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I. GROUP OVERVIEW



Scope of production of main crops, ths. tons**Land bank of the Group*

Key financial indicators of the Group, $mln.
 Rostock Holding Group is a vertically integrated agro industrial holding

 Areas of activity: crop production, livestock breeding, grain storage, 
sales

 The Group is in the top 10 most effective agricultural companies in 
Ukraine according to Landlord magazine (EBITDA’17/hа - $261)

 Crop production:
• Profile crops: corn, sunflower, wheat, soybeans
• In 2019, 193 ths. tons of cereal crops and oilseeds were

collected

 Dairy farming:
• Following the results of 2019, the total number of cattle

amounted to 2,423 heads, of which 1,188 were feed cows
• In 2019, the productivity of feed cows reached 7,977 kg / head

 Land bank under control - 37,400 ha in lease

 2 modern elevator with the storage capacity of 100,100 tons (including 
construction of 2020)

 320 units of self-propelled and trailed equipment

 2 dairy farms

Key assets of the Group for 2020:
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SUMMARY

** Bulk yield in bunker weight. 
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* In 2019, 12,000 ha of land were subleased and 10,000 ha in the Ichnia cluster withdrew from the Group.
ths. ha

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Plan

Earning 53.3 38.0* 53 53.1 40.8 42,1

EBITDA 20.1 19.2 13.7 8.9 4.5 14,0

Net profit / loss 12.8 9.3 4.7 3.1 0.6 11,1
Source: 2015-17 – Baker Tilly audited financial statements according to IFRS for 2018-2019, in accordance
with NAS(R); 2020 plan
*Carryovers of grain crops harvested in 2015/2016 were sold at the end of 2015
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				2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		incl.in processing		12		18		20		40		47		51		52		56		54		40		34
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для презентації

		Основные финансовые показатели Групы, млн.дол

				2015		2016		2017		2018		2019

		Выручка		53.3		38.0		53.0		53.1		40.8

		EBITDA		20.1		19.2		13.7		8.9		4.5

		Чистая прибыль/убыток		12.8		9.3		4.7		3.1		0.6

				2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

		не обробляэться		9		2		-0		20		13		9		8		8		6		10

		в т.ч. в обработке		11		18		20		40		47		51		52		52		54		40

		Загальна площа		20		20		20		60		60		60		60		60		60		50

		Объем производства основных культур, тыс.т

				2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

		Spring barley		1		0		0		0		0		11		13		18		25		15

		Soybeans		0		0		1		1		7		7		18		13		23		3

		Wheat		4		6		5		13		24		49		48		50		41		35

		Sunflower				15		19		35		34		34		34		35		25		8

		Corn		15		57		84		177		195		165		198		222		248		133

				21		78		108		225		259		266		311		337		362		193

				1/1/16		1/1/17		1/1/18		1/1/19		1/1/20		1/1/21

		Кредитный портфель, млн.дол		22.1		20.3		22.2		26.3		19.0		14.7

				2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Чистый долг/EBITDA		1.1		1.0		1.6		2.9		4.1		1.5

				2015		2016		2017		2018		2019

		Валовая прибыль, млн.дол		21.7		19.6		17.4		16.8		12.0

		рентабельность по валовой прибыли		41%		51%		33%		32%		30%

				2015		2016		2017		2018		2019

		Операционная прибыль, млн.дол		16.8		15.0		9.2		5.3		-0.2

		рентабельность по операционной прибыли		31%		39%		17%		10%		-0%

				2015		2016		2017		2018		2019

		EBITDA, млн.дол		20.1		19.2		13.7		8.9		4.5

		рентабельность по EBITDA		38%		50%		26%		17%		11%

				2015		2016		2017		2018		2019

		Инвестиции, млн.дол		3.7		4.3		8.8		3.3		0.2

		Кукурудза		2015		2016		2017		2018		2019

		Группа		7.7		10.7		10.5		11.3		11.0

		Украина		5.6		6.2		5.4		7.4		7.1

		Подсолнечник		2015		2016		2017		2018		2019

		Группа		2.9		2.7		2.8		2.7		2.5

		Украина		2.2		2.3		2.2		2.3		2.6

		Пшеница		2015		2016		2017		2018		2019

		Группа		4.8		5.0		6.6		6.0		4.6

		Украина		4.0		4.3		4.4		3.8		4.3

		Соя		2015		2016		2017		2018		2019

		Группа		2.0		3.4		2.4		2.6		1.8

		Украина		1.9		2.3		2.0		2.6		2.3

		Ячмень		2015		2016		2017		2018		2019

		Группа		4.9		3.8		5.4		4.9		4.3

		Украина		3.0		3.2		3.6		2.8		3.3

		Структура севооборота, 2020 г.

		Кукуруза		17,550

		Подсолнечник		8,589

		Пшеница		3,942

		Ячмень		3,668

		Другое		462

				34,209

		Объем производства основных культур, тыс.т

				2015		2016		2017		2018		2019

		Яровой ячмень		11		13		18		25		15

		Соя		7		18		13		23		3

		Пшеница		49		48		50		41		35

		Подсолнечник		34		34		35		25		8

		Кукурудза		165		198		222		248		133

				2015		2016		2017		2018		2019

		Дойное стадо		1256		1219		1045		1172		1188

		Молодняк на выращивании и откорме		1403		1446		1282		1105		1235

				2.659		2.665		2.327		2.277		2.423

		Собственный корм		50%

		Закупки от третьих лиц		50%

		Продуктивність корів

				2015		2016		2017		2018		2019

		Росток-Холдинг		5.9		6.0		8.3		7.8		8.0

		Украина		46.0		4.7		4.8		4.9		5

				2015		2016		2017		2018		2019

		Объем реализации молока в зач. весе, тыс. т (л.ш.)		6.8		6.8		8.1		9.9		9.8

		Цена реализации молока без НДС и дотаций, грн/кг (пр.ш.)		4.4		5.6		7.5		7.6		8.1
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Операционная прибыль, млн.дол



ДИНАМІКА 2010-2019 офіційно

		



EBITDA, млн.дол



РЕЄСТР

		



Инвестиции, млн.дол



Ф 2018

		



Кредитный портфель, млн.дол



Б 2018

		



Corn

Sunflower

Wheat

Soybeans

Spring barley

21

78

108

225

259

266

311

337

362

193



Ф 2019

		



в т.ч. в обработке

не обробляэться



Б 32019

		





Ф 2020

		1

		1

		1

		1

		1

		1



Чистый долг/EBITDA



Інвестиції (2017)

		



Инвестиции, млн.дол



2019

		



Группа

Украина



2018

		



Группа

Украина



2017

		



Группа

Украина



2016

		



Группа

Украина



2015

		



2015

2016

2017

2018

2019



Кредитний потфель управлінка

		



Группа

Украина



2010-2017

		ТЕХНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

		Площа посіву, га

		КУЛЬТУРА		ТОВ АФ "Надія"																				ПОСП "Ічняньське"																				ПОСП "Хлібороб"																				СТОВ "Крупичпільське"																				ТОВ "Берегиня"																				Ічняньський регіон																				СТОВ "Шалигінське"																				ТОВ АФ "Чапаєво"																				ПП "Аграрні Інвестиції"																				ПП "Середина-Буда-Агро"																				ПП "Ямпіль Інвест"																				ТОВ "Обрій"																				Сумський регіон																				ПП "Новгород-Сіверськ"																				ТОВ "Демор"																				Новгород-Сіверський																				Росток-Холдинг ТОВ																				Структура, %

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Пшениця озима		474						219		377		1,006		217		505						162		370		217		766		703		432		808		558						90				37		453		90		779		72		587						465		490		286		544		526		356		188		213						238						410		252		393		765		182						1429		860		540		2,392		1,948		2,966		2,050		2,044		0		0				160		153		102		985		1,242		435		216		323				200				100						315		512						57						1,571		1,706		2,953		1,679		2,021		1,278		1,639		2,078																														1,232		1,479		826		1,149		3,020																								200		160		1,824		1,808		5,170		4,714		3,794		2,643		4,982		2,135										2,465		2,038		1,487		2,094		1,964		1,403										779				337				661		340		0		0		0		0		3,244		2,038		1,824		2,094		2,625		1,743		1,629		1,020		2,364		4,200		10,362		9,717		7,668		6,781		7,607		3,878		9%		5%		6%		9%		20%		19%		15%		12%		19%		11%

		Пшениця яра		145																				130																																																																																275		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																												65																																																														0		0		0		0		0		0		0		0		0		65																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		275		0		0		0		0		0		0		0		0		65		2%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		Картопля																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																								105																																																																																																		0		105		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		105		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		Соя				142								192		306		482																436		317		498														89		175		315		156																318		442		374																255		354		325						0		142		0		0		89		1,376		1,734		1,834		0		0						674		2,031		1,778		1,792		1,780		1,690								154				416		594		634		408		640												1,000		993		1,340		1,145		3,026																																								86																										0		154		674		3,447		3,364		3,766		3,333		5,441		0		0														175		1,486		1,249																		296		296				0		0		0		0		0		0		175		1,782		1,545		0		0		296		674		3,447		3,453		5,141		5,241		9,057		1,545		0		0%		1%		2%		7%		7%		10%		10%		16%		4%		0%

		Овес						130																																																										24		46																				40		47														0		24		216		47		0		0		0		0		0		0																																																																																																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		24		216		47		0		0		0		0		0		0		0%		0%		1%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		Кукур/зерно		2519		1,316		2,900		1,872		1,237		1,376		1,704		2,026						700		850		1,102		897		964		769		441		932						1649		350		1,927		1,442		1,456		767		1,268		1,554						930		269		475		57		476		353		871		922						645				1,408		1,114		1,028		503		517		1,193						6443		2,785		7,812		5,382		5,161		3,769		4,801		6,626		0		0		60		4,570		4,610		3,619		1,104		2,020		2,247		2,879		4,672						1,874		2,602		2,365		1,535		1,622		1,481		2,234		1,557		1,557						5,230		3,609		4,306		4,846		5,223		3,447				9,707						188		634		769		170		599														6,061		4,530		2,412		1,337		2,530																623		1,033				1,048		1,048		60		6,444		12,630		16,288		12,244		11,691		11,919		11,089		7,276		12,311								2,013		3,845		2,614		3,403		4,261		4,786		4,261												383		957				11		978		0		0		0		2,013		3,845		2,997		4,360		4,261		4,797		5,239		6,503		9,229		20,442		23,683		21,250		18,457		21,079		21,975		12,073		17,550		36%		46%		52%		50%		42%		36%		40%		40%		30%		51%

		Гречка																																14																														55		50		13		17		11		9		11		11																										55		50		13		17		11		23		11		11		0		0																						115		110																																																																																																		115		110		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		170		160		13		17		11		23		11		11		0		0		1%		1%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		Соняшник		835		2,738		190		1189		1441		643		908								287		490		446		664		686		633.4		581.8		221.5								1,400		366		438		779		841		762.3		33								165		350		737		251		374.5		144.6		242								1,775		182		261		401		742		376.5		242						1122		6,568		1,534		3,289		3,558		3,234		2,773		739		0		0		4547		920		326				1,591		435		801								2052		544		349		350.9		1002.6		508.5		655.5				1,322								3,105		4,443		1,872		2,301		1,560		2,236				5,273						668		189				598				765										8,216		912		723		2,144		3,337		2,683		60												548						1,048						6,599		1,464		12,664		5,895		5,737		5,985		6,354		6,732		1,381		5,273								5,316		2,335		2,871		3,315		1,654		1,794		3,316										337		661				337						0		0		0		5,316		2,672		3,532		3,315		1,991		1,794		3,316		7,721		8,032		14,198		14,500		11,967		12,751		12,442		9,461		3,175		8,589		42%		40%		36%		31%		23%		25%		24%		17%		8%		25%

		Редька олійна																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																								30																																																																																																		0		30		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		Ячмінь ярий										2																																																																																												0		0		0		0		2		0		0		0		0		0										31				216		323		157																1						1,312										723		794		1,155		1,580		1,705		156																														763		1,363		1,018		1,807		415																								0		0		0		0		1,516		2,157		2,389		3,710		2,276		1,468										749		1,060		892		726		967		2,200												337				661		161				0		0		0		0		749		1,397		892		1,387		1,128		2,200		0		0		0		0		2,267		3,554		3,281		5,097		3,404		3,668		0%		0%		0%		0%		4%		7%		6%		9%		8%		11%

		Жито										223																																																				72																																								72		0		0		0		223		0		0		0		0		0																						90																																																																																																				90		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				115																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		115		162		0		0		0		223		0		0		0		0		115		1%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		Горох																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																																284																										0		0		0		0		0		0		0		284		0		0														966		845																										0		0		0		0		0		0		966		845		0		0		0		0		0		0		0		0		966		1,129		0		0		0%		0%		0%		0%		0%		0%		2%		2%		0%		0%

		Ріпак озимий																										341																																																																												0		0		341		0		0		0		0		0		0		0																																																																																																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		341		0		0		0		0		0		0		0		0%		0%		1%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		Просо																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																																58																										0		0		0		0		0		0		0		58		0		0												1,194		629																												0		0		0		0		0		1,194		629		0		0		0		0		0		0		0		0		1,194		629		58		0		0		0%		0%		0%		0%		0%		2%		1%		0%		0%		0%

		Інші зернові і зернобобові																																																														50																																								50		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		50		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		Кормовий клин		0		0								59										500		307		124.7		223.3		373		317		492		362						311		300		422		279.2		279		188		215.8		63						450		386		269		159		244		119		117		11						250		169		322		218		265												1511		1162		1137.7		879.5		1161		683		824.8		436		0		0		270		213		148.8		238.3		140.9		182		297.5		197		212				0		0										2.5		2.5		2.5		2.5																		8316		194																54.5		65																		554.4		3634.3																								270		213		149		238		141		182		300		808		12,230		197								200				98		118		115		106		150										242												0		0		0		200		242		98		118		115		106		150		1,781		1,375		1,287		1,318		1,544		963		1,243		1,359		12,336		347		10%		7%		3%		3%		3%		2%		2%		2%		31%		1%

		Всього		3,973		4,196		3,220		3,280		3,280		3,276		3,135		3,013		0		0		1,779		2,017		2,231		2,550		2,726		2,601		2,640		2,571		0		0		2,050		2,050		2,752		2,612		2,693		2,750		2,633		2,392		0		0		2,022		1,384		1,439		1,514		1,508		1,530		1,774		1,772		0		0		1,133		1,944		1,952		2,050		1,946		1,893		2,013		1,941		0		0		10,957		11,591		11,594		12,007		12,153		12,050		12,194		11,689		0		0		4,877		5,863		5,912		5,989		5,629		5,670		5,776		5,305		5,364		0		2,457		2,817		3,051		3,132		3,132		3,078		3,059		2,876		2,881		2,928		0		0		9,906		10,758		10,845		10,959		11,104		11,566		11,659		17,471		0		0		856		823		769		768		599		820		65		0		0		0		8,216		6,973		7,248		7,397		6,518		9,152		7,129		0		0		0		0		0		548		623		1,033		1,048		1,048		1,048		7,334		8,680		27,941		27,675		28,171		28,494		28,088		30,766		28,145		21,447		0		0		0		7,529		9,394		9,875		10,985		11,180		10,866		11,445		0		0		0		0		1,358		1,381		1,294		1,294		1,129		1,318		0		0		0		7,529		10,752		11,256		12,279		12,474		11,995		12,763		18,291		20,271		39,535		47,211		51,076		51,800		52,560		54,928		40,139		34,209		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

																																																																																																																						144.3

		Заліковий збір, т																																																																																																																				11,833

		КУЛЬТУРА		ТОВ АФ "Надія"																				ПОСП "Ічняньське"																				ПОСП "Хлібороб"																				СТОВ "Крупичпільське"																				ТОВ "Берегиня"																				Ічняньський регіон																				СТОВ "Шалигінське"																				ТОВ АФ "Чапаєво"																				ПП "Аграрні Інвестиції"																				ПП "Середина-Буда-Агро"																				ПП "Ямпіль Інвест"																				ТОВ "Обрій"																				Сумський регіон																				ПП "Новгород-Сіверськ"																				ТОВ "Демор"																				Новгород-Сіверський																				Росток-Холдинг ТОВ

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Пшениця озима		1,672						1,025		1,377		6,169		1,123		3,263						474.6		1,608		929		4,435		2,851		2,476		5,893		3,606						358.1				156		2,522		528		4,741		426		3,853						1403.8		2,450		1,224		3,111		2,256		2,077		1,047		1,529						741.9						2,393		1,045		2,133		4,687		1,046						4650.4		4,058		2,310		13,486		8,058		17,596		13,176		13,297		0		0				419		846		605		6,080		5,677		3,373		1,168		1,896				708.4				471						1,388		2,528						342						8,386		8,860		10,358		7,737		15,253		8,351		9,033		13,190																														5,328		5,303		4,839		5,692		11,328																								708		419		9,703		9,464		21,766		20,105		25,993		15,211		22,257		13,532										13,943		8,640		7,368		10,320		7,398		6,628										3,848				2,144				3,137		1,653		0		0		0		0		17,791		8,640		9,512		10,320		10,534		8,281		5,359		4,477		12,012		22,950		47,614		46,341		48,680		38,828		32,791		21,813

		Пшениця яра		140																				175.6																																																																																315.7		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																												355																																																														0		0		0		0		0		0		0		0		0		355																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		316		0		0		0		0		0		0		0		0		355

		Картопля																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																								1,800																																																																																																		0		1,800		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,800		0		0		0		0		0		0		0		0

		Соя				78								587		667		1,363																1,529		740		1,559														158		638		722		545																1,214		1,022		1,214																939		851		972						0		78		0		0		158		4,906		4,002		5,652		0		0						648		3,383		3,215		5,378		3,500		4,456								191				977		1,279		1,928		934		1,705												1,701		1,934		4,268		3,041		5,290																																								165																										0		191		648		6,061		6,427		11,574		7,475		11,617		0		0														381		2,615		2,006																		755		600				0		0		0		0		0		0		381		3,370		2,606		0		0		270		648		6,061		6,585		16,479		11,858		20,640		2,606		0

		Овес						95																																																										84		57																				40		117														0		84		192		117		0		0		0		0		0		0																																																																																																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84		192		117		0		0		0		0		0		0

		Кукур/зерно		17,588		10,211		15,858		13,114		10,676		11,764		14,576		19,328						5,905		7,176		7,460		7,984		7,909		8,545		4,440		11,157						11,117		2,440		11,999		10,914		11,574		6,429		12,574		15,706						6,720		2,115		2,863		306		3,445		2,723		7,468		10,285						3,113				9,433		7,611		7,912		3,956		4,372		12,386						44,442		21,941		47,613		39,929		41,515		33,416		43,429		68,862		0		0		219.5		32,487		40,342		33,951		10,517		20,075		25,231		28,980		43,120						15,259		19,798		20,394		11,316		13,066		11,749		18,084		11,981		13,637						37,981		30,245		25,960		39,872		46,689		35,599				92,710						816		3,209		4,344		704		3,338														32,668		24,330		12,617		8,789		23,700																5,497		3,460				9,086		9,951		220		47,746		98,937		120,467		76,467		91,831		99,256		106,362		64,187		116,298								11,082		21,105		18,178		25,144		41,111		38,718		36,939												2,803		7,725				87		9,291		0		0		0		11,082		21,105		20,981		32,869		41,111		38,805		46,230		44,661		69,687		146,550		171,479		139,087		146,229		175,554		216,335		102,991		162,528

		Гречка																																23																														55		28		12		6				2				11																										55		28		12		6		0		25		0		11		0		0																						87.3		34																																																																																																		87		34		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		142		63		12		6		0		25		0		11		0		0

		Соняшник		1,995		6,925		455		2564.6		3,346		1,371		2,106								736		1,294		1,197		1733.76		1,766		1,770		1,624		644								3,534		1,062		911.64		1,898		1,957		2,074		126								308		1,044		2025.54		806		1,125		426		894								4,169		372		523.82		856		2,191		941		690						2,731		16,230		4,129		7,759		8,672		8,414		7,170		2,354		0		0		8238.3		1,440		358				4,859		1,285		2,153								2776.4		895		815		1106.74		3,188		1,226		1,704				3,022								9,547		12168.63		5,670		5,229		3,649		7,098				15,818						1,161		280				1,235				1,646										15,078		1,604		1,637		4,442		8,566		5,201		120												1,745						2,861						11,015		2,335		26,959		15,159		17,098		13,417		16,072		16,806		3,142		15,818								9,957		4,617		6,920		8,456		4,063		3,620		8,855										722		1,844				625		0				0		0		0		9,957		5,339		8,763		8,456		4,688		3,620		8,855		13,746		18,565		31,088		32,875		31,108		30,594		31,698		23,848		6,762		24,673

		Редька олійна																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																								11																																																																																																		0		11		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11		0		0		0		0		0		0		0		0

		Ячмінь ярий										10																																																																																												0		0		0		0		10		0		0		0		0		0										132				1,291		2,063		838																						5,659										3,507		3,168		6,757		8,684		8,451		936																														3,282		4,708		4,879		7,190		882																								0		0		0		0		6,921		7,876		12,927		17,937		10,171		6,595										3,929		3,362		4,163		3,162		2,809		8,800												938				3,419		536				0		0		0		0		3,929		4,301		4,163		6,581		3,345		8,800		0		0		0		0		10,860		12,177		17,090		24,518		13,515		15,395

		Жито										662																																																				239																																								239		0		0		0		662		0		0		0		0		0																																																																																																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				460																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		460		239		0		0		0		662		0		0		0		0		460

		Горох																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																																615																										0		0		0		0		0		0		0		615		0		0														2,338		2,612																										0		0		0		0		0		0		2,338		2,612		0		0		0		0		0		0		0		0		2,338		3,227		0		0

		Ріпак озимий																										761																																																																												0		0		761		0		0		0		0		0		0		0																																																																																																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		761		0		0		0		0		0		0		0

		Просо																																																																																																																0		0		0		0		0																																																																																																109																																				0		0		109		0		0												2,398		994																																						2,398		994		0		0		0		0		0		0		0		0		2,398		994		109		0		0

		Інші зернові і зернобобові																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Кормовий клин		х		х		х		х		х		137										х		х		х		х		х		11468				9,221						х		х		х		х		х		3064				462						х		х		х		х		х		1958				2						х		х		х		х		х		х		х		х						х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		2407										х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Всього		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х				х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		21,039		48,164		45,083		58,713		68,682		58,910		72,626		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х

		Урожайність залікова, т/га

		КУЛЬТУРА		ТОВ АФ "Надія"																				ПОСП "Ічняньське"																				ПОСП "Хлібороб"																				СТОВ "Крупичпільське"																				ТОВ "Берегиня"																				Ічняньський регіон																				СТОВ "Шалигінське"																				ТОВ АФ "Чапаєво"																				ПП "Аграрні Інвестиції"																				ПП "Середина-Буда-Агро"																				ПП "Ямпіль Інвест"																				ТОВ "Обрій"																				Сумський регіон																				ПП "Новгород-Сіверськ"																				ТОВ "Демор"																				Новгород-Сіверський																				Росток-Холдинг ТОВ

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Пшениця озима		3.53		-		-		4.68		3.65		6.13		5.17		6.46		-		-		2.93		4.35		4.28		5.79		4.06		5.73		7.29		6.46		-		-		3.98		-		4.22		5.57		5.87		6.09		5.92		6.57		-		-		3.02		5.00		4.28		5.72		4.29		5.84		5.57		7.18		-		-		3.12		-		-		5.84		4.15		5.43		6.13		5.76		-		-		3.25		4.72		4.28		5.64		4.14		5.93		6.43		6.51		-		-		-		2.62		5.53		5.93		6.17		4.57		7.75		5.41		5.87		-		3.54		-		4.71		-		-		4.41		4.94		-		-		6.00		-		-		5.34		5.19		3.51		4.61		7.55		6.53		5.51		6.35		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.32		3.59		5.86		4.95		3.75		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3.54		2.62		5.32		5.23		4.21		4.27		6.85		5.76		4.47		6.34		-		-		-		-		5.66		4.24		4.95		4.93		3.77		4.72		-		-		-		-		4.94		-		6.36		-		4.75		4.86		0		0		0		-		5.48		4.24		5.21		4.93		4.01		4.75		3.29		4.39		5.08		5.46		4.60		4.77		6.35		5.73		4.31		5.63

		Пшениця яра		0.97		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.35		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.15		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		5.50		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		5.50		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		1.15		-		-		-		-		-		-		-		-		5.50

		Картопля		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		17.14		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		17.14		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		17.14		-		-		-		-		-		-		-		-

		Соя		-		0.55		-		-		-		3.06		2.18		2.83		-		-		-		-		-		-		-		3.51		2.33		3.13		-		-		-		-		-		-		1.77		3.65		2.29		3.50		-		-		-		-		-		-		-		3.82		2.31		3.25		-		-		-		-		-		-		-		3.68		2.40		3.00		-		-		-		0.55		-		-		1.77		3.57		2.31		3.08		-		-		-		-		0.96		1.67		1.81		3.00		1.97		2.64		-		-		-		1.24		-		2.35		2.15		3.04		2.29		2.67		-		-		-		-		-		1.70		1.95		3.18		2.66		1.75		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.92		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.24		0.96		1.76		1.91		3.07		2.24		2.14		-		-		-		-		-		-		-		-		2.18		1.76		1.61		-		-		-		-		-		-		-		-		2.55		2.03		-		0		0		0		-		-		-		2.18		1.89		1.69		-		-		0.91		0.96		1.76		1.91		3.21		2.26		2.28		1.69		-

		Овес		-		-		0.73		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3.50		1.25		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.99		2.49		-		-		-		-		-		-		-		3.50		0.89		2.49		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		3.50		0.89		2.49		-		-		-		-		-		-

		Кукур/зерно		6.98		7.76		5.47		7.01		8.63		8.55		8.55		9.54		-		-		8.44		8.44		6.77		8.90		8.20		11.11		10.07		11.97		-		-		6.74		6.97		6.23		7.57		7.95		8.38		9.91		10.11		-		-		7.23		7.86		6.03		5.37		7.24		7.70		8.57		11.16		-		-		4.83		-		6.70		6.83		7.70		7.86		8.46		10.39		-		-		6.90		7.88		6.09		7.42		8.04		8.87		9.05		10.39		-		-		3.66		7.11		8.75		9.38		9.53		9.94		11.23		10.07		9.23		-		-		8.14		7.61		8.62		7.37		8.06		7.93		8.09		7.69		8.76		-		-		7.26		8.38		6.03		8.23		8.94		10.33		-		9.55		-		-		4.34		5.06		5.65		4.14		5.58		-		-		-		-		-		-		5.39		5.37		5.23		6.57		9.37		-		-		-		-		-		-		-		8.83		3.35		-		8.67		9.50		3.66		7.41		7.83		7.40		6.25		7.85		8.33		9.59		8.82		9.45		-		-		-		5.51		5.49		6.95		7.39		9.65		8.09		8.67		-		-		-		-		-		7.32		8.07		-		7.91		9.50		0		0		0		5.51		5.49		7.00		7.54		9.65		8.09		8.82		6.87		7.55		7.17		7.24		6.55		7.92		8.33		9.84		8.53		9.26

		Гречка		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.64		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.00		0.57		0.94		0.33		-		0.22		-		1.07		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.00		0.57		0.94		0.33		-		1.09		-		1.07		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.76		0.31		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.76		0.31		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		0.84		0.39		0.94		0.33		-		1.09		-		1.07		-		-

		Соняшник		2.39		2.53		2.39		2.16		2.32		2.13		2.32		-		-		-		2.57		2.64		2.68		2.61		2.57		2.79		2.79		2.91		-		-		-		2.52		2.90		2.08		2.44		2.33		2.72		3.83		-		-		-		1.87		2.98		2.75		3.21		3.00		2.94		3.69		-		-		-		2.35		2.04		2.01		2.13		2.95		2.50		2.85		-		-		2.43		2.47		2.69		2.36		2.44		2.60		2.59		3.19		-		-		1.81		1.56		1.10		-		3.05		2.96		2.69		-		-		-		1.35		1.65		2.33		3.15		3.18		2.41		2.60		-		2.29		-		-		-		3.07		2.74		3.03		2.27		2.34		3.17		-		3.00		-		-		1.74		1.48		-		2.07		-		2.15		-		-		-		-		1.84		1.76		2.26		2.07		2.57		1.94		2.01		-		-		-		-		-		3.18		-		-		2.73		-		-		1.67		1.59		2.13		2.57		2.98		2.24		2.53		2.50		2.27		3.00		-		-		-		1.87		1.98		2.41		2.55		2.46		2.02		2.67		-		-		-		-		2.14		2.79		-		1.85		-		-		0		0		0		1.87		2.00		2.48		2.55		2.35		2.02		2.67		1.78		2.31		2.19		2.27		2.60		2.40		2.55		2.52		2.13		2.87

		Редька олійна		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.38		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.38		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		0.38		-		-		-		-		-		-		-		-

		Ячмінь ярий		-		-		-		-		4.55		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.55		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.25		-		5.98		6.39		5.34		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.31		-		-		-		-		4.85		3.99		5.85		5.50		4.96		6.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.30		3.46		4.79		3.98		2.13		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.57		3.65		5.41		4.83		4.47		4.49		-		-		-		-		5.25		3.17		4.67		4.36		2.90		4.00		-		-		-		-		-		2.78		-		5.17		3.33		-		0		0		0		-		5.25		3.08		4.67		4.74		2.97		4.00		-		-		-		-		4.79		3.43		5.21		4.81		3.97		4.20

		Жито		-		-		-		-		2.96		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3.32		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3.32		-		-		-		2.96		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		-		-		-		-		-		4.00		1.47		-		-		-		2.96		-		-		-		-		4.00

		Горох		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.16		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.16		-		-		-		-		-		-		-		-		2.42		3.09		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		-		-		2.42		3.09		-		-		-		-		-		-		-		-		2.42		2.86		-		-

		Ріпак озимий		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.23		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.23		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.23		-		-		-		-		-		-		-

		Просо						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.88		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.88		-		-		-		-		-		-		-		2.01		1.58		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		-		2.01		1.58		-		-		-		-		-		-		-		-		2.01		1.58		1.88		-		-

		Інші зернові і зернобобові		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Кормовий клин		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х

		Всього		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х

		Бункерний збір, т

		КУЛЬТУРА		ТОВ АФ "Надія"																				ПОСП "Ічняньське"																				ПОСП "Хлібороб"																				СТОВ "Крупичпільське"																				ТОВ "Берегиня"																				Ічняньський регіон																				СТОВ "Шалигінське"																				ТОВ АФ "Чапаєво"																				ПП "Аграрні Інвестиції"																				ПП "Середина-Буда-Агро"																				ПП "Ямпіль Інвест"																				ТОВ "Обрій"																				Сумський регіон																				ПП "Новгород-Сіверськ"																				ТОВ "Демор"																				Новгород-Сіверський																				Росток-Холдинг ТОВ

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Пшениця озима		1,890						1,066		1,496		6,293		1,156		3,413						692		1,627		1,067		4,657		3,110		2,502		5,908		3,655						380				170		2,602		595		4,782		432		4,034						1,481		2,497		1,460		3,312		2,389		2,086		1,089		1,579						742						2,548		1,137		2,134		4,723		1,051						5185.25		4,124		2,696		14,185		8,726		17,798		13,309		13,732		0		0				423		898		658		6,226		6,089		3,586		1,212		2,004				745.6842105263				484						1,457		2,623						353						8,670		9,025		10,699		8,269		16,088		9,109		10,111		13,597																														5,496		5,707		4,920		5,999		12,209																								746		423		10,052		9,683		22,421		21,522		27,217		16,320		24,324		13,950										14,283		8,980		7,749		10,878		7,802		6,833										3,938				2,144				3,164		1,704		0		0		0		0		18,221		8,980		9,893		10,878		10,966		8,537		5,931		4,547		12,748		23,867		49,369		48,299		50,420		40,930		35,290		22,487

		Пшениця яра																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																												366																																																														0		0		0		0		0		0		0		0		0		366																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		366

		Картопля																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																								2,219																																																																																																		0		2,219		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2,219		0		0		0		0		0		0		0		0

		Соя				123								587		673		1,429																1,617		748		1,594														194		662		738		563																1,275		1,022		1,244																971		851		976						0		123		0		0		194		5,112		4,032		5,807		0		0						702		3,784		3,375		5,649		3,934		4,730						0		419		0		1,006		1,282		2,150		999		1,784						0		0		0		1,828		1,973		4,592		3,177		7,148																																								165																										0		419		702		6,617		6,631		12,390		8,109		13,827		0		0														428		2,797		2,134																		832		611				0		0		0		0		0		0		428		3,629		2,745		0		0		542		702		6,617		6,825		17,502		12,569		23,263		2,745		0

		Овес						111																																																										90		62																				61		137														0		90		235		137		0		0		0		0		0		0																																																																																																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		90		235		137		0		0		0		0		0		0

		Кукур/зерно		22,142		12,775		19,876		14,661		11,747		13,698		16,693		22,129						7,127		9,335		9,505		9,093		9,126		10,151		5,275		12,876						14,768		2,899		15,137		12,426		13,203		7,409		14,699		17,851						9,387		2,209		3,624		355		4,130		3,077		8,787		11,639						3,113				11,941		8,739		9,311		4,582		5,298		14,118						56537.29		27,218		60,083		45,274		47,518		38,918		50,753		78,612		0		0		258.2352941176		39,033		47,160		38,632		11,747		27,435		31,659		32,836		57,785						17,893		23,506		23,839		13,489		18,655		15,120		19,718		14,711		16,836						45,207		32,789		30,637		56,076		60,134		40,184				114,457						842		3,736		5,500		943		4,533														36,966		29,122		17,775		11,722		27,050																7,948		4,179				11,169		12,286		258		56,926		116,716		135,963		90,494		128,832		127,347		119,789		83,665		143,578								14,026		26,589		26,381		33,826		49,634		49,115		45,603												3,878		10,087				109		11,470		0		0		0		14,026		26,589		30,259		43,913		49,634		49,224		57,074		56,796		84,145		176,799		195,263		164,601		198,009		222,013		248,035		132,889		200,652

		Гречка																																29																														74		47		14		10				5				13																										74.29		47		14		10		0		34		0		13		0		0																						91.8947368421		43																																																																																																		92		43		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		166		89		14		10		0		34		0		13		0		0

		Соняшник		2,035		7,144		545		2,781		3,630		1,389		2,158								744		1,319		1,406		1,869		1,943		1,809		1,701		644								3,606		1,271		1,002		2,152		1,978		2,221		126								314		1,233		2,156		893		1,138		438		894								4,247		510		571		989		2,232		965		690						2779.5		16,628		4,965		8,379		9,608		8,545		7,483		2,355		0		0		9153.6666666667		1,531		611				5,422		1,359		2,280								3084.8888888889		899		817		1,134		3,257		1,448		1,918				3,551								10,045		12,405		6,462		5,920		4,129		7,610				17,008						1,283		294				1,415				1,704										17,532		1,374		1,677		5,290		9,640		5,590		128												1,770						3,080						12,239		2,430		30,286		15,207		18,587		15,432		17,966		17,984		3,679		17,008								10,115		5,352		8,092		9,072		4,219		4,163		9,522										771		2,140				625						0		0		0		10,115		6,123		10,232		9,072		4,843		4,163		9,522		15,018		19,058		35,251		33,700		34,318		34,210		34,521		25,182		7,842		26,530

		Редька олійна																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																								24																																																																																																		0		24		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		24		0		0		0		0		0		0		0		0

		Ячмінь ярий										10																																																																																												0		0		0		0		10		0		0		0		0		0										132				1,336		2,107		854																3						5,957										3,580		3,325		6,990		8,858		9,291		985																														3,360		5,161		4,950		7,329		962																								0		0		0		0		7,071		8,485		13,278		18,294		11,106		6,942										4,088		3,872		4,293		3,281		2,842		9,263												1,049				3,497		573				0		0		0		0		4,088		4,921		4,293		6,777		3,415		9,263		0		0		0		0		11,170		13,406		17,572		25,071		14,521		16,206

		Жито										670																																																				247																																								246.59		0		0		0		670		0		0		0		0		0																																																																																																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				460																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		460		247		0		0		0		670		0		0		0		0		460

		Горох																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																																701																										0		0		0		0		0		0		0		701		0		0														2,519		2,705																										0		0		0		0		0		0		2,519		2,705		0		0		0		0		0		0		0		0		2,519		3,406		0		0

		Ріпак озимий																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Просо																																																																																																																				0		0		0																																																																																																129																										0		0		0		0		0		0		0		129		0		0												2,695		1,216																												0		0		0		0		0		2,695		1,216		0		0		0		0		0		0		0		0		2,695		1,216		129		0		0

		Інші зернові і зернобобові																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Кормовий клин		х		х		х		х		х		148										х		х		х		х		х		11468				1,481						х		х		х		х		х		3064				462.47						х		х		х		х		х		1958				2						х		х		х		х		х		х		х		х						х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х

		Всього		х		х		х		х		х		х		х		х		х				х		х		х		х		х		х		х		х		х				х		х		х		х		х		х		х		х		х				х		х		х		х		х		х		х		х		х				х		х		х		х		х		х		х		х		х				х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х				х		х		х		х		х		х		х		х		х				х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х

		Урожайність бункерна, т/га

		КУЛЬТУРА		ТОВ АФ "Надія"																				ПОСП "Ічняньське"																				ПОСП "Хлібороб"																				СТОВ "Крупичпільське"																				ТОВ "Берегиня"																				Ічняньський регіон																				СТОВ "Шалигінське"																				ТОВ АФ "Чапаєво"																				ПП "Аграрні Інвестиції"																				ПП "Середина-Буда-Агро"																				ПП "Ямпіль Інвест"																				ТОВ "Обрій"																				Сумський регіон																				ПП "Новгород-Сіверськ"																				ТОВ "Демор"																				Новгород-Сіверський																				Росток-Холдинг ТОВ

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Пшениця озима		3.99		-		-		4.87		3.97		6.26		5.33		6.76		-		-		4.27		4.40		4.92		6.08		4.42		5.79		7.31		6.55		-		-		4.22		-		4.59		5.74		6.61		6.14		6.00		6.88		-		-		3.19		5.10		5.10		6.09		4.54		5.86		5.79		7.41		-		-		3.12		-		-		6.21		4.51		5.44		6.17		5.79		-		-		3.63		4.79		4.99		5.93		4.48		6.00		6.49		6.72		-		-		-		2.65		5.87		6.45		6.32		4.90		8.24		5.61		6.20		-		3.73		-		4.84		-		-		4.63		5.12		-		-		6.19		-		-		5.52		5.29		3.62		4.92		7.96		7.13		6.17		6.55		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.46		3.86		5.95		5.22		4.04		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3.73		2.65		5.51		5.36		4.34		4.57		7.17		6.17		4.88		6.54		-		-		-		-		5.79		4.41		5.21		5.19		3.97		4.87		-		-		-		-		5.06		-		6.36		-		4.79		5.01		-		-		-		-		5.62		4.41		5.42		5.19		4.18		4.90		3.64		4.46		5.39		5.68		4.76		4.97		6.58		6.04		4.64		5.80

		Пшениця яра		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		5.67		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		5.67		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		5.67

		Картопля		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		21.14		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		21.14		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		21.14		-		-		-		-		-		-		-		-

		Соя		-		0.87		-		-		-		3.06		2.20		2.97		-		-		-		-		-		-		-		3.71		2.36		3.20		-		-		-		-		-		-		2.18		3.79		2.35		3.62		-		-		-		-		-		-		-		4.01		2.31		3.33		-		-		-		-		-		-		-		3.81		2.40		3.01		-		-		-		0.87		-		-		2.18		3.72		2.33		3.17		-		-		-		-		1.04		1.86		1.90		3.15		2.21		2.80		-		-		-		2.72		-		2.42		2.16		3.39		2.45		2.79		-		-		-		-		-		1.83		1.99		3.43		2.77		2.36		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.92		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.72		1.04		1.92		1.97		3.29		2.43		2.54		-		-		-		-		-		-		-		-		2.44		1.88		1.71		-		-		-		-		-		-		-		-		2.81		2.06		-		-		-		-		-		-		-		2.44		2.04		1.78		-		-		1.83		1.04		1.92		1.98		3.40		2.40		2.57		1.78		-

		Овес		-		-		0.86		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3.75		1.36		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.52		2.91		-		-		-		-		-		-		-		3.75		1.09		2.91		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3.75		1.09		2.91		-		-		-		-		-		-

		Кукур/зерно		8.79		9.71		6.85		7.83		9.50		9.95		9.80		10.92		-		-		10.18		10.98		8.62		10.14		9.47		13.20		11.96		13.82		-		-		8.96		8.28		7.86		8.62		9.07		9.66		11.59		11.49		-		-		10.09		8.21		7.63		6.23		8.68		8.71		10.09		12.63		-		-		4.83		-		8.48		7.84		9.06		9.11		10.25		11.84		-		-		8.77		9.77		7.69		8.41		9.21		10.33		10.57		11.87		-		-		4.30		8.54		10.23		10.68		10.64		13.58		14.09		11.41		12.37		-		-		9.55		9.03		10.08		8.79		11.50		10.21		8.83		9.45		10.81		-		-		8.64		9.09		7.12		11.57		11.51		11.66		-		11.79		-		-		4.48		5.89		7.16		5.55		7.57		-		-		-		-		-		-		6.10		6.43		7.37		8.77		10.69		-		-		-		-		-		-		-		12.77		4.05		-		10.66		11.73		4.30		8.83		9.24		8.35		7.39		11.02		10.68		10.80		11.50		11.66		-		-		-		6.97		6.92		10.09		9.94		11.65		10.26		10.70		-		-		-		-		-		10.12		10.54		-		9.91		11.73		-		-		-		6.97		6.92		10.10		10.07		11.65		10.26		10.90		8.73		9.12		8.65		8.24		7.75		10.73		10.53		11.29		11.01		11.43

		Гречка		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.07		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.35		0.93		1.11		0.57		-		0.52		-		1.20		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.35		0.93		1.11		0.57		-		1.46		-		1.20		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.80		0.39		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.80		0.39		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.98		0.56		1.11		0.57		-		1.46		-		1.20		-		-

		Соняшник		2.44		2.61		2.87		2.34		2.52		2.16		2.38		-		-		-		2.59		2.69		3.15		2.81		2.83		2.86		2.92		2.91		-		-		-		2.58		3.47		2.29		2.76		2.35		2.91		3.83		-		-		-		1.90		3.52		2.93		3.56		3.04		3.03		3.69		-		-		-		2.39		2.80		2.19		2.47		3.01		2.56		2.85		-		-		2.48		2.53		3.24		2.55		2.70		2.64		2.70		3.19		-		-		2.01		1.66		1.87		-		3.41		3.12		2.85		-		-		-		1.50		1.65		2.34		3.23		3.25		2.85		2.93		-		2.69		-		-		-		3.24		2.79		3.45		2.57		2.65		3.40		-		3.23		-		-		1.92		1.55		-		2.37		-		2.23		-		-		-		-		2.13		1.51		2.32		2.47		2.89		2.08		2.15		-		-		-		-		-		3.23		-		-		2.94		-		-		1.85		1.66		2.39		2.58		3.24		2.58		2.83		2.67		2.66		3.23		-		-		-		1.90		2.29		2.82		2.74		2.55		2.32		2.87		-		-		-		-		2.29		3.24		-		1.85		-		-		-		-		-		1.90		2.29		2.90		2.74		2.43		2.32		2.87		1.95		2.37		2.48		2.32		2.87		2.68		2.77		2.66		2.47		3.09

		Редька олійна		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.78		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.78		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.78		-		-		-		-		-		-		-		-

		Ячмінь ярий		-		-		-		-		4.55		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.55		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.25		-		6.18		6.52		5.44		-		-		-		-		-		-		-		6.00		-		-		4.54		-		-		-		-		4.95		4.19		6.05		5.61		5.45		6.32		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.41		3.79		4.86		4.06		2.32		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.66		3.93		5.56		4.93		4.88		4.73		-		-		-		-		5.46		3.65		4.81		4.52		2.94		4.21		-		-		-		-		-		3.11		-		5.29		3.56		-		-		-		-		-		5.46		3.52		4.81		4.89		3.03		4.21		-		-		-		-		4.93		3.77		5.36		4.92		4.27		4.42

		Жито		-		-		-		-		3.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3.42		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3.42		-		-		-		3.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.00		1.52		-		-		-		3.00		-		-		-		-		4.00

		Горох		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.47		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.47		-		-		-		-		-		-		-		-		2.61		3.20		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.61		3.20		-		-		-		-		-		-		-		-		2.61		3.02		-		-

		Ріпак озимий		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Просо		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.23		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.23		-		-		-		-		-		-		-		2.26		1.93		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.26		1.93		-		-		-		-		-		-		-		-		2.26		1.93		2.23		-		-

		Інші зернові і зернобобові		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Кормовий клин		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х

		Всього		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х

		Коефіцієнт переводу в залік

		КУЛЬТУРА		ТОВ АФ "Надія"																				ПОСП "Ічняньське"																				ПОСП "Хлібороб"																				СТОВ "Крупичпільське"																				ТОВ "Берегиня"																				Ічняньський регіон																				СТОВ "Шалигінське"																				ТОВ АФ "Чапаєво"																				ПП "Аграрні Інвестиції"																				ПП "Середина-Буда-Агро"																				ПП "Ямпіль Інвест"																				ТОВ "Обрій"																				Сумський регіон																				ПП "Новгород-Сіверськ"																				ТОВ "Демор"																				Новгород-Сіверський																				Росток-Холдинг ТОВ

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Пшениця озима		0.88		-		-		0.96		0.92		0.98		0.97		0.96		-		-		0.69		0.99		0.87		0.95		0.92		0.99		1.00		0.99		-		-		0.94		-		0.92		0.97		0.89		0.99		0.99		0.96		-		-		0.95		0.98		0.84		0.94		0.94		1.00		0.96		0.97		-		-		1.00		-		-		0.94		0.92		1.00		0.99		0.99		-		-		0.90		0.98		0.86		0.95		0.92		0.99		0.99		0.97		-		-		-		0.99		0.94		0.92		0.98		0.93		0.94		0.96		0.95		-		0.95		-		0.97		-		-		0.95		0.96		-		-		0.97		-		-		0.97		0.98		0.97		0.94		0.95		0.92		0.89		0.97		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.97		0.93		0.98		0.95		0.93		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.95		0.99		0.97		0.98		0.97		0.93		0.96		0.93		0.92		0.97		-		-		-		-		0.98		0.96		0.95		0.95		0.95		0.97		-		-		-		-		0.98		-		1.00		-		0.99		0.97		-		-		-		-		0.98		0.96		0.96		0.95		0.96		0.97		0.90		0.98		0.94		0.96		0.96		0.96		0.97		0.95		0.93		0.97

		Пшениця яра		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.97		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.97		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.97

		Картопля		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.81		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.81		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.81		-		-		-		-		-		-		-		-

		Соя		-		0.64		-		-		-		1.00		0.99		0.95		-		-		-		-		-		-		-		0.95		0.99		0.98		-		-		-		-		-		-		0.81		0.96		0.98		0.97		-		-		-		-		-		-		-		0.95		1.00		0.98		-		-		-		-		-		-		-		0.97		1.00		1.00		-		-		-		0.64		-		-		0.81		0.96		0.99		0.97		-		-		-		-		0.92		0.89		0.95		0.95		0.89		0.94		-		-		-		0.46		-		0.97		1.00		0.90		0.94		0.96		-		-		-		-		-		0.93		0.98		0.93		0.96		0.74		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.46		0.92		0.92		0.97		0.93		0.92		0.84		-		-		-		-		-		-		-		-		0.89		0.94		0.94		-		-		-		-		-		-		-		-		0.91		0.98		-		-		-		-		-		-		-		0.89		0.93		0.95		-		-		0.50		0.92		0.92		0.96		0.94		0.94		0.89		0.95		-

		Овес		-		-		0.85		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.93		0.92		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.65		0.85		-		-		-		-		-		-		-		0.93		0.82		0.85		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.93		0.82		0.85		-		-		-		-		-		-

		Кукур/зерно		0.79		0.80		0.80		0.89		0.91		0.86		0.87		0.87		-		-		0.83		0.77		0.78		0.88		0.87		0.84		0.84		0.87		-		-		0.75		0.84		0.79		0.88		0.88		0.87		0.86		0.88		-		-		0.72		0.96		0.79		0.86		0.83		0.88		0.85		0.88		-		-		1.00		-		0.79		0.87		0.85		0.86		0.83		0.88		-		-		0.79		0.81		0.79		0.88		0.87		0.86		0.86		0.88		-		-		0.85		0.83		0.86		0.88		0.90		0.73		0.80		0.88		0.75		-		-		0.85		0.84		0.86		0.84		0.70		0.78		0.92		0.81		0.81		-		-		0.84		0.92		0.85		0.71		0.78		0.89		-		0.81		-		-		0.97		0.86		0.79		0.75		0.74		-		-		-		-		-		-		0.88		0.84		0.71		0.75		0.88		-		-		-		-		-		-		-		0.69		0.83		-		0.81		0.81		0.85		0.84		0.85		0.89		0.84		0.71		0.78		0.89		0.77		0.81		-		-		-		0.79		0.79		0.69		0.74		0.83		0.79		0.81		-		-		-		-		-		0.72		0.77		-		0.80		0.81		-		-		-		0.79		0.79		0.69		0.75		0.83		0.79		0.81		0.79		0.83		0.83		0.88		0.84		0.74		0.79		0.87		0.78		0.81

		Гречка		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.79		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.74		0.61		0.85		0.58		-		0.43		-		0.89		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.74		0.61		0.85		0.58		-		0.74		-		0.89		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.95		0.80		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.95		0.80		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.86		0.70		0.85		0.58		-		0.74		-		0.89		-		-

		Соняшник		0.98		0.97		0.84		0.92		0.92		0.99		0.98		-		-		-		0.99		0.98		0.85		0.93		0.91		0.98		0.95		1.00		-		-		-		0.98		0.84		0.91		0.88		0.99		0.93		1.00		-		-		-		0.98		0.85		0.94		0.90		0.99		0.97		1.00		-		-		-		0.98		0.73		0.92		0.86		0.98		0.97		1.00		-		-		0.98		0.98		0.83		0.93		0.90		0.98		0.96		1.00		-		-		0.90		0.94		0.59		-		0.90		0.95		0.94		-		-		-		0.90		1.00		1.00		0.98		0.98		0.85		0.89		-		0.85		-		-		-		0.95		0.98		0.88		0.88		0.88		0.93		-		0.93		-		-		0.91		0.95		-		0.87		-		0.97		-		-		-		-		0.86		1.17		0.98		0.84		0.89		0.93		0.94		-		-		-		-		-		0.99		-		-		0.93		-		-		0.90		0.96		0.89		1.00		0.92		0.87		0.89		0.93		0.85		0.93		-		-		-		0.98		0.86		0.86		0.93		0.96		0.87		0.93		-		-		-		-		0.94		0.86		-		1.00		-		-		-		-		-		0.98		0.87		0.86		0.93		0.97		0.87		0.93		0.92		0.97		0.88		0.98		0.91		0.89		0.92		0.95		0.86		0.93

		Редька олійна		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.49		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.49		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.49		-		-		-		-		-		-		-		-

		Ячмінь ярий		-		-		-		-		1.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.00		-		0.97		0.98		0.98		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.95		-		-		-		-		0.98		0.95		0.97		0.98		0.91		0.95		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.98		0.91		0.99		0.98		0.92		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.98		0.93		0.97		0.98		0.92		0.95		-		-		-		-		0.96		0.87		0.97		0.96		0.99		0.95		-		-		-		-		-		0.89		-		0.98		0.94		-		-		-		-		-		0.96		0.87		0.97		0.97		0.98		0.95		-		-		-		-		0.97		0.91		0.97		0.98		0.93		0.95

		Жито		-		-		-		-		0.99		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.97		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.97		-		-		-		0.99		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.00		0.97		-		-		-		0.99		-		-		-		-		1.00

		Горох		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.88		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.88		-		-		-		-		-		-		-		-		0.93		0.97		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.93		0.97		-		-		-		-		-		-		-		-		0.93		0.95		-		-

		Ріпак озимий		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Просо		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.84		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.84		-		-		-		-		-		-		-		0.89		0.82		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.89		0.82		-		-		-		-		-		-		-		-		0.89		0.82		0.84		-		-

		Інші зернові і зернобобові		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Кормовий клин		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х

		Всього		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х





		Фінансовий результат РОСТОК АГРО ГРУПП, тис.дол												24.0		25.55		26.60		27.20		25.85		25.00		26.60

		Курс, грн/дол на 31.12		8.0		8.0		8.0		8.0		11.9		21.8		27.19		28.07		27.69		23.69		25.00		28.07

		Статті		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2017

				аудит з молочкою		аудит з молочкою		аудит з молочкою		аудит з молочкою		аудит без молочки		аудит без молочки		аудит без молочки		аудит без молочки		ПСБО факт		ПСБО факт		Бюджет		ПСБО факт

		Виручка		22,735		34,636		48,314		56,564		40,841		53,299		37,982		53,011		53,141		40,768		40,949		51,929

		Собівартість		23,649		35,448		51,378		57,960		33,146		41,693		35,276		50,351		36,358		28,741		25,140		32,601

		Дохід від визначення с/г продукції за справедливою вартістю		1,597		13,662		13,481		15,848		10,905		9,928		16,910		14,935

		Дохід/(збиток) від зміни справедливої вартості біологічних вктивів		-7		-75		964		1,106		536		185		-63		-241

		Валовий прибуток		676		12,775		11,381		15,558		19,136		21,719		19,553		17,354		16,783		12,028		15,810		19,328

		Валовая маржа, %		3.0%		36.9%		23.6%		27.5%		46.9%		40.7%		51.5%		32.7%		31.6%		29.5%		38.6%		37.2%

		Інші операційні доходи		1,121		2,008		1,837		2,524		1,494		1,401		513		412		2,958		1,774		0		1,959								Дані за 2019 рік:

		Витрати на збут		463		2,100		2,842		3,251		3,302		3,443		2,706		4,834		5,289		4,926		6,678		5,145								Земля в обробітку - 40 139 га (без землі, що не оброблялась).

		Адміністративні витрати		886		1,220		1,464		2,823		1,718		1,436		1,369		2,781		6,531		5,032		3,196		2,757								Активи - 71 429 тис.дол (на 31.12.2019 по курсу 23,69 грн/дол)

		Інші операційні витрати		951		1,196		1,558		5,852		3,931		1,452		1,022		951		2,668		4,006		142		3,165								Борг - 19 116 тис.дол.

		Операційний прибуток		-503		10,267		7,354		6,156		11,679		16,789		14,969		9,200		5,253		-161		5,793		10,220								Виручка - 40 768 тис.дол.

		EBIT маржа, %		-2.2%		29.6%		15.2%		10.9%		28.6%		31.5%		39.4%		17.4%		9.9%		-0.4%		14.1%		19.7%								ЕBITDA - 4 521 тис.дол.

		Фінансові витрати		901		1,741		2,278		4,644		5,237		4,406		2,889		2,486		2,017		807		1,185		2,365								Сюди входить також Ічняньський кластер (оскільки розділення офіційно пройшло у 2020 році).

		Фінансові доходи		11				1		158		305		8,753		17		23				1,630				29

		Дохід від участі в капіталі				240		303		496		275		-8		116				46		6				0

		Дохід від вигідних покупок		2,166

		Інші витрати										29,980		8,607		2,890		1,884		127						3,420

		Прибутоку до оподаткування		773		8,766		5,380		2,166		-22,958		12,521		9,323		4,853		3,154		667		4,608		4,464

		Доходи/ (витрати) з податку на прибуток		-189		-126		95		-153		-225		257		4		-194		-23		-100				-25

		Прибуток за звітний рік		584		8,640		5,475		2,013		-23,183		12,778		9,327		4,659		3,132		567		4,608		4,439

		Курсові різниці при перерахунку у валюту представлення		1		28		-21		-1		187		0

		Чистий прибуток		583		8,612		5,496		2,014		-23,370		12,778		9,327		4,659		3,132		567		4,608		4,439

		Маржа по чистому прибутку, %		2.6%		24.9%		11.4%		3.6%		-57.2%		24.0%		24.6%		8.8%		5.9%		1.4%		11.3%		8.5%

		Площа в обробітку, га		10,606		18,291		20,271		39,535		47,211		51,076		51,796		52,311		54,312		40,139		34,209		52,560

		Амортизація		991		1,499		1,782		3,201		4,185		3,294		4,210		4,460		3,693		4,682		1,914		3,170

		ЕBITDA		488		11,766		9,136		9,357		15,864		20,083		19,179		13,660		8,945		4,521		7,707		13,390

		ДОХІД		22,735		34,636		48,314		56,564		40,841		53,299		37,982		53,011		53,141		40,768		40,949		51,929

		ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ		901		1,741		2,278		4,644		5,237		4,406		2,889		2,486		2,017		807		1,185		2,365

		БОРГ		7,913		12,905		22,194		41,437		37,432		22,135		20,313		22,168		26,304		18,953		14,736		22,169

		ЧИСТИЙ БОРГ (за мінусом готівки)		7,730		12,801		21,948		41,104		37,150		21,123		19,767		21,218		26,009		18,639		14,736		21,218

		КАПІТАЛ ВЛАСНИЙ		9,665		18,277		20,732		18,696		4,771		20,074		26,242		29,585		32,970		42,259		46,868		29,495

		АКТИВ		24,421		36,797		47,542		85,060		57,874		57,011		56,942		60,490		75,154		71,429				59,935

		БОРГ/КАПІТАЛУ		0.8		0.7		1.1		2.2		7.8		1.1		0.8		0.7		0.8		0.4		0.3		0.7

		БОРГ/АКТИВУ		0.3		0.3		0.5		0.5		0.6		0.4		0.3		0.4		0.3		0.3		0.0		0.4

		БОРГ/Реалізації		0.3		0.4		0.5		0.7		0.9		0.4		0.5		0.4		0.5		0.5		0.4		0.4

		БОРГ/EBITDA (max 2,5-3)		15.8		1.1		2.4		4.4		2.3		1.1		1.0		1.6		2.9		4.1		1.9		1.6

		ДОХІД/КАПІТАЛУ		2.4		1.9		2.3		3.0		8.6		2.7		1.4		1.8		1.6		1.0		0.9		1.8

		EBITDA | %%		0.5		6.8		4.0		2.1		3.2		-4.6		6.7		5.5		4.4		-5.5		6.5		5.7

		EBIT | %%		-0.6		5.9		3.2		1.4		2.4		-3.9		5.2		3.7		2.6		0.2		4.9		4.4

		Чистий прибуток, дол/га		55		471		271		51		-495		250		180		89		58		14		135		84

		Чистий прибуток, дол/га без урахування курсових різниць		55		471		271		51		140		419		236		125		60		14		135		150

		EBITDA | га		46		643		451		237		336		393		370		261		165		113		225		255

		Фінансові витрати/EBITDA		1.85		0.15		0.25		0.50		0.33		0.22		0.15		0.18		0.23		0.18		0.15		0.18

		Назва		31 Dec 2010		31 Dec 2011		31 Dec 2012		31 Dec 2013		31 Dec 2014		31 Dec 2015		31 Dec 2016		31 Dec 2017		31 Dec 2018		31 Dec 2019		31 Dec 2020		31 Dec 2017

		Грошові кошти		183		104		246		333		282		1012		546		950		295		315				950

		Поточні фінансові інвестиції				240		543		607		515		331						0		0				0

		Дебіторська заборгованість		5,650		7,935		7,571		15,554		6,056		10,413		8,145		7,448		14,112		4,096				2,620

		Оборотні активи		11,816		22,349		20,846		36,345		24,148		24,077		28,434		29,366		41,804		35,901				28,691

		Короткострокові зобов'язання		14,077		14,157		24,901		31,179		21,309		20,176		15,017		14,582		14,556		10,053				11,974

		Абсолютна ліквадність		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.1

		Швидка ліквідність		0.4		0.6		0.3		0.5		0.3		0.6		0.6		0.6		1.0		0.4		0.0		0.3

		Загальна ліквідність		0.8		1.6		0.8		1.2		1.1		1.2		1.9		2.0		2.9		3.6		0.0		2.4

		Власний капітал		9665		18277		20734		18696		3762		20074		26242		29,585		32,970		42,259		46,868		29,495

		Зобов'язання		14,756		18,520		26,808		60,833		59,502		36,937		30,700		30,905		42,184		29,169		-46,868		30,440

		Валюта балансу (підсумок)		24421		36797		47542		79529		63264		57011		56942		60,490		75,154		71,429		0		59,935

		Коефіцієнт фінансової незалежності		0.40		0.50		0.44		0.24		0.06		0.35		0.46		0.49		0.44		0.59		0.00		0.49

		Коефіцієнт фінансової залежності		0.60		0.50		0.56		0.76		0.94		0.65		0.54		0.51		0.56		0.41		0.00		0.51

		Коефіцієнт Фінансового ризику		1.53		1.01		1.29		3.25		15.82		1.84		1.17		1.04		1.28		0.69		-1.00		1.03

		Чистий прибуток		583		8612		5496		2,014		-23,370		12,778		9,327		4,659		3,132		567		4,608		4,439

		Виручка від реалізації		22735		34636		48314		56,564		40,841		53,299		37,982		53,011		53,141		40,768		40,949		51,929

		Активи		24,421		36,797		47,543		85,060		57,874		57,011		56,942		60,490		75,154		71,429		0		59,935

		Середня величина вальтного балансу		21487		30,609		42,170		51,975		71,397		60,138		56,977		58,716		67,822		65,682		0		58,438

		Середня величина власного капіталу		9335		13,971		19,506		14,181		11,229		11,918		23,158		27,914		31,278		35,877		23,434		27,868

		Коефіцієнт прибутковості загального капіталу		0.03		0.28		0.13		0.04		-0.33		0.21		0.16		0.08		0.05		0.01		0.00		0.08

		Коефіцієнт прибутковості власного капіталу		0.06		0.62		0.28		0.14		-2.08		1.07		0.40		0.17		0.10		0.02		0.20		0.16

		Маржа прибутку (норма прибутку)		0.03		0.25		0.11		0.04		-0.57		0.24		0.25		0.09		0.06		0.01		0.11		0.09

		Прибутковість активів за чистим прибутком		0.02		0.23		0.12		0.02		-0.40		0.22		0.16		0.08		0.04		0.01		0.00		0.07

		корпоративна соціальна відповідальність, грн												2,511,378		4,462,764		5,021,460		6,726,957		5,688,762

		корпоративна соціальна відповідальність, грн/га												49		86		96		124		142



Варшавська Н.:
не середньозважений, брався на кінець року, кредити, займи, фінансові зобов'язання

Варшавська Н.:
не середньозважений, брався на кінець року



		Попередній кредитор		Новий кредитор		Заставодавець		Заборгованість на 01.01.20, дол. США

		АБ "Південний"		Мустанг Фінанс		ПОСП "Ічнянське"		3,394,722.66

		АБ "Південний"		Мустанг Фінанс		ПП «Аграрні Інвестиції»		265,039.05

		АБ "Південний"		Мустанг Фінанс		ПП «Новгород-Сіверські Аграрні Інвестиції»		533,816.69

		АБ "Південний"		Мустанг Фінанс		ПП «Ямпіль Інвест»		410,961.48

		АБ "Південний"		Мустанг Фінанс		ТОВ «Комбікормник»		636,280.81

		АБ "Південний"		Мустанг Фінанс		ТОВ «Новгород-Сіверський елеватор»		513,672.28

		АБ "Південний"		Мустанг Фінанс		ТОВ Агрофірма "Надія"		628,464.19

		Разом по банку						6,382,957.17

		АТ «Правекс Банк»		Мустанг Фінанс		ПП «Новгород-Сіверські Аграрні Інвестиції»		742,517.30

		Разом по банку						742,517.30

		ПАТ "Креді Агріколь Банк"		Мустанг Фінанс		ПП «Аграрні Інвестиції»		1,418,354.94

		ПАТ "Креді Агріколь Банк"		Мустанг Фінанс		ПП «Новгород-Сіверські Аграрні Інвестиції»		1,372,960.63

		ПАТ "Креді Агріколь Банк"		Мустанг Фінанс		ПП «Ямпіль Інвест»		839,421.00

		Разом по банку						3,630,736.57

		ПАТ "Кредобанк"		Мустанг Фінанс		ПП «Аграрні Інвестиції»		31,398.03

		ПАТ "Кредобанк"		Мустанг Фінанс		ПП «Ямпіль Інвест»		35,206.12

		ПАТ "Кредобанк"		Мустанг Фінанс		ТОВ "Шалигинське"		68,534.11

		ПАТ "Кредобанк"		Мустанг Фінанс		ПП «Новгород-Сіверські Аграрні Інвестиції»		35,157.11

		ПАТ "Кредобанк"		Мустанг Фінанс		ТОВ АФ «Ім. Чапаєва»		61,004.40

		Разом по банку						231,299.77

		ПАТ "ПроКредит Банк"				ТОВ "Шалигинське"		4,865,676.30

		ПАТ "ПроКредит Банк"				ТОВ АФ «Ім. Чапаєва»		1,307,300.00

		Разом по банку						6,172,976.30

		ПАТ "ПУМБ"		Мустанг Фінанс		ПП «Новгород-Сіверські Аграрні Інвестиції»		1,500,722.24

		Разом по банку						1,500,722.24

		ТОВ "Теком-Лізинг"		Мустанг Фінанс		ТОВ "Шалигинське"		6,919.81

						ТОВ "Шалигинське"		69,745.85

						ТОВ "Шалигинське"		6,488.39

						ТОВ "Шалигинське"		23,344.54

						ТОВ "Шалигинське"		11,181.01

						ТОВ "Шалигинське"		3,152.79

						ТОВ "Шалигинське"		6,160.91

						ТОВ "Шалигинське"		21,470.14

		Разом по банку						148,463.44

		ТОВ «ОТП Лізинг»		-		ПП «Ямпіль Інвест»		37,229.26

						ПП «Ямпіль Інвест»		106,508.55

						ПП «Ямпіль Інвест»

						ПП «Ямпіль Інвест»

						ПП «Ямпіль Інвест»

						ПП «Ямпіль Інвест»

						ПП «Ямпіль Інвест»

						ПП «Ямпіль Інвест»

						ПП «Ямпіль Інвест»

						ПП «Ямпіль Інвест»

		Разом по банку						143,737.81

		Разом по портфелю						18,953,410.60





		Звіт про фінансові результати за 4 квартали 2018 рік, тис.грн										ТОВ "Росток-Холдинг"		ТОВ "Росток-Трейд"		ТОВ "АФ "Надія"		ПОСП "Хлібороб"		ПОСП "Ічнянське"		ТОВ "Берегиня"		СТОВ "Крупічпільське"		ТОВ "Комбікормник"		ТОВ "Шалигинське"		ТОВ "АФ ім. Чапаєва"		ПП "Ямпіль Інвест"		ПП "Аграрні Інвестиції"		ПП "Середина-буда Агро"		ТОВ "ДЕМОР"		ПП "Новгоро-сіверські Аграрні Інвестиції"		ПП "Новгород-сіверський елеватор"		ТОВ "Обрій"		Сумарно по направленню		Внутрігрупа		Сумарно по направленню		Ичня		Глухів		Новгород		ЦО

		Стаття								Код рядка		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018

		Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)								10

		Податок на додану вартiсть								15

		Акцизний збiр								20

										25

		Інші вирахування з доходу								30

		Чистий доход (виручка) від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг)								2000		1,009		50,828		87,937		150,167		112,060		85,095		52,899		48,884		91,666		69,885		187,328		387,259		25,811		57,243		277,103		29,978		42,690		1,757,841		312,381		1,445,459		537,041		804,638		364,324		51,837

		Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)								2050				35,125		54,912		111,355		94,695		48,804		31,715		54,120		96,737		57,886		146,010		235,250		16,591		34,592		225,113		30,826		27,609		1,301,341		312,381		988,960		395,602		580,083		290,531		35,125

		Валовий :										1,009		15,703		33,025		38,812		17,365		36,290		21,184		(5,236)		(5,071)		11,998		41,318		152,009		9,220		22,651		51,990		(847)		15,081		456,499		- 0		456,499		141,439		224,555		73,793		16,712

		прибуток								2090		1,009		15,703		33,025		38,812		17,365		36,290		21,184		- 0		- 0		11,998		41,318		152,009		9,220		22,651		51,990		- 0		15,081		456,499		- 0		456,499		141,439		224,555		73,793		16,712

		збиток								2095		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		(5,236)		(5,071)		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		(847)		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Інші операційні доходи								2120		78,674		121		2,745		2,307		2,168		977		1,815		25,025		5,806		1,372		4,895		16,609		66		4,138		5,973		24,414		1,179		178,284		97,836		80,448		35,037		29,927		34,525		78,795

		Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю								2121																		6,732																		6,732				6,732		- 0		6,732		- 0		- 0

		Дохід від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції								2122																																				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Адміністративні витрати								2130		76,261		20,301		3,144		4,805		11,369		1,835		1,792		8,209		6,732		2,831		9,415		17,031		384		2,057		8,389		2,130		951		177,637		- 0		177,637		31,154		37,344		12,576		96,562

		Витрати на збут								2150				11,211		9,179		10,414		6,961		7,448		4,654				1,946		9,373		33,531		54,607		4,663		10,524		46,025				5,459		215,996		72,131		143,865		38,657		109,579		56,549		11,211

		Інші операційні витрати								2180		82		438		4,227		5,974		3,239		2,481		4,365		13,931		6,200		9,018		5,741		16,642		251		1,844		9,651		13,368		828		98,277		25,705		72,572		34,216		38,679		24,863		520

		Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю								2181																																				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Втрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції								2182																																				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Фінансові результати від операційної діяльності :										3,340		(16,126)		19,220		19,925		(2,036)		25,504		12,188		(2,351)		(14,143)		(7,851)		(2,474)		80,338		3,988		12,364		(6,102)		8,068		9,022		142,873		- 0		142,873		72,449		68,880		14,330		(12,786)

		прибуток								2190		3,340		- 0		19,220		19,925		- 0		25,504		12,188		- 0		- 0		- 0		- 0		80,338		3,988		12,364		- 0		8,068		9,022		142,873		- 0		142,873		72,449		68,880		14,330		- 0

		збиток								2195		- 0		(16,126)		- 0		- 0		(2,036)		- 0		- 0		(2,351)		(14,143)		(7,851)		(2,474)		- 0		- 0		- 0		(6,102)		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		(12,786)

		Доход від участі в капіталі								2200																																				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Інші фінансові доходи								2220						160		41		412		13		19		3		104		31		6		375						53				20		1,239				1,239		650		536		53		- 0

		Інші доходи								2240						2,493		974		9,694						467		16,681		4,030		4,835		6,584						8,765		3,791				58,314				58,314		13,628		32,131		12,556		- 0

		Фінансові витрати								2250				10		3,247		1,396		7,946						860		11,135		2,865		5,968		7,021						10,067		4,339				54,853		- 0		54,853		13,449		26,989		14,406		10

		Втрати від участі в капіталі								2255																																				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Інші витрати								2270						2,942		1,050		8,504						1,489		14,715		3,735		6,294		8,212						10,771		4,058				61,770		- 0		61,770		13,985		32,957		14,829		- 0

		Фінансові результати до оподаткування:										3,340		(16,136)		15,684		18,495		(8,380)		25,517		12,207		(4,230)		(23,208)		(10,390)		(9,895)		72,064		3,988		12,364		(18,122)		3,462		9,042		85,803		- 0		85,803		59,293		41,601		(2,295)		(12,796)

		прибуток								2290		3,340		- 0		15,684		18,495		- 0		25,517		12,207		- 0		- 0		- 0		- 0		72,064		3,988		12,364		- 0		3,462		9,042		85,803		- 0		85,803		59,293		41,601		- 0		- 0

		збиток								2295				(16,136)		- 0		- 0		(8,380)		- 0		- 0		(4,230)		(23,208)		(10,390)		(9,895)		- 0		- 0		- 0		(18,122)		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		(2,295)		(12,796)

		Витрати (дохід) з податку на прибуток								2300		601														20																				621				621		20		- 0		- 0		601

		Прибуток (збиток) від припинення діяльності після оподаткування								2305																																				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Чистий фінансовий результат :										2,739		(16,136)		15,684		18,495		(8,380)		25,517		12,207		(4,250)		(23,208)		(10,390)		(9,895)		72,064		3,988		12,364		(18,122)		3,462		9,042		85,182		- 0		85,182		59,273		41,601		(2,295)		(13,397)

		прибуток								2350		2,739		- 0		15,684		18,495		- 0		25,517		12,207		- 0		- 0		- 0		- 0		72,064		3,988		12,364		- 0		3,462		9,042		85,182		- 0		85,182		59,273		41,601		- 0		- 0

		збиток								2355		- 0		(16,136)		- 0		- 0		(8,380)		- 0		- 0		(4,250)		(23,208)		(10,390)		(9,895)		- 0		- 0		- 0		(18,122)		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		(2,295)		(13,397)

		IІI. Елементи операційних витрат

		Найменування показника								Код рядка		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018

																																																				0		0		0		0

		Матеріальні затрати								2500		589		12		184,055		179,877		172,181		100,823		83,967		34,456		73,675		159,559		354,883		417,015		19,812		67,160		647,417		16,909		21,888		2,534,278				2,534,278		755,359		1,046,832		731,485		601

		Витрати на оплату праці								2505		58,674		18,805		3,876		7,665		17,700		4,016		3,405		6,249		13,036		7,152		10,979		25,647		27		33		17,454		5,961		463		201,142				201,142		42,911		57,304		23,448		77,479

		Відрахування на соціальні заходи								2510		4,836		1,305		879		1,687		3,916		923		763		1,254		2,474		1,599		2,397		5,639		6		7		3,824		1,172		103		32,786				32,786		9,423		12,218		5,004		6,141

		Амортизація								2515		567		175		3,508		13,476		8,132		1,072		2,246		4,504		24,142		4,969		7,568		11,582		0				10,880		7,555		63		100,438				100,438		32,937		48,324		18,435		742

		Інші операційні витрати								2520		11,639		11,654		38,522		37,904		33,352		24,049		21,408		16,888		14,831		36,179		93,551		212,080		8,371		25,632		145,683		2,538		16,200		750,479				750,479		172,122		381,211		173,853		23,293

		Разом								2550		76,305		31,951		230,840		240,609		235,281		130,882		111,789		63,351		128,158		209,458		469,378		671,963		28,216		92,832		825,258		34,135		38,717		3,619,123				3,619,123		1,012,753		1,545,889		952,225		108,256

												IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018

		ВИРУЧКА										1,009		50,828		87,937		150,167		112,060		85,095		52,899		48,884		91,666		69,885		187,328		387,259		25,811		57,243		277,103		29,978		42,690		1,757,841		312,381		1,445,459		537,041		804,638		364,324		51,837

		EBITDA										3,907		(15,951)		22,728		33,401		6,095		26,575		14,434		2,153		9,999		(2,882)		5,094		91,920		3,988		12,364		4,778		15,623		9,085		243,311		- 0		243,311		105,386		117,204		32,765		(12,044)

		Net Profit										2,739		(16,136)		15,684		18,495		(8,380)		25,517		12,207		(4,250)		(23,208)		(10,390)		(9,895)		72,064		3,988		12,364		(18,122)		3,462		9,042		85,182		- 0		85,182		59,273		41,601		(2,295)		(13,397)





		12/31/18				ТОВ "Росток-Холдинг"		ТОВ "Берегиня"		ПОСП "Ічнянське"		ТОВ "Комбікормник"		СТОВ "Крупічпільське"		ТОВ "АФ "Надія"		ПОСП "Хлібороб"		ПП "Аграрні Інвестиції"		ТОВ "Шалигинське"		ТОВ "АФ ім. Чапаєва"		ТОВ "Обрій"		ПП "Ямпіль Інвест"		ПП "Середина-буда Агро"		ПП "Новгоро-сіверські Аграрні Інвестиції"		ТОВ "ДЕМОР"		ПП "Новгород-сіверський елеватор"		ТОВ "Росток-Трейд"		Сумарно по направленню (з внутрігрупою)		Внутрігрупа		Сумарно по направленню (без внутрігрупи)

		Актив		Код
рядка		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18

		I. Необоротні  активи

		Нематеріальні активи		1000		451		4										28		400		172		11														69		1,135		0		1,135

		первiсна вартiсть		1001		547		105		707		269		55		299		684		400		246		27														138		3,477				3,477

		накопичена амортизація		1002		-96		101		706		269		55		299		656				74		16														69		2,149				2,149

		Незавершені капітальні інвестиції		1005		52		2		103		20,386		237		59		280				15,137		66												6,914				43,236				43,236

		Основні засоби		1010		1,183		8,667		45,701		59,786		18,123		42,776		101,015		72,604		204,028		33,231		129		47,701				73,308				91,276		351		799,879		0		799,879

		первiсна вартiсть		1011		2,454		23,487		150,413		125,013		72,940		62,501		161,549		108,284		328,065		72,902		421		73,478		28		104,730				120,856		808		1,407,929				1,407,929

		знос		1012		-1,271		14,820		104,712		65,227		54,817		19,725		60,534		35,680		124,037		39,671		292		25,777		28		31,422				-29,580		457		546,348				546,348

		Інвестиційна нерухомість		1015																																				0				0

		первiсна вартiсть інвестиційної нерухомості		1016																																				0				0

		знос інвестиційної нерухомості		1017																																				0				0

		Довгострокові біологічні активи		1020						14,013								18,771		1,336		5,062		1,018								2,284								42,484		0		42,484

		первiсна вартiсть довгострокових біологічних активів		1021						14,013								18,771		1,336		5,062		1,018								2,284								42,484				42,484

		накопичена амортизація довгострокових біологічних активів		1022																																				0				0

		Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств		1030		255,245										163										2		850												256,260		256,258		2

		інші фінансові інвестиції		1035																11																				11				11

		Довгострокова дебіторська заборгованість		1040																																				0				0

		Відстрочені податкові активи		1045																																				0				0

		Гудвіл		1050																																				0				0

		Відстрочені аквізиційні витрати		1060																																				0				0

		Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах		1065																																				0				0

		Iншi необоротнi активи		1090																																				0				0

		Усього за роздiлом I		1095		256,931		8,673		59,817		80,172		18,360		42,998		120,094		74,351		224,399		34,326		131		48,551		0		75,592		0		98,190		420		1,143,005		256,258		886,747

		II. Оборотні активи

		Запаси		1100		279		8,775		47,597		7,018		26,032		24,931		14,047		199,288		47,301		55,313		4,107		60,940		605		100,855		5,617		613		118		603,436		0		603,436

		Виробничi запаси		1101		139		1,178		5,542		7,018		785		1,595		2745		14,114		2255		3,830		117		6,978		5		11,861		380		613		1		59,156				59,156

		Незавершене виробництво		1102				4,687		14,389				5,288		9,979		9,012		76,801		42,841		22,588		3,814		40,940		600		37,409		4,653						273,001				273,001

		Готова  продукцiя		1103				2,910		15,591				6,834		13,357		1993		108,342		2202		28,886		170		13,022				51,561		583						245,451				245,451

		Товари		1104		140				12,075								297		31		3		9		6						24						117		12,702				12,702

		Поточні біологічні активи		1110						8,416								9,853		2,991		1,573		1,961								1,477								26,271				26,271

		Депозити перестрахування		1115																																				0				0

		Векселі одержані		1120																																				0				0

		Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги		1125		750		27,855		58,209		56,988		26,733		41,683		43,385		101,176		6,107		12,892		1,515		61,427		376		99,788		4,735		38,898				582,517		198,668		383,849

		Дебіторська заборгованість за розрахунками:
     за виданими авансами		1130																																		21,006		21,006		14,613		6,393

		з бюджетом		1135		2,185		453		418		1,380		287		319		28		4,317		254		2,595		549		2,687		934		46		1,814		5,675		2,917		26,858				26,858

		у тому числі з податку на прибуток		1136																																		1,553		1,553				1,553

		Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів		1140		5,743																																		5,743				5,743

		Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків		1145				47,169						36,618		231,730		56,073		207,995		23,612		34		11,224		59,900		13,160		27,526		27,497						742,538		731,855		10,683

		Інша поточна дебіторська заборгованість		1155		2,912		9,420		14,519		27,349		5,071		15,544		1,644		48,339		3,405		1,308		23,106		10,012		10,368		9,250		591		857		22,023		205,718		128,969		76,749

		Поточні фінансові інвестиції		1160																																				0				0

		Гроші та їх еквіваленти		1165		3,086		21		446		6		12		137		203		1,642		28		447		12		976		14		1,071		40		11		20		8,172				8,172

		Готівка		1166				9		7		3		8		9		1		3				2		2								40		11				95				95

		Рахунки в банках		1167		3,086		12		423		3		4		128		202		1,639		28		445		10		976		14		1,071						20		8,061				8,061

		Витрати майбутніх періодів		1170		6																6,394																1		6,401				6,401

		Частка перестраховика у страхових резервах		1180																																				0				0

		у тому числі в:
     резервах довгострокових зобов’язань		1181																																				0				0

		резервах збитків або резервах належних виплат		1182																																				0				0

		резервах незароблених премій		1183																																				0				0

		інших страхових резервах		1184																																				0				0

		Інші оборотні активи		1190				136		413		419		50		1,315		9,792		5,603		1,760				1,300		973		230		1,955		281		4,011		1		28,239		25,313		2,926

		Усього за роздiлом II		1195		14,961		93,829		130,018		93,160		94,803		315,659		135,025		571,351		90,434		74,550		41,813		196,915		25,687		241,968		40,575		50,065		46,086		2,256,899		1,099,418		1,157,481

		III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття		1200																																				0				0

		Баланс		1300		271,892		102,502		189,835		173,332		113,163		358,657		255,119		645,702		314,833		108,876		41,944		245,466		25,687		317,560		40,575		148,255		46,506		3,399,904		1,355,676		2,044,228

		Пасив		Код
рядка		12/31/18		43,465		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18

		I. Власний капітал

		Зареєстрований (пайовий) капітал		1400		207,849		46		7		15,258		19		19		7		21,820		7		7		15		260		850		14,150		2,445		1,091		235		264,085		56,236		207,849

		Внески до незареєстрованого статутного капіталу		1401																																				0				0

		Капітал у дооцінках		1405				9,528		36,716		32,727		21,442		21,880		48,093		13,460		128,661		28,377		71		11,371		2		11,098				7,806				371,232				371,232

		Додатковий капiтал		1410						65						90				2,263		1,195		808				3,696				9,663								17,780				17,780

		Емісійний дохід		1411																																				0				0

		Накопичені курсові різниці		1412																																				0				0

		Резервний капітал		1415						290																														290				290

		Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток)		1420		32,870		78,205		-79,943		-1,052		61,998		127,436		99,055		301,684		-145,674		-15,081		17,126		35,928		15,823		11,130		25,759		-38,844		-10,658		515,762		200,022		315,740

		Неоплачений капітал		1425																																				0				0

		Вилучений капітал		1430																																				0				0

		Інші резерви		1435																																				0				0

		Усього за роздiлом I		1495		240,719		87,779		-42,865		46,933		83,459		149,425		147,155		339,227		-15,811		14,111		17,212		51,255		16,675		46,041		28,204		-29,947		-10,423		1,169,149		256,258		912,891

		II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

		Відстрочені податкові  зобов'язання		1500																																				0				0

		Пенсійні зобов’язання		1505																																				0				0

		Довгострокові кредити банкiв		1510						30,776		4,790				18,394		5,497		25,833		135,514		17,032				18,855				56,960				3,867				317,518				317,518

		Інші довгостроковi зобов'язання		1515								240				378		6,010		9,081		4,453		792				10,374				12,864				25,228				69,420				69,420

		Довгострокові забезпечення		1520																																				0				0

		Довгострокові забезпечення витрат персоналу		1521																																				0				0

		Цільове фінансування		1525																																				0				0

		Благодійна допомога		1526																																				0				0

		Страхові резерви		1530																																				0				0

		у тому числі:
        резерв довгострокових зобов’язань		1531																																				0				0

		резерв збитків або резерв належних виплат		1532																																				0				0

		резерв незароблених премій		1533																																				0				0

		інші страхові резерви		1534																																				0				0

		Інвестиційні контракти		1535																																				0				0

		Призовий фонд		1540																																				0				0

		Резерв на виплату джек-поту		1545																																				0				0

		Усього за роздiлом IІ		1595		0		0		30,776		5,030		0		18,772		11,507		34,914		139,967		17,824		0		29,229		0		69,824		0		29,095		0		386,938		0		386,938

		IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

		Короткострокові кредити банкiв		1600																16,336												297								16,633				16,633

		Векселі видані		1605																																				0				0

		Поточна кредиторська заборгованість за:																																						0				0

		довгостроковими зобов'язаннями		1610						68,580		12,773				23,484		742		26,497		35,922		24,664				37,557				84,218				10,312				324,749				324,749

		товари, роботи, послуги		1615		2,699		12,010		36,683		39,550		28,277		17,630		38,288		76,424		17,536		26,171		9,294		57,662		5,554		82,239		8,669		9,131		907		468,724		198,515		270,209

		розрахунками з бюджетом		1620		737		144		370		58		166		210		230		1,486		291		288		171		689		81		1,087		177		81		49		6,315				6,315

		у тому числі з податку на прибуток		1621								20																												20				20

		розрахунками зі страхування		1625		2		2		106		25		3		7		46		229				35		2		3				124				68		3		655				655

		розрахунками з оплати праці		1630		3,220		112		518		166		113		103		249		1,089		24		213		17		182		1		513		1		259		88		6,868				6,868

		Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами		1635																																		34,285		34,285				34,285

		Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками		1640																																				0				0

		Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків		1645		20,000				92,237		63,830				138,218				100,702		120,339		24,881		2,464		20,678				22,890		2,669		108,260				717,168		717,168		0

		Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю		1650																																				0				0

		Поточні забезпечення		1660		4,298														667																187		1,451		6,603				6,603

		Доходи майбутніх періодів		1665																																				0				0

		Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків		1670																																				0				0

		Інші поточні зобов'язання		1690		216		2,455		3,431		4,967		1,145		10,808		56,902		48,131		16,565		689		12,784		48,211		3,376		10,327		855		20,811		20,146		261,819		183,715		78,104

		Усього за роздiлом ІII		1695		31,172		14,723		201,925		121,369		29,704		190,460		96,457		271,561		190,677		76,941		24,732		164,982		9,012		201,695		12,371		149,109		56,929		1,843,819		1,099,398		744,421

		ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття		1700																																				0				0

		V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду		1800																																				0				0

		Баланс		1900		271,891		102,502		189,836		173,332		113,163		358,657		255,119		645,702		314,833		108,876		41,944		245,466		25,687		317,560		40,575		148,257		46,506		3,399,906		1,355,656		2,044,250





		Звіт про фінансовий результат за 2019 рік, тис.грн										ТОВ "Росток-Холдинг"		ТОВ "Росток-Трейд"		ТОВ "АФ "Надія"		ПОСП "Хлібороб"		ПОСП "Ічнянське"		ТОВ "Берегиня"		СТОВ "Крупічпільське"		ТОВ "Комбікормник"		ТОВ "Шалигинське"		ТОВ "АФ ім. Чапаєва"		ПП "Ямпіль Інвест"		ПП "Аграрні Інвестиції"		ПП "Середина-буда Агро"		ТОВ "ДЕМОР"		ПП "Новгоро-сіверські Аграрні Інвестиції"		ПП "Новгород-сіверський елеватор"		ТОВ "Обрій"		Сумарно по направленню		Внутрігрупа		Сумарно по направленню		Ичня		Глухів		Новгород		ЦО		Курсові різниці, переоцінка/уцінка, списання, витрати Арми, юридичні		Сумарно по направленню

		Стаття								Код рядка		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019

		Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)								10

		Податок на додану вартiсть								15

		Акцизний збiр								20

										25

		Інші вирахування з доходу								30

		Чистий доход (виручка) від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг)								2000				7		35,719		44,387		72,997		10,476		32,148		38,477		1,554		95,783		109,732		449,564		535		28,536		237,912		52,112		6,938		1,216,877		163,193		1,053,684		234,204		664,106		318,560		7				1,053,684

		Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)								2050				7		18,954		37,729		68,695		7,404		23,179		37,510		1,486		77,427		78,878		284,877		427		17,998		215,898		30,486		5,058		906,013		163,193		742,820		193,470		448,152		264,383		7				742,820

		Валовий :										- 0		- 0		16,765		6,658		4,302		3,072		8,969		967		68		18,356		30,854		164,687		109		10,538		22,014		21,625		1,880		310,865		- 0		310,865		40,734		215,954		54,177		- 0		- 0		310,865

		прибуток								2090		- 0		- 0		16,765		6,658		4,302		3,072		8,969		967		68		18,356		30,854		164,687		109		10,538		22,014		21,625		1,880		310,865		- 0		310,865		40,734		215,954		54,177		- 0		- 0		310,865

		збиток								2095		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0

		Інші операційні доходи								2120		3,819		507		576		1,531		897		115		627		65		561		8,970		8,502		18,880		5		1,233		8,724		2,368		792		58,172		12,309		45,862		3,811		37,709		12,325		4,326		4,077		41,785

		Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю								2121																																				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0

		Дохід від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції								2122																																				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0

		Адміністративні витрати								2130		40,031		5,271		3,205		3,917		8,114		1,668		1,830		4,411		3,486		5,601		5,991		28,601		238		962		12,888		2,633		1,194		130,043		- 0		130,043		23,146		45,111		16,484		45,302		47,053		82,991

		Витрати на збут								2150				281		3,230		2,584		6,390		1,816		5,086				5		8,497		10,158		50,712				3,692		38,120		11		5,817		136,398		9,088		127,310		19,105		75,189		41,823		281				127,310

		Інші операційні витрати								2180				14,864		3,025		3,248		2,680		940		2,584		3,846		26,414		5,677		5,856		20,900		258		1,218		10,644		4,523		5,155		111,833		8,292		103,541		16,323		64,260		16,385		14,864		30,525		73,016

		Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю								2181																																				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0

		Втрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції								2182																																				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0

		Фінансові результати від операційної діяльності :										(36,212)		(19,909)		7,881		(1,560)		(11,985)		(1,237)		96		(7,225)		(29,276)		7,551		17,351		83,354		(383)		5,898		(30,914)		16,827		(9,494)		(9,237)		(5,071)		(4,166)		(14,029)		69,103		(8,190)		(56,121)		(73,500)		69,334

		прибуток								2190		- 0		- 0		7,881		- 0		- 0		- 0		96		- 0		- 0		7,551		17,351		83,354		- 0		5,898		- 0		16,827		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		69,103		- 0		- 0		- 0		69,334

		збиток								2195		(36,212)		(19,909)		- 0		(1,560)		(11,985)		(1,237)		- 0		(7,225)		(29,276)		- 0		- 0		- 0		(383)		- 0		(30,914)		- 0		(9,494)		(9,237)		(5,071)		(4,166)		(14,029)		- 0		(8,190)		(56,121)		(73,500)		- 0

		Доход від участі в капіталі								2200																																				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0

		Інші фінансові доходи								2220		4						0												4				125						10						142				142		0		129		10		4				142

		Інші доходи								2240						4,255		970		13,854						17,819		22,151		5,842		7,238		9,509						19,609		3,352				104,599				104,599		36,898		44,740		22,961		- 0		104,272		328

		Фінансові витрати								2250						563		744		61								12,906		1,848		1,453		930						1,974		380				20,860		- 0		20,860		1,368		17,138		2,354		- 0				20,860

		Втрати від участі в капіталі								2255																																				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0

		Інші витрати								2270								10,671		191		191		546		15,286		3,227		695		16,351		4,694						2,146		8,468				62,465		- 0		62,465		26,885		24,967		10,614		- 0		62,432		34

		Фінансові результати до оподаткування:										(36,208)		(19,909)		11,574		(12,005)		1,617		(1,428)		(450)		(4,692)		(23,258)		10,853		6,785		87,364		(383)		5,898		(15,415)		11,330		(9,494)		12,179		(5,071)		17,250		(5,384)		71,867		1,813		(56,117)		(31,660)		48,910

		прибуток								2290		- 0		- 0		11,574		- 0		1,617		- 0		- 0		- 0		- 0		10,853		6,785		87,364		- 0		5,898		- 0		11,330		- 0		12,179		- 0		17,250		- 0		71,867		1,813		- 0		- 0		48,910

		збиток								2295		(36,208)		(19,909)		- 0		(12,005)		- 0		(1,428)		(450)		(4,692)		(23,258)		- 0		- 0		- 0		(383)		- 0		(15,415)		- 0		(9,494)		- 0		(5,071)		- 0		(5,384)		- 0		- 0		(56,117)		(31,660)		- 0

		Витрати (дохід) з податку на прибуток								2300						2,093				448						54																				2,595				2,595		2,595		- 0		- 0		- 0				2,595

		Прибуток (збиток) від припинення діяльності після оподаткування								2305																																				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0

		Чистий фінансовий результат :										(36,208)		(19,909)		9,481		(12,005)		1,169		(1,428)		(450)		(4,746)		(23,258)		10,853		6,785		87,364		(383)		5,898		(15,415)		11,330		(9,494)		9,584		(5,071)		14,655		(7,979)		71,867		1,813		(56,117)		(31,660)		46,315

		прибуток								2350		- 0		- 0		9,481		- 0		1,169		- 0		- 0		- 0		- 0		10,853		6,785		87,364		- 0		5,898		- 0		11,330		- 0		9,584		- 0		14,655		- 0		71,867		1,813		- 0		- 0		46,315

		збиток								2355		(36,208)		(19,909)		- 0		(12,005)		- 0		(1,428)		(450)		(4,746)		(23,258)		- 0		- 0		- 0		(383)		- 0		(15,415)		- 0		(9,494)		- 0		(5,071)		- 0		(7,979)		- 0		- 0		(56,117)		(31,660)		- 0

		IІI. Елементи операційних витрат

		Найменування показника								Код рядка		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019

		Матеріальні затрати								2500		65				9,456		34,625		54,194		4,478		4,359		22,521		6,186		188,203		177,714		285,942		1,680		24,290		559,275		8,102		28,732		1,409,821				1,409,821		129,632		688,457		591,666		65				1,409,821

		Витрати на оплату праці								2505		24,167		4,542		4,150		8,972		21,002		4,714		3,860		8,285		609		8,263		9,222		39,210		19		61		21,598		6,721		787		166,183				166,183		50,982		58,111		28,381		28,709				166,183

		Відрахування на соціальні заходи								2510		3,368		658		929		1,978		4,618		1,075		868		1,562		134		1,771		1,994		8,243		4		12		4,258		1,342		160		32,974				32,974		11,030		12,306		5,612		4,026				32,974

		Амортизація								2515		2,199		66		4,202		12,953		7,506		964		2,190		4,381		24,834		17,634		8,095		16,932						11,095		7,469		493		121,013				121,013		32,196		67,988		18,564		2,265				121,013

		Інші операційні витрати								2520		10,231		15,117		12,362		12,448		16,413		5,515		9,363		8,919		(3,058)		37,914		5,504		155,934		2,519		12,346		147,389		10,510		25,830		485,255				485,255		65,020		224,642		170,245		25,348				485,255

		Разом								2550		40,030		20,383		31,099		70,976		103,733		16,746		20,640		45,668		28,705		253,786		202,529		506,261		4,222		36,709		743,615		34,144		56,002		2,215,247				2,215,247		288,861		1,051,505		814,468		60,413				60,413

												2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019

		ВИРУЧКА										- 0		7		35,719		44,387		72,997		10,476		32,148		38,477		1,554		95,783		109,732		449,564		535		28,536		237,912		52,112		6,938		1,216,877		163,193		1,053,684		234,204		664,106		318,560		7		- 0		1,053,684

		EBITDA										(34,013)		(19,843)		12,083		11,393		(4,479)		(273)		2,286		(2,844)		(4,442)		25,185		25,446		100,286		(383)		5,898		(19,820)		24,296		(9,001)		111,776		(5,071)		116,847		18,167		137,091		10,374		(53,856)		(73,500)		190,347

		Net Profit										(36,208)		(19,909)		9,481		(12,005)		1,169		(1,428)		(450)		(4,746)		(23,258)		10,853		6,785		87,364		(383)		5,898		(15,415)		11,330		(9,494)		9,584		(5,071)		14,655		(7,979)		71,867		1,813		(56,117)		(31,660)		46,315



Наталья Варшаская:
позитивні не операційні курсові різниці

Наталья Варшаская:
позитивні не операційні курсові різниці



		12/31/19				ТОВ "Росток-Холдинг"		ТОВ "Берегиня"		ПОСП "Ічнянське"		ТОВ "Комбікормник"		СТОВ "Крупічпільське"		ТОВ "АФ "Надія"		ПОСП "Хлібороб"		ПП "Аграрні Інвестиції"		ТОВ "Шалигинське"		ТОВ "АФ ім. Чапаєва"		ТОВ "Обрій"		ПП "Ямпіль Інвест"		ПП "Середина-буда Агро"		ПП "Новгоро-сіверські Аграрні Інвестиції"		ТОВ "ДЕМОР"		ПП "Новгород-сіверський елеватор"		ТОВ "Росток-Трейд"		Сумарно по направленню (з внутрігрупою)		Внутрігрупа		Сумарно по направленню (без внутрігрупи)

		Актив		Код
рядка		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19

		I. Необоротні  активи

		Нематеріальні активи		1000		1,151														320				2														65		1,698		0		1,698

		первiсна вартiсть		1001		1,560		105		707		269		55		299		684		400				27														138		4,244				4,244

		накопичена амортизація		1002		-409		-105		-707		-269		-55		-299		-684		80				-25														-73		-2,546				-2,546

		Незавершені капітальні інвестиції		1005		8				152		21,754		220		48		335						66								458				5,367				28,408				28,408

		Основні засоби		1010		888		7,568		39,033		55,613		15,401		38,645		77,730		62,364		242,581		41,562		209		19,317		0		65,313		0		101,585		250		768,059		0		768,059

		первiсна вартiсть		1011		2,373		22,782		103,353		125,205		66,470		62,532		144,577		114,896		515,973		98,858		994		39,841				112,217				160,118		713		1,570,902				1,570,902

		знос		1012		-1,485		-15,214		-64,320		-69,592		-51,069		-23,887		-66,847		-52,532		-273,392		-57,296		-785		-20,524				-46,904				-58,533		-463		-802,843				-802,843

		Інвестиційна нерухомість		1015																																				0				0

		первiсна вартiсть інвестиційної нерухомості		1016																																				0				0

		знос інвестиційної нерухомості		1017																																				0				0

		Довгострокові біологічні активи		1020						12,714								18,728		5,291		2,363		1,038								3,028								43,162		0		43,162

		первiсна вартiсть довгострокових біологічних активів		1021						12,714								18,728		5,291		2,363		1,038								3,028								43,162				43,162

		накопичена амортизація довгострокових біологічних активів		1022																																				0				0

		Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств		1030		255,245										163										2		850												256,260		256,258		2

		інші фінансові інвестиції		1035																																				0				0

		Довгострокова дебіторська заборгованість		1040																																				0				0

		Відстрочені податкові активи		1045																																				0				0

		Гудвіл		1050																																				0				0

		Відстрочені аквізиційні витрати		1060																																				0				0

		Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах		1065																																				0				0

		Iншi необоротнi активи		1090																																				0				0

		Усього за роздiлом I		1095		257,292		7,568		51,899		77,367		15,621		38,856		96,793		67,975		244,944		42,668		211		20,167		0		68,799		0		106,952		315		1,097,427		256,258		841,169

		II. Оборотні активи

		Запаси		1100		165		13,078		54,695		10,923		13,648		29,151		30,309		141,152		29,924		48,615		19,277		63,701		4,040		103,418		5,714		4,502		138		572,450		0		572,450

		Виробничi запаси		1101		124		398		3,940		10,923		372		3,319		3,023		8,472				9,994		197		437		11		8,176		610		4,502		21		54,519				54,519

		Незавершене виробництво		1102				12,504		41,811				13,183		25,829		25,707		56,120		29,924		4,897		1,031		49,712		4,029		33,801		4,582						303,130				303,130

		Готова  продукцiя		1103				176		8,944				93		3		1,579		76,550				33,710		18,042		13,552				60,989		522						214,160				214,160

		Товари		1104		41														10				15		6						452						117		641				641

		Поточні біологічні активи		1110						11,076								14,830		4,683				2,917								1,801								35,307				35,307

		Депозити перестрахування		1115																																				0				0

		Векселі одержані		1120																																				0				0

		Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги		1125		750		8,697		11,307		16,532		8,580		13,502		6,389		60,590		5,616		3,128		9,303		27,070		712		27,344		13,922		28,909		17		242,368		145,356		97,012

		Дебіторська заборгованість за розрахунками:
     за виданими авансами		1130																																		20,996		20,996		14,613		6,383

		з бюджетом		1135		3,335		59		101		51		127		17		266		1,879		224		6,212		1,238		3,911		1,309		20,649		1,554		292		4,298		45,522				45,522

		у тому числі з податку на прибуток		1136																																		1,553		1,553				1,553

		Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів		1140		474																																		474				474

		Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків		1145				54,021		5,465				47,369		221,593		40,026		321,982		30,588		38,701		9,684		53,678		10,229		54,582		23,557						911,475		906,152		5,323

		Інша поточна дебіторська заборгованість		1155		1,682		9,450		19,998		42,070		4,897		15,858		4,742		38,972		2,511		1,936		6,084		4,735		10,410		5,372		198		382		22,599		191,896		114,521		77,375

		Поточні фінансові інвестиції		1160																																				0				0

		Гроші та їх еквіваленти		1165		38		21		160		354		8		12		40		2,164		112		183		53		691		126		3,414		7		4		72		7,459				7,459

		Готівка		1166				2		5				1		1		4		6				4				3										7		33				33

		Рахунки в банках		1167		38		2		19		354		6		4		19		2,158		112		179		52		687		126		3,414		7		4		102		7,283				7,283

		Витрати майбутніх періодів		1170		7																																1		8				8

		Частка перестраховика у страхових резервах		1180																																				0				0

		у тому числі в:
     резервах довгострокових зобов’язань		1181																																				0				0

		резервах збитків або резервах належних виплат		1182																																				0				0

		резервах незароблених премій		1183																																				0				0

		інших страхових резервах		1184																																				0				0

		Інші оборотні активи		1190		17		345		560		60		940		1,602		9,508		3,588		1,682		1,217		1,300		136		230		354		559		1,829				23,927		20,889		3,038

		Усього за роздiлом II		1195		6,468		85,671		103,362		69,990		75,569		281,735		106,110		575,010		70,657		102,909		46,939		153,922		27,056		216,934		45,511		35,918		48,121		2,051,882		1,201,530		850,352

		III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття		1200		351																																		351				351

		Баланс		1300		264,111		93,239		155,261		147,357		91,190		320,591		202,903		642,985		315,601		145,577		47,150		174,089		27,056		285,733		45,511		142,870		48,436		3,149,660		1,457,788		1,691,872

		Пасив		Код
рядка		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19

		I. Власний капітал

		Зареєстрований (пайовий) капітал		1400		207,849		46		7		15,258		19		19		7		21,820		7		7		15		260		850		14,150		2,445		1,091		235		264,085		56,236		207,849

		Внески до незареєстрованого статутного капіталу		1401																																				0				0

		Капітал у дооцінках		1405				9,277		36,231		32,724		20,874		21,879		41,842		18,665		178,559		40,969		211		7,155				16,059				30,338				454,783				454,783

		Додатковий капiтал		1410						65						90				2,263		1,195		808				3,696				9,663								17,780				17,780

		Емісійний дохід		1411												3																								3				3

		Накопичені курсові різниці		1412																																				0				0

		Резервний капітал		1415						290																														290				290

		Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток)		1420		-2,685		77,028		-78,774		-5,757		62,116		136,916		93,301		389,094		-181,968		-4,089		7,632		42,714		15,441		-4,286		31,658		-27,490		-30,567		520,284		200,022		320,262

		Неоплачений капітал		1425																																				0				0

		Вилучений капітал		1430																																				0				0

		Інші резерви		1435																																				0				0

		Усього за роздiлом I		1495		205,164		86,351		-42,181		42,225		83,009		158,904		135,150		431,842		-2,207		37,695		7,858		53,825		16,291		35,586		34,103		3,939		-30,332		1,257,222		256,258		1,000,964

		II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

		Відстрочені податкові  зобов'язання		1500																																				0				0

		Пенсійні зобов’язання		1505																																				0				0

		Довгострокові кредити банкiв		1510																																				0				0

		Інші довгостроковi зобов'язання		1515																		3,885						3,359												7,244				7,244

		Довгострокові забезпечення		1520																														8						8				8

		Довгострокові забезпечення витрат персоналу		1521																																				0				0

		Цільове фінансування		1525																4																				4				4

		Благодійна допомога		1526																																				0				0

		Страхові резерви		1530																																				0				0

		у тому числі:
        резерв довгострокових зобов’язань		1531																																				0				0

		резерв збитків або резерв належних виплат		1532																																				0				0

		резерв незароблених премій		1533																																				0				0

		інші страхові резерви		1534																																				0				0

		Інвестиційні контракти		1535																																				0				0

		Призовий фонд		1540																																				0				0

		Резерв на виплату джек-поту		1545																																				0				0

		Усього за роздiлом IІ		1595		0		0		0		0		0		0		0		4		3,885		0		0		3,359		0		0		8		0		0		7,256		0		7,256

		IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

		Короткострокові кредити банкiв		1600						80,149		15,025				15,482				40,632		121,602		32,062				30,310				98,148				12,130				445,540				445,540

		Векселі видані		1605																																				0				0

		Поточна кредиторська заборгованість за:																																						0				0

		довгостроковими зобов'язаннями		1610																																				0				0

		товари, роботи, послуги		1615		261		1,817		18,602		30,186		222		5,889		7,088		33,752		3,765		39,841		9,198		12,201		3,674		45,931		5,361		3,112		997		221,897		145,356		76,541

		розрахунками з бюджетом		1620		20		22		526		141		14		2,177		43		1,605		228		253		187		742		120		803		210		93		37		7,221				7,221

		у тому числі з податку на прибуток		1621						448		54				2,093																								2,595				2,595

		розрахунками зі страхування		1625		2		20		28		57		2		3		23		74				61		3		7				181				60		6		527				527

		розрахунками з оплати праці		1630		1,501		117		643		214		101		130		369		1,296		25		279		20		259				687		1		248		77		5,967				5,967

		Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами		1635																																		27,432		27,432				27,432

		Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками		1640																																				0				0

		Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків		1645		55,048				90,573		52,474		182		123,646		1,820		93,899		178,923		27,392		8,539		29,535		3,743		94,955		5,416		112,053				878,198		862,907		15,291

		Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю		1650																																				0				0

		Поточні забезпечення		1660		2,057														1,917				574		73						1,791				225		135		6,772				6,772

		Доходи майбутніх періодів		1665																																				0				0

		Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків		1670																																				0				0

		Інші поточні зобов'язання		1690		58		4,912		6,921		7,036		7,660		14,360		58,410		37,970		9,380		7,420		21,271		43,851		3,228		7,651		413		11,010		50,084		291,635		193,267		98,368

		Усього за роздiлом ІII		1695		58,947		6,888		197,442		105,133		8,181		161,687		67,753		211,145		313,923		107,882		39,291		116,905		10,765		250,147		11,401		138,931		78,768		1,885,189		1,201,529		683,660

		ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття		1700																																				0				0

		V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду		1800																																				0				0

		Баланс		1900		264,111		93,239		155,261		147,358		91,190		320,591		202,903		642,991		315,601		145,577		47,149		174,089		27,056		285,733		45,512		142,870		48,436		3,149,667		1,457,787		1,691,880





				Голова ради директорів                          _____________ В.П. Купавцев

				Член ради директорів                              _____________ В.П. Кияновський

				Генеральний директор                             _____________ В.А. Ласьков

				Фінансовий директор                                 ____________ С.В. Бочаров

				Операційний директор                              _____________ Д.В. Купавцев

				Директор Ічняньського кластеру           _____________ М.А.Копил

		Плановий звіт про фінансові результати на маркетинговий 2020 рік, тис.грн*						ТОВ АГРОФІРМА «ІМ. ЧАПАЄВА»		ТОВ «ШАЛИГИНСЬКЕ»		ТОВ АГРОФІРМА «ОБРІЙ»		ПП«АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ»		ПП«ЯМПІЛЬ ІНВЕСТ»		ПП«СЕРЕДИНА-БУДА АГРО»		Глухівський кластер		ПП "НОВГОРОД-СІВЕРСЬКІ АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ"		ТОВ "Демор"		ТОВ "Новгород-Сіверський елеватор"		Новгород-Сіверський кластер		РОСТОК-ХОЛДИНГ		ПЕРЕВІРКИ

		Стаття				Код рядка		ПЛАН		ПЛАН		ПЛАН		ПЛАН		ПЛАН		ПЛАН		ПЛАН		ПЛАН		ПЛАН		ПЛАН		ПЛАН		ПЛАН

		Об'ем реалізації

				Кукур/зерно		тн		13,637		- 0		9,951		92,596		- 0		- 0		116,184		36,937		9,291		- 0		46,228		162,413		162,413		0

				Соняшник		тн		- 0		- 0		- 0		15,818		- 0		- 0		15,818		8,855		- 0		- 0		8,855		24,673		24,673		0

				Оз. пшениця		тн		342		- 0		- 0		11,840		- 0		- 0		12,182		6,628		1,653		- 0		8,281		20,463		20,463		0

				Соя		тн		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		0		0

				Яр. ячмінь		тн		5,659		- 0		- 0		136		- 0		- 0		5,795		8,800		- 0		- 0		8,800		14,595		14,595		0

				Молоко		тн		- 0		- 0		- 0		1,558		- 0		- 0		1,558		933		- 0		- 0		933		2,491

				М'ясо ВРХ		тн		- 0		- 0		- 0		36		- 0		- 0		36		20		- 0		- 0		20		57

				М'ясо свиней		тн		109		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		109		- 0		- 0		- 0		- 0		109

				Інше		тн		- 0		- 0		- 0		355		- 0		- 0		355		460		- 0		- 0		460		815

		Ціни реалізації на 1 тн без ПДВ						- 0		- 0		- 0				- 0		- 0				- 0		- 0		- 0

				Кукур/зерно		грн./тн		3,966		- 0		3,987		3,974		- 0		- 0		3,975		3,944		3,991		- 0		3,953		3,969		159		159		158

				Соняшник		грн./тн		- 0		- 0		- 0		8,333		- 0		- 0		8,333		8,333		- 0		- 0		8,333		8,333		333		400		400

				Оз. пшениця		грн./тн		3,970		- 0		- 0		4,284		- 0		- 0		4,275		4,253		4,303		- 0		4,263		4,270		171		171		171

				Соя		грн./тн		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Яр. ячмінь		грн./тн		4,100		- 0		- 0		4,100		- 0		- 0		4,100		4,100		- 0		- 0		4,100		4,100		164		164		164

				Молоко		грн./тн		- 0		- 0		- 0		7,942		- 0		- 0		7,942		7,690		- 0		- 0		7,690		7,848

				М'ясо ВРХ		грн./тн		- 0		- 0		- 0		28,911		- 0		- 0		28,911		28,897		- 0		- 0		28,897		28,906

				М'ясо свиней		грн./тн		37,376		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		37,376		- 0		- 0		- 0		- 0		37,376

				Інше		грн./тн		- 0		- 0		- 0		3,125		- 0		- 0		3,125		- 0		- 0		- 0		- 0		1,361

		Собівартість на 1 тн без ПДВ						- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0		- 0		- 0

				Кукур/зерно		грн./тн		2,816		- 0		1,875		2,172		- 0		- 0		2,222		2,473		1,802		- 0		2,338		2,255

				Соняшник		грн./тн		- 0		- 0		- 0		4,483		- 0		- 0		4,483		5,464		- 0		- 0		5,464		4,835

				Оз. пшениця		грн./тн		3,678		- 0		- 0		2,667		- 0		- 0		2,695		3,817		2,653		- 0		3,584		3,055

				Соя		грн./тн		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Яр. ячмінь		грн./тн		4,296		- 0		- 0		2,503		- 0		- 0		4,254		3,888		- 0		- 0		3,888		4,033

				Молоко		грн./тн		- 0		- 0		- 0		5,462		- 0		- 0		5,462		6,496		- 0		- 0		6,496		5,849

				М'ясо ВРХ		грн./тн		- 0		- 0		- 0		56,750		- 0		- 0		56,750		46,149		- 0		- 0		46,149		52,917

				М'ясо свиней		грн./тн		26,364		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		26,364		- 0		- 0		- 0		- 0		26,364

				Інше		грн./тн		- 0		- 0		- 0		3,026		- 0		- 0		3,026		- 0		- 0		- 0		- 0		1,317

		Чистий доход (виручка) від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг)				2000		82,716		- 0		39,674		565,634		- 0		- 0		688,025		291,514		44,191		- 0		335,705		1,023,729		- 0

				Кукур/зерно		тис.грн		54,086		- 0		39,674		368,017		- 0		- 0		461,777		145,686		37,077		- 0		182,764		644,541		- 0

				Соняшник		тис.грн		- 0		- 0		- 0		131,813		- 0		- 0		131,813		73,793		- 0		- 0		73,793		205,606		- 0

				Оз. пшениця		тис.грн		1,358		- 0		- 0		50,720		- 0		- 0		52,078		28,185		7,113		- 0		35,298		87,376		- 0

				Соя		тис.грн		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Яр. ячмінь		тис.грн		23,203		- 0		- 0		558		- 0		- 0		23,760		36,080		- 0		- 0		36,080		59,840		- 0

				Молоко		тис.грн		- 0		- 0		- 0		12,373		- 0		- 0		12,373		7,178		- 0		- 0		7,178		19,551		- 0

				М'ясо ВРХ		тис.грн		- 0		- 0		- 0		1,044		- 0		- 0		1,044		591		- 0		- 0		591		1,636		- 0

				М'ясо свиней		тис.грн		4,070		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		4,070		- 0		- 0		- 0		- 0		4,070		- 0

				Інше		тис.грн		- 0		- 0		- 0		1,109		- 0		- 0		1,109		- 0		- 0		- 0		- 0		1,109		- 0

		Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)				2050		66,849		- 0		18,658		315,593		- 0		- 0		401,101		206,258		21,130		- 0		227,388		628,489		- 0		- 0		- 0

				Кукур/зерно		тис.грн		38,409		- 0		18,658		201,142		- 0		- 0		258,209		91,353		16,745		- 0		108,097		366,307		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Соняшник		тис.грн		- 0		- 0		- 0		70,903		- 0		- 0		70,903		48,388		- 0		- 0		48,388		119,292		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Оз. пшениця		тис.грн		1,258		- 0		- 0		31,576		- 0		- 0		32,833		25,298		4,385		- 0		29,683		62,517		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Соя		тис.грн		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Яр. ячмінь		тис.грн		24,311		- 0		- 0		340		- 0		- 0		24,651		34,212		- 0		- 0		34,212		58,863		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Молоко		тис.грн		- 0		- 0		- 0		8,509		- 0		- 0		8,509		6,064		- 0		- 0		6,064		14,572		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				М'ясо ВРХ		тис.грн		- 0		- 0		- 0		2,050		- 0		- 0		2,050		944		- 0		- 0		944		2,994		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				М'ясо свиней		тис.грн		2,871		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		2,871		- 0		- 0		- 0		- 0		2,871		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Інше		тис.грн		- 0		- 0		- 0		1,073		- 0		- 0		1,073		- 0		- 0		- 0		- 0		1,073		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Валовий :						15,867		- 0		21,016		250,041		- 0		- 0		286,924		85,256		23,061		- 0		108,316		395,240

		прибуток				2090		15,867		- 0		21,016		250,041		- 0		- 0		286,924		85,256		23,061		- 0		108,316		395,240

		збиток				2095		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Кукур/зерно		тис.грн		15,676		- 0		21,016		166,876		- 0		- 0		203,568		54,334		20,332		- 0		74,666		278,234

				Соняшник		тис.грн		- 0		- 0		- 0		60,909		- 0		- 0		60,909		25,405		- 0		- 0		25,405		86,314

				Оз. пшениця		тис.грн		100		- 0		- 0		19,145		- 0		- 0		19,245		2,887		2,728		- 0		5,615		24,860

				Соя		тис.грн		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Яр. ячмінь		тис.грн		(1,108)		- 0		- 0		217		- 0		- 0		(891)		1,868		- 0		- 0		1,868		977

				Молоко		тис.грн		- 0		- 0		- 0		3,864		- 0		- 0		3,864		1,115		- 0		- 0		1,115		4,979

				М'ясо ВРХ		тис.грн		- 0		- 0		- 0		(1,006)		- 0		- 0		(1,006)		(353)		- 0		- 0		(353)		(1,359)

				М'ясо свиней		тис.грн		1,199		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		1,199		- 0		- 0		- 0		- 0		1,199

				Інше		тис.грн		- 0		- 0		- 0		35		- 0		- 0		35		- 0		- 0		- 0		- 0		35

		Інші операційні доходи				2120		- 0		- 0		- 0		- 0		1		- 0		1		- 0		- 0		- 0		- 0		1

		Адміністративні витрати				2130		4,033		373		470		19,282		- 0		- 0		24,159		6,715		176		2,202		9,093		33,252		- 0

		Адміністративні витрати ЦО				2130		3,993		- 0		1,429		23,827		- 0		- 0		29,249		15,608		1,797		- 0		17,406		46,655		- 0

		Хеджування				2150		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Витрати на збут				2150		14,085		- 0		7,206		90,221		- 0		- 0		111,512		47,435		8,013		- 0		55,448		166,960		- 0

		Інші операційні витрати				2180		404		- 0		105		1,861		- 0		- 0		2,369		1,104		72		- 0		1,175		3,545		- 0

		Фінансові результати від операційної діяльності :						(6,649)		(373)		11,806		114,850		1		- 0		119,635		14,394		13,002		(2,202)		25,194		144,829

		прибуток				2190		- 0		- 0		11,806		114,850		1		- 0		119,635		14,394		13,002		- 0		25,194		144,829

		збиток				2195		(6,649)		(373)		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		(2,202)		- 0		- 0

		Доход від участі в капіталі				2200		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Інші фінансові доходи				2220		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Інші доходи				2240		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Фінансові витрати				2250		2,669		- 0		955		15,925		- 0		- 0		19,548		3,231		- 0		6,847		10,078		29,626		- 0

		Втрати від участі в капіталі				2255		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Інші витрати				2270		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Фінансові результати до оподаткування:						(9,318)		(373)		10,851		98,926		1		- 0		100,087		11,163		13,002		(9,049)		15,116		115,203

		прибуток				2290		- 0		- 0		10,851		98,926		1		- 0		100,087		11,163		13,002		- 0		15,116		115,203

		збиток				2295		(9,318)		(373)		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		(9,049)		- 0		- 0

		Витрати (дохід) з податку на прибуток				2300		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Прибуток (збиток) від припинення діяльності після оподаткування				2305		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Чистий фінансовий результат :						(9,318)		(373)		10,851		98,926		1		- 0		100,087		11,163		13,002		(9,049)		15,116		115,203		- 0

		прибуток				2350		- 0		- 0		10,851		98,926		1		- 0		100,087		11,163		13,002		- 0		15,116		115,203		- 0

		збиток				2355		(9,318)		(373)		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		(9,049)		- 0		- 0		- 0

		Амортизація, тис.грн				2515		6,041		- 0		- 0		23,032		- 0		- 0		29,073		11,178		0		7,590		18,768		47,841

		Площа в обробітку, га						2,928		- 0		1,048		17,471		- 0		- 0		21,447		11,445		1,318		0		12,763		34,209

		ВИРУЧКА				тис.дол		3,309		- 0		1,587		22,625		- 0		- 0		27,521		10,601		1,607		- 0		13,428		40,949

		EBITDA				тис.дол		(24)		(15)		472		5,515		0		- 0		5,948		930		473		196		1,758		7,707

		Net Profit				тис.дол		(373)		(15)		434		3,957		0		- 0		4,003		406		473		(329)		605		4,608

		БОРГ на 31.12.2020				тис.дол		872		4,194		- 0		4,949		19		- 0		10,034		39		- 0		4,664		4,702		14,736		- 0

		БОРГ/EBITDA						6		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		1.7		0.0		0.0		23.8		2.7		1.9

		Прибуток, дол/га						(127)		- 0		414		226		- 0		- 0		187		35		359		- 0		47		135

		БОРГ, дол/га																		468								368		431

		EBITDA, дол/га																		277								138		225

		Рентабельність продажу, %						-11%		0%		27%		17%		0%		0%		15%		4%		29%		0%		5%		11%

								Площа загальна		Пар		Площа для розподілу				1		- 0				Площа загальна		Пар		Площа для розподілу

								21,447		0		21,447										12,763		0		12,763

		* Згідно даних ефективності вирощування с/г культур на 2020 рік





		План-факт інвестицій						курс		$/₴		27.5																12/31/17

										€/₴		29.43

		Регіон		Назва техніки		ПЛАН														ФАКТ												+/- ПЛАН-ФАКТ з ПДВ		Примітка		Примітка 2

						Всього кількість, шт		Ціна, тис. грн/шт		Ціна, тис. дол/шт		Ціна, тис. євро/шт		ЛІМІТ НА ПОЧАТОК РОКУ Всього вартість, тис.дол		Всього вартість, тис.грн з ПДВ		Всього вартість, тис.грн, без ПДВ		Всього кількість, шт		Ціна, тис. грн/шт		Ціна, тис. дол/шт		Ціна, тис. євро/шт		Всього вартість, тис.дол		Всього вартість, тис.грн з ПДВ

		Ічнянський*		Культиватор Case ТМ-ІІ-40		1		1,622.5		59.0				59.0		1,622.5		1,352.1		1								0.0		1,616		6.0				Протокол 1

				Самохідний обприскувач 30м. Tecnoma (кл.-180см.)		1		7,486.1		272.2				272.2		7,486.1		6,238.4		1								0.0		6,795		691.1				Протокол 1

				Сівілка Horsch Maestro 24*70. з мікрогран. та контролем висіву		1		7,791.7		283.3				283.3		7,791.7		6,493.0		1								0.0		7,251		540.2				Протокол 1

				Трактор John Deere 8345R (345-380 к.с.)		1		7,081.3		257.5				257.5		7,081.3		5,901.0		1								0.0		6,962		119.8				Протокол 1

				Трактор МТЗ 921.3		2		600.0		22.2				44.4		1,200.0		1,000.0		2								0.0		1,200		0.0				Протокол 1

				Культиватор КРН 5,6 з ємкістю 600л		3		136.9		5.1				15.3		410.7		342.3		3								0.0		360		50.7				Протокол 1

				Борона зубова БШМ-21 галещено		1		600.0		21.8				21.8		600.0		500.0		1								0.0		568		31.7				Протокол 1

				Бункер-наземний перевантажувальний БНП - 12/5.5 ВВП шнек 400 мм (ковчег)		1		650.0		24.1				24.1		650.0		541.7		1								0.0		698		-48.0				Протокол 1

				Легкові автомобілі																6										1,699		-1,699.1		Пежо - Коновалов, Форд - Ясенівка, Шевроле - Івахненко, Фольксваген - Грановська, Опель - Полонівський, УАЗ-220695  СВ 0949 ВК "Нові авто" - листопад 2017

				О.З. для ферми																										182		-181.8		витрати 2017 р (ножі, припікач рогів, станок розч копит,  аналізатор)

				Скважина артезіанська, Башня Рожновського																										136		-136.3		списані будматеріали, роботи постуги, ремонти) травень 2017 р

				комп'ютерне обладнання																										493		-493.3		див п_2

				Капітальне будівництво (ферма, водогін, ін)																										1,356		-1,355.9		списані будматеріали, роботи постуги, ремонти) див п_2

				Адмін будівля																										965		-964.6		списані будматеріали, роботи постуги ФОП Самойленко, ремонти) див п_2

				Траншея силосна																										575		-575.4		списані будматеріали, роботи постуги, ремонти, з/п) див п_2

				Дорожне покриття												2,286.7		1,905.6												4,533		-2,246.5		списані будматеріали, роботи постуги, ремонти, з/п) див п_2 червень-вересень		службова записка 27.03.2017

				Склад ПММ																										605		-605.0		списані будматеріали, роботи постуги, ремонти, з/п) див п_2 червень-вересень

				Їдальня																										1,590		-1,590.0		списані будматеріали, роботи постуги, ремонти, з/п) див п_2 2017 р

				Мех майстерня																										611		-611.3		списані будматеріали, роботи постуги, ремонти, з/п) див п_2 липень-вересень

				Сушарка баштова зернова МЕYER 2400S №2																										1,517		-1,517.1		запсастини, роботи липень

				Зерносклад																										1,592		-1,592.5		листопад - грудень

				Інші О.З.																										1,763		-1,763.2		список П_2

				Напівпричіп тракторний самоскидний НТС-5																2										233		-232.8		листопад Техноторг

				Сушарка Large 240																										870		-870.0		перенесено з 2016 року

				Будівництво корівника на 107 скотомісць (послуги по роботі)												1,237.7		1,031.5												4,557		-3,319.6		список П_2		протокол 17.08.2017

				Будівництво корівника на 107 скотомісць (матеріали)												1,379.1		1,149.2												4,473		-3,094.3		список П_2		протокол 17.08.2017

				Благоустрій (дорожнє покриття)												542.2		451.8														542.2				протокол 17.08.2017

				Доїльне обладнання 1*10 на Ялинку 2*10												1,017.0		847.5												1,530		-512.8		Могильний жовтень		протокол 17.08.2017

				Монтаж доїльного обладнання												48.6		40.5														48.6				протокол 17.08.2017

				Обладнання для відпочинку корів з напувалками												471.0		392.5														471.0				протокол 17.08.2017

				Монтаж  обладнання для відпочинку з напувалками												72.6		60.5														72.6				протокол 17.08.2017

				Штори												194.0		161.7												180		14.3		Могильний жовтень		протокол 17.08.2017

				Монтаж штор												52.0		43.3														52.0				протокол 17.08.2017

				Дельта-скреперна установка												209.7		174.8												164		45.2		Агросервіс вересень		протокол 17.08.2017

				Монтаж дельтаскрепера												36.0		30.0														36.0				протокол 17.08.2017

				Система освітлення												100.0		83.3														100.0				протокол 17.08.2017

				Електричні мережі												30.0		25.0														30.0				протокол 17.08.2017

				Блискавкозахист												100.0		83.3														100.0				протокол 17.08.2017

				Непередбачені витрати - 10% грн:												549.0		457.5														549.0				протокол 17.08.2017

				Ваги ТВ4-6000-2-В-1840*1200 (танк молочний)																2										86		-86.0		Курінний червень

				Ваги ТВ4-15000-5-В-3480*1290																1										71		-71.0		Курінний червень

				охолоджувач молока												316.0		263.3												316		-0.0		Блиц серпень		службова записка 10.08.2017

				охолоджувач молока												316.0		263.3												316		-0.0		Блиц серпень		службова записка 10.08.2017

		ВСЬОГО ІЧНЯНСЬКИЙ РЕГІОН												977.7		35,799.9		29,833.2										0.0		55,865.9		-20,066.0

		Глухівський**		Культиватор Case ТМ-ІІ-40		1				59.0				59.0		1,622.5		1,352.1		1								0.0		1,608		14.9				Протокол 1

				Оприскувач самохідний Patriot 3330		1				225.0				225.0		6,187.5		5,156.3		1								0.0		6,092		95.2				Протокол 1

				Трактор John Deere 8345R (345-380 к.с.)		4				257.5				1,030.0		28,325.0		23,604.2		3								0.0		20,966		7,358.6		план 4 - згідно бюджету та протоколу ІК		Протокол 1

				Борона дискова (лущільник) John Deere 2623 VT (8,9 м)		3				75.0				225.0		6,187.5		5,156.3		3								0.0		5,933		254.9				Протокол 1

				Борона вадка дискова БДВП-7,2		2		565.0		22.0				44.0		1,210.0		1,008.3		2								0.0		1,130		80.0				Протокол 1

				Розчинний вузол Hendler		2				12.0				24.0		660.0		550.0										0.0				660.0				Протокол 1

				Розкидач мінеральних добрив Amazone,  5.5 куб		1				42.8		40.0		42.8		1,177.0		980.8										0.0				1,177.0				Протокол 1

				Трактор Т-150 б/у		1		100.0		3.7				3.7		101.8		84.8										0.0				101.8				Протокол 1

				Цистерна 10 м.куб. для Т-150		2		150.0		5.6				11.2		308.0		256.7		6								0.0		146		161.9				Протокол 1

				Причіп 2ПТС-4		2		120.0		4.4				8.8		242.0		201.7										0.0				242.0				Протокол 1

				ГАЗЕЛЬ вантажна		1		450.0		16.7				16.7		459.3		382.7										0.0				459.3				Протокол 1

				Роздатчик-змішувач кормів		1				34.3		32.0		34.3		943.3		786.0		1								0.0		931		12.6				Протокол 1

				Трактор МТЗ 1025 з заниженою кришою на ферму		1		800.0		29.6				29.6		814.8		679.0		1								0.0		600		214.8				Протокол 1

				Силосні вила-ковш для МТЗ		1				10.7		10.0		10.7		294.3		245.2		1								0.0		89		205.4		Ківш - ніж силосний Profi - Cut 1.28 Шалигіно травень		Протокол 1

																																0.0

				Косарка роторна з карданом																1										26		-25.8		Шалигіно травень

				Навантажувач Classic line CL 855 P																1										171		-171.1		Шалигіно травень

				Легкові автомобілі																3										1,308		-1,307.9		Ларгус - березень Чапаєва, УАЗ-Шалигіно листопад (400 тис), Рено-травень Шалигіно

				комп'ютерне обладнання																										487		-487.4		див П_2

				інше обладнання																										249		-248.9		відвали -3 шт комунальна щітка МК - 2 Підйомник двохстійковий Вилковий захват ПБМ-1200 ківш див. П_2

				Програмне забезпечення																										91		-91.2		для ферми Шалигіно березень

				Навантажувач швидкозмінний та обладнання																										284		-283.7		Техноторг липень + обладнання Ямпіль

				МШП																										21		-20.6		болгарка, дрелі, стільці, вогнегасники, телефони картриджі

				інші основні засоби																										1,649		-1,648.6		шафи, мотокоси склопакети тощо див П_2

				Навісне кранове обладнання																										489		-489.3		Шалигіно, АІ, Чапаєва - березень, Шалигіно - липень, вересень, Ямпіль - серпень, Шалигіно, Ямпіль - грудень

				Жатка кукурудзяна Geringoff RD 800B												5,681.1		4,734.3		3										4,734		946.9		АІ, Шалигіно		погоджено Ласьков і Варнаков

				Автомобіль Нива Chevrolet лизинг												390.0		325.0														390.0				протокол 17.08.2017

				Сівалка John Deere 1890+1910												6,903.0		5,752.5		1										5,916		987.3		вересень, АІ		протокол 17.08.2017

				Розкидач мінеральних добрив  Amazone												536.9		447.4														536.9				протокол 17.08.2017

				Розподільник мінеральних добрив ZA-V 2000 Tronik. RUZV153NX13																1										831		-830.8		АІ, грудень

				Вага вагонна ТВВ-150-50-13,5 (8) Базис S - 25 (RC3-30)																1										442		-442.2		Шалигіно, червень

				Влаштування кормового столу												251.5		209.6														251.5				протокол 17.08.2017

				Влаштування падусу												23.8		19.8														23.8				протокол 17.08.2017

				Влаштування кормового столу												248.1		206.8														248.1				протокол 17.08.2017

				Не предбачені витрати												26.6		22.2														26.6				протокол 17.08.2017

				Станок для розчистки ратиць												58.0		48.3		1										49		8.6				протокол 17.08.2017

																																0.0

				Реконструкції їдальні												28.9		24.1														28.9				службові записка 03/2017

				Матеріали для реконструкції їдальні												36.1		30.1														36.1				службові записка 03/2017

				Реконструкції СТО												51.9		43.2														51.9				службові записка 03/2017

				Матеріали для реконструкції СТО												82.4		68.6														82.4				службові записка 03/2017

				Гараж з побутовими приміщеннями																										24		-23.7		матеріали послуги див П_2, Шалигіно

				Адмінбудівля А																										95		-95.3		матеріали послуги див П_2, АІ

				Гараж Б																										84		-84.2		матеріали послуги див П_2, АІ

				Заправна Д																										32		-32.0		матеріали послуги див П_2, АІ

				Майстерня Г																										242		-242.2		матеріали послуги див П_2, АІ

				Склад ТМЦ																										17		-17.0		матеріали послуги див П_2,

				Ангар																										12		-12.3		матеріали послуги див П_2, Чапаєва

				Будинок механізаторів																										56		-56.4		матеріали послуги див П_2, Чапаєва

				Контора																										42		-41.9		матеріали послуги див П_2, Чапаєва

				Сільгоспмайстерна тракторної  бригади																										429		-428.6		матеріали послуги див П_2, Чапаєва

				АПК з лабораторією та пробовідбірником																										74		-73.8		матеріали послуги див П_2, Шалигіно

				Будівля з залізобетонного каркасу																										26		-26.4		матеріали послуги див П_2, Шалигіно

				Диспечерська																										2		-2.5		матеріали послуги див П_2, Шалигіно

				Зерносклад відділ -3 №021																										44		-44.0		матеріали послуги див П_2, Шалигіно

				Корівник												550.0		458.3												837		-287.4		матеріали послуги див П_2, Шалигіно		службові записка 14.08.2017 і від 27.06.2017

				Автогазозаправочний пункт																										78		-78.3		матеріали послуги див П_2, Шалигіно

				Свинарник																										108		-107.9		матеріали послуги див П_2, Чапаєва

		ВСЬОГО ГЛУХІВСЬКИЙ РЕГІОН												1,764.8		63,401.0		52,834.2										0		56,445.46		6,955.6

		Новгород-Сіверський***		Трактор John Deere 8345R (345-380 к.с.)		2				257.5				515.0		14,162.5		11,802.1		2								0.0		14,759		-596.5				Протокол 1

				Культиватор Case ТМ-ІІ-40 (John Deere)		1				59.0				59.0		1,622.5		1,352.1		1								0.0		1,540		82.9				Протокол 1

				Оприскувач самохідний Patriot 3330		1				225.0				225.0		6,187.5		5,156.3		1								0.0		6,047		140.5				Протокол 1

				Глибокорозпушувач John Deere 2720 (7 лап)		1				60.0				60.0		1,650.0		1,375.0		1								0.0		1,688		-37.5				Протокол 1

				Розчинний вузол Hendler		1				12.0				12.0		330.0		275.0										0.0				330.0				Протокол 1

				Розкидач мінеральних добрив Amazone, навісний		1				21.4		20.0		21.4		588.5		490.4										0.0				588.5				Протокол 1

				Розкидач мінеральних добрив Amazone,  5.5 куб		1				42.8		40.0		42.8		1,177.0		980.8										0.0				1,177.0				Протокол 1

				Сівалка зернова John Deere 1890+бункер 1910		1				220.0				220.0		6,050.0		5,041.7		1								0.0		2,335		3,715.5				Протокол 1

				Сівалка пропашна John Deere 1745		1				190.0				190.0		5,225.0		4,354.2		1								0.0		625		4,600.1				Протокол 1

				Трактор Т-150 б/у		1		100.0		3.7				3.7		101.8		84.8										0.0				101.8				Протокол 1

				Цистерна 10 м.куб. для Т-150		1		150.0		5.6				5.6		154.0		128.3		2								0.0		48		105.6				Протокол 1

				Причіп 2ПТС-4		1		120.0		4.4				4.4		121.0		100.8										0.0				121.0				Протокол 1

				Трактор МТЗ 1221		1		990.0		36.7				36.7		1,009.3		841.0		1								0.0		990		19.3				Протокол 1

				комп'ютерне обладнання																										83		-83.1

				Ваги автомобільні 30т																										10		-10.0		НСАІ, липень

				інші основні засоби																										416		-416.1		холодильники, ліжка, мотопомпи, див П_2

				МШП																										117		-116.9		матраци, лічильники, див П_3

				Корівники												300.0		250.0														300.0				службова записка 10.07.2017

				Автомобіль Нива Chevrolet												390.0		325.0		1										376		13.9				протокол 17.08.2017

				Розкидач мінеральних добрив  Amazone												536.9		447.4														536.9				протокол 17.08.2017

				Розпакувально і запакувальна машина												1,073.8		894.8		1										442		631.6				протокол 17.08.2017

		ВСЬОГО НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ РЕГІОН												1,395.6		40,679.7		33,899.8										0.0		29,475.3		11,204.4

		Новгород-Сіверський елеватор****		Проектні роботи+Дозвільна система				510.0						18.5		510.0		425.0										0.0		42.1		467.9		Протокол 1

				Будівництво (фундаменти та металоконструкції)				19,101.3						694.6		19,101.3		15,917.8										0.0		12,715.3		6,386.1		Протокол 1

				Техн обладнання (силос 8,5тис.т., 5,5 тис.т опер по 1 тис.т та сушарку 1000т/добу)				52,410.6						1,905.8		52,410.6		43,675.5										0.0		53,248.1		-837.5		Протокол 1

				Будівлі та споруди				200.0						7.3		200.0		166.7										0.0		309.9		-109.9		Протокол 1

				Монтажні роботи				4,156.8						151.2		4,156.8		3,464.0										0.0		21,905.0		-17,748.2		Протокол 1

				Комунікації +АСУТП				7,400.0						269.1		7,400.0		6,166.7										0.0				7,400.0		Протокол 1

				Незаплпновані 3%				2,507.4						91.2		2,507.4		2,089.5										0.0		5,026.2		-2,518.9		Протокол 1

				податок на розвиток Інфраструктури  3%				2,582.6						93.9		2,582.6		2,582.6										0.0		1,798.1		784.5		Протокол 1

				ВСЬОГО										3,231.6		88,868.7		74,487.7												93,246.4		-4,377.7		розшифровка НСЕ15022018

				МШП																										41.7		-41.7		бензокоси, сита, див П_2

				інші основні засоби																										104.0		-104.0		радіостанції, вогнегасики, див П_2

				комп'ютерне обладнання																										99.6		-99.6		див П_2

																																0.0

				буд мат-ли												52.8		40.0														52.8		службова записка 07.08.2017

				арматура												44.0		33.3														44.0		службова записка 07.08.2017

				Влаштування дорожнього покриття з залізобетонних плит 654 м кв												160.2		120.5														160.2		службова записка 07.08.2017

		ВСЬОГО НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР												3,231.6		89,125.7		74,681.5										0.0		93,491.7		-4,366.1

		ВСЬОГО ПО ХОЛДИНГУ												7,369.7		229,006.3		191,248.6										0		235,278.31		-6,272.0

		* Погоджений ліміт по Ічнянському регіону - 900 тис $																												8844.8497804186

		** Погоджений ліміт по Глухівському регіону - 1 540 тис $

		*** Погоджений ліміт по Новгород-Сіверському регіону - 1 260 тис $

		**** Погоджений ліміт по Новгород-Сіверському елеватору - 3 300 тис $

				Корпоративні права																												0.0

				Новофарм														10,569.5												11,525.5		-956.0

				Флорентіс														39,050.0												36,488.4		2,561.6



Сергій Ничипорчук:
Розшифровка у вкладці "НСЕ15022018



		Оборотно-сальдовая ведомость по счету 949 за 2019 г.

		Выводимые данные:		БУ (данные бухгалтерского учета)

		Счет				Сальдо на начало периода				Обороты за период				Сальдо на конец периода

		Статьи затрат				Дебет		Кредит		Дебет		Кредит		Дебет		Кредит

		949								39,412,652.15		39,412,652.15

		<...>										39,412,652.15

		Амортизація ОЗ								26,488,034.32

		Безповоротна фінансова допомога (949)								2,558,397.52

		Виплати за рахунок підприємства (949)								2,354,674.31

		Вихідна допомога								24,754.31

		Відпустка								4,667.46

		Допоміжні матеріали інші								1,690.00

		Екологічний податок								50,356.34

		Зарплата основна								19,317.78

		Зарплата по наряду								3,537.42

		Збір за користування надрами 94								556.80

		Інформаційно-консультаційні послуги								7,141.06

		Масла, антифризи,гальмівна рідина								-2,471.22

		Матеріальна допомога (949)								664,796.26

		Матеріальна допомога на поховання (949)								6,000.00

		Міжсезонні витрати по елеватору								558,271.54

		Навчання								4,006.19

		Нарахування  ЕСВ.								470,644.78

		Оголошення								10,980.53

		Оплата  по л/л								578,625.31

		Оренда приміщень, складів господарств,техниіки								2,935.40

		ПДВ Умовний продаж								1,078,134.28

		Пенсійний збір 7.5 %								10,892.39

		Підключення/відключення 94								1,705.37

		Плата за землю								696,703.38

		Плата за користування надрами								1,206.80

		ПММ								15,225.37

		Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки								14,743.12

		Послуги охорони								563,408.00

		Послуги по утілізації 94								1,000.00

		Представницькі витрати (949)								9,475.97

		Преса (підписка)								24,883.00

		Проживання в гуртожитку								26,056.40

		Ремонт та обслуговування ОЗ								28,759.32

		Себестоимость реализованных покупных запасов								-123,447.30

		Спонсорська допомога (949)								2,459,568.09

		Судовой збір								398,002.19

		Харчування (обіди)								378,266.70

		Харчування (обіди) 949								15,152.96

		Членські внески								6,000.00

		Итого								39,412,652.15		39,412,652.15

										5,688,761.87





		Оборотно-сальдовая ведомость по счету 949 за 2018 г.

		Выводимые данные:		БУ (данные бухгалтерского учета)

		Счет				Сальдо на начало периода				Обороты за период				Сальдо на конец периода

		Статьи затрат				Дебет		Кредит		Дебет		Кредит		Дебет		Кредит

		949								33,418,401.04		33,418,401.04

		<...>								26,696.50		33,418,401.04

		Амортизація ОЗ								15,389,071.32

		Безповоротна фінансова допомога (949)								2,492,160.60

		Виплати за рахунок підприємства (949)								3,888,008.07

		Допоміжні матеріали інші								16,014.00

		Екологічний податок								22,698.24

		Єдиний податок 4-ї групи								709,196.01

		Зарплата виробничих працівників*								41,169.24

		Зарплата по наряду								463.15

		Збір за спеціальне використання лісових ресурсів								2,464.00

		Інформаційно-консультаційні послуги								4,850.00

		Матеріальна допомога (949)								416,119.56

		Матеріальна допомога на поховання (949)								23,757.31

		Міжсезонні витрати по елеватору								1,978,503.23

		Навчання								10,173.67

		Нарахування  ЕСВ.								494,806.15

		Новорічні подарунки								4,854.17

		Оголошення								19,610.30

		Оплата  по л/л								621,136.51

		Оренда приміщень, складів господарств,техниіки								59,547.21

		ПДВ Умовний продаж								1,901,712.01

		ПДФО								523.23

		Пенсійний збір 7.5 %								9,575.65

		Підключення/відключення 94								476.74

		Плата за землю								357,631.77

		ПММ								9,840.37

		Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки								11,082.12

		Послуги по утілізації 94								10,155.50

		Представницькі витрати (949)								32,699.95

		Преса (підписка)								117,739.37

		Проживання в гуртожитку								110,166.07

		Спонсорська допомога (949)								3,790,064.92

		Судовой збір								271,982.61

		Харчування (обіди)								151,041.74

		Харчування (обіди) 949								265,691.05

		Членські внески								127,794.60

		Штраф								28,924.10

		Итого								33,418,401.04		33,418,401.04

										6,726,956.56





		Оборотно-сальдовая ведомость по счету 949 за 2017 р.

		Выводимые данные:		БУ (данные бухгалтерского учета)

		Отбор:		Организация Не в группе из списка "Жовтневе, ПСП; ІЗСМ"

		Счет				Сальдо на начало периода				Обороты за период				Сальдо на конец периода

		Статьи затрат				Дебет		Кредит		Дебет		Кредит		Дебет		Кредит

		949								13,105,845.44		13,105,845.44

		<...>										13,105,845.44

		Амортизація ОЗ								2,582,154.54

		Безповоротна фінансова допомога (949)								2,393,749.76

		Виплати за рахунок підприємства (949)								920,211.43

		Екологічний податок								18,640.65

		Єдиний податок 4-ї групи								-559.05

		Зарплата по наряду								33,251.62

		Збір за першу реєстрацію транспортного засобу								6,537.50

		Збір за спеціальне використання лісових ресурсів								9,628.00

		Інформаційно-консультаційні послуги								258.33

		Матеріальна допомога (949)								471,575.51

		Матеріальна допомога на поховання (949)								1,242.23

		Матеріальна допомога не працюючим фіз.особам (949)								4,000.00

		Міжсезонні витрати по елеватору								349,110.42

		Навчання								3,086.08

		Нарахування  ЕСВ.								245,631.15

		Новорічні подарунки								42,169.38

		Оголошення								13,645.50

		Оплата 5 днів по л/л								315,838.41

		Оренда землі  с/р								99,277.41

		ПДВ Умовний продаж								179,483.33

		ПДФО								3,662.61

		Пенсійний збір 7.5 %								10,037.08

		Підключення/відключення 94								1,778.79

		Плата за землю								201,681.56

		Плата за користування надрами								174.93

		ПММ								87,137.23

		Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки								7,533.92

		Послуги по утілізації 94								6,301.82

		Представницькі витрати (949)								217,190.21

		Преса (підписка)								21,504.57

		Продукти харчування								1,207.50

		Проживання в гуртожитку								200,215.45

		Спонсорська допомога (949)								3,788,922.97

		Судовой збір								796,420.60

		Харчування (обіди)								27,060.00

		Харчування (обіди) 949								5,384.00

		Членські внески								40,700.00

		Итого								13,105,845.44		13,105,845.44

		КСВ								5,021,459.85

		Росток-Холдинг								1,680,200.00





		Оборотно-сальдовая ведомость по счету 949 за 2016 р.

		Выводимые данные:		БУ (данные бухгалтерского учета)

		Отбор:		Организация Не в группе из списка "Жовтневе, ПСП; ІЗСМ"

		Счет				Сальдо на начало периода				Обороты за период				Сальдо на конец периода

		Статьи затрат				Дебет		Кредит		Дебет		Кредит		Дебет		Кредит

		949								13,182,502.84		13,182,502.84

		<...>										13,182,502.84

		Амортизація ОЗ								1,196,848.52

		Безоплатна передача юрид особі (949)								6,772.00

		Безповоротна фінансова допомога (949)								2,562,570.12

		Виплати за рахунок підприємства (949)								548,083.16

		Вихідна допомога								10,317.97

		Екологічний податок								14,009.08

		Зарплата по наряду								176,534.29

		Збір за першу реєстрацію транспортного засобу								5,762.50

		Матеріальна допомога (949)								669,804.91

		Матеріальна допомога на поховання (949)								9,000.00

		Міжсезонні витрати по елеватору								2,064,009.75

		Навчання								8,465.00

		Нарахування  ЕСВ.								204,189.51

		Новорічні подарунки								38,431.04

		Оголошення								17,317.75

		Оплата 5 днів по л/л								244,699.21

		ПДВ Умовний продаж								2,634,973.47

		Пенсійний збір 7.5 %								8,863.56

		Підключення/відключення 94								1,571.57

		Плата за землю								181,553.48

		Плата за користування надрами								487.55

		ПММ								50,380.08

		Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки								4,920.93

		Послуги по утілізації 94								2,475.00

		Поховання (949)								4,037.26

		Представницькі витрати (949)								154,740.80

		Преса (підписка)								28,503.82

		Проживання в гуртожитку								150,422.52

		Расходы на оплату труда (ОПЗ)								68,134.79

		Спонсорська допомога (949)								1,174,685.78

		Страхування персоналу								1,500.00

		Судовой збір								420,926.91

		Транспортний податок								6,250.00

		Харчування (обіди)								114,093.20

		Харчування (обіди) 949								220,974.00

		Членські внески								176,193.31

		Итого								13,182,502.84		13,182,502.84

		КСВ								4,462,763.85





		Оборотно-сальдовая ведомость по счету 949 за 2015 р.

		Выводимые данные:		БУ (данные бухгалтерского учета)

		Отбор:		Организация Не в группе из списка "Жовтневе, ПСП; ІЗСМ"

		Счет				Сальдо на начало периода				Обороты за период				Сальдо на конец периода

		Статьи затрат				Дебет		Кредит		Дебет		Кредит		Дебет		Кредит

		949								17,857,027.84		17,857,027.84

		<...>								30,650.69		17,857,027.84

		Амортизація ОЗ								261,193.86

		Безоплатна передача юрид особі (949)								67,482.09

		Безповоротна фінансова допомога (949)								1,086,490.06

		Виплати за рахунок підприємства (949)								662,640.47

		Екологічний податок								4,247.20

		Зарплата по наряду								87,762.81

		Комунальні послуги								172.03

		Матеріальна допомога (949)								386,270.60

		Матеріальна допомога на поховання (949)								2,400.00

		Матеріальна допомога пенсіонерам (949)								4,832.29

		Міжсезонні витрати по елеватору								1,765,672.42

		Навчання								2,092.75

		Нарахування  ЕСВ 94								313.83

		Нарахування  ЕСВ.								263,088.06

		Новорічні подарунки								18,706.75

		Оголошення								6,985.81

		Оплата 5 днів по л/л								172,848.89

		ПДВ Умовний продаж								11,120,909.92

		Пенсійний збір 7.5 %								8,852.52

		Підключення/відключення 94								433.07

		Плата за землю								75,290.68

		ПММ								128,093.36

		Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки								4,149.83

		Послуги інтернету								207.50

		Поховання (949)								17,017.97

		Представницькі витрати (949)								261,428.89

		Преса (підписка)								26,373.85

		Проживання в гуртожитку								52,706.66

		Спонсорська допомога (949)								845,340.97

		Страхування персоналу								167,337.21

		Судовой збір								66,469.51

		Товари								713.00

		Транспортний податок								18,750.00

		Харчування (обіди)								9,816.95

		Харчування (обіди) 949								207,308.91

		Членські внески								21,976.43

		Итого								17,857,027.84		17,857,027.84

		КСВ								2,511,377.88





		Кредитний портфель по банкам

		Банк		Заборгованість, дол

				1/1/18		1/1/19

		КредиАгриколь (РБА)		3,286,610		2,916,667

		КредиАгриколь (обор)		390,000		0

		Пивденный		6,341,455		4,756,105

		ПУМБ		0		3,330,000

		ПроКредит		8,060,000		7,154,210

		ОТП Банк (АР)		0		0

		ОТП-Лизинг		562,113		0

		Новий ліміт (інвест)		0		1,301,035

		ТЕКОМ-Лизинг		3,582,958		1,961,751

		Всього		22,223,136		21,419,767

		Ічня		5,218,797		5,389,271

		Глухів		12,989,690		11,617,637

		Новгород		4,014,649		4,412,859

		Всього		22,223,136		21,419,767

				0		0

				4,145,071

				18.6520529128

				22168000		по адудиту

				18.6984442394





		Офіційний курс гривні щодо іноземних валют 
(середній за період)

		(грн.)

		Назва валюти																										2010		2011																								2011		2012																								2012		2013																								2013		2014																								2014		2015																								2015		2016																								2016		2017																								2017

				січень		лютий		березень		квітень		травень		червень		липень		серпень		вересень		жовтень		листопад		грудень				січень		лютий		березень		квітень		травень		червень		липень		серпень		вересень		жовтень		листопад		грудень				січень		лютий		березень		квітень		травень		червень		липень		серпень		вересень		жовтень		листопад		грудень				січень		лютий		березень		квітень		травень		червень		липень		серпень		вересень		жовтень		листопад		грудень				січень		лютий		березень		квітень		травень		червень		липень		серпень		вересень		жовтень		листопад		грудень				січень		лютий		березень		квітень		травень		червень		липень		серпень		вересень		жовтень		листопад		грудень				січень		лютий		березень		квітень		травень		червень		липень		серпень		вересень		жовтень		листопад		грудень				січень		лютий		березень		квітень		травень		червень		липень		серпень		вересень		жовтень		листопад		грудень

		100 австралійських доларів		728.85		709.99		725.98		733.31		695.05		675.22		690.33		709.16		737.54		776.83		785.89		787.39		729.63		793.32		799.40		801.52		841.12		851.64		845.47		858.43		836.59		821.31		805.61		807.95		810.09		822.70		828.47		856.26		842.04		826.64		801.53		796.22		821.57		838.38		829.66		823.81		830.85		836.84		827.69		839.00		825.33		826.49		831.13		796.37		755.31		733.10		722.11		740.78		760.10		747.19		718.68		774.63		708.06		774.79		900.05		1083.86		1082.42		1105.04		1104.15		1205.08		1183.51		1136.53		1273.05		1290.14		1070.56		1281.54		1905.78		1804.39		1749.15		1656.84		1641.35		1617.71		1578.62		1537.62		1573.45		1666.63		1697.13		1642.52		1710.53		1884.50		1968.12		1965.53		1850.75		1846.20		1868.77		1914.27		1994.60		1962.43		1937.50		1924.98		1902.35		2019.05		2072.88		2057.84		2027.61		1963.44		1967.01		2020.53		2029.31		2079.20		2077.89		2038.93		2102.12		2037.99

		100 австрійських шилінгів		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		10000/100* азербайджанських манатів		995.77		995.82		991.77		986.44		986.33		984.86		983.14		981.83		984.60		986.73		990.91		995.68		988.66		996.77		998.38		1001.20		1005.67		1008.67		1011.61		1013.38		1013.53		1013.52		1013.43		1014.96		1016.03		1008.93		1016.07		1015.99		1015.77		1015.98		1016.71		1017.19		1017.40		1017.63		1017.86		1018.08		1018.37		1018.43		1017.12		1018.44		1018.62		1018.42		1018.72		1018.74		1018.75		1019.00		1018.96		1018.93		1019.00		1019.06		1019.00		1018.80		1018.97		1103.42		1264.74		1483.31		1483.69		1505.63		1498.64		1651.15		1660.38		1651.07		1873.78		1990.75		1515.46		2015.90		2939.33		2217.17		2162.37		1994.83		2025.92		2073.88		2062.26		2078.44		2084.09		2219.54		1996.88		2155.88		1535.43		1678.07		1646.27		1687.94		1677.75		1649.41		1593.07		1557.33		1606.96		1599.47		1557.62		1475.84		1605.43		1539.51		1412.97		1554.43		1567.02		1560.11		1545.85		1528.90		1520.07		1510.52		1563.26		1579.93		1597.31		1539.99

		100 англійських фунтів стерлінгів		1289.70		1251.93		1200.47		1213.56		1167.23		1166.42		1204.84		1235.47		1228.48		1255.58		1268.87		1240.14		1226.89		1251.53		1279.91		1283.76		1302.08		1304.52		1294.91		1284.41		1303.74		1262.65		1252.97		1263.59		1248.44		1277.71		1237.30		1261.17		1262.66		1277.45		1275.54		1243.43		1245.77		1255.20		1285.14		1286.43		1276.31		1290.20		1266.38		1277.92		1241.66		1206.30		1222.50		1224.51		1236.47		1213.24		1237.34		1265.72		1286.88		1286.42		1308.75		1250.64		1316.80		1431.53		1649.11		1946.85		1960.26		1993.39		2007.87		2164.86		2126.64		2083.21		2322.36		2442.09		1953.75		2406.45		3752.95		3498.44		3384.74		3234.07		3304.78		3384.78		3372.35		3345.11		3347.17		3545.83		3508.41		3340.42		3504.21		3781.42		3742.59		3664.94		3667.13		3597.28		3272.04		3285.97		3463.89		3197.36		3192.69		3271.49		3470.08		3348.32		3377.95		3332.48		3388.24		3415.53		3339.89		3371.92		3324.28		3465.89		3518.15		3526.32		3689.48		3424.87

		1000 бельгійських франків		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		10 білоруських рублів		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.02		0.02		0.02		0.02		0.01		0.01		0.01		0.01		0.02		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.02		0.02		0.02		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		124.33		127.92		134.81		134.55		132.82		133.45		131.31		139.21		142.50		142.46		142.67		141.45		138.12		132.88		131.99		134.71		135.75		133.96		136.75		137.70

		10000 вірменських драмів		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…

		1000 грецьких драхм		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		100 грузинських ларі		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…

		100 датських крон		153.58		147.14		145.43		142.87		134.38		129.94		134.97		136.64		138.22		147.44		145.77		140.85		141.44		142.44		145.39		148.76		154.03		153.90		153.77		152.61		153.26		148.11		146.61		145.66		141.84		148.86		138.55		141.83		141.66		141.30		138.08		134.70		132.15		132.84		137.49		139.08		137.50		140.54		137.98		142.03		143.42		139.02		139.45		139.32		141.17		140.10		142.62		143.03		146.10		144.60		146.65		142.29		146.30		158.17		183.43		215.31		214.38		215.07		213.71		231.41		226.06		220.64		246.66		258.90		210.84		249.11		373.17		339.50		327.67		312.63		319.55		320.82		321.80		327.78		329.15		336.03		340.79		324.83		353.10		393.04		391.81		390.45		383.15		377.79		369.52		377.84		395.78		382.39		373.42		371.54		379.99		387.34		387.49		387.58		386.77		391.98		393.40		401.25		406.48		417.80		421.65		420.83		437.67		403.35

		100 доларів США		799.70		800.03		796.71		792.57		792.57		791.57		790.16		789.03		791.03		791.05		792.78		795.57		793.56		794.97		794.08		794.40		796.50		797.46		797.33		797.12		797.11		797.28		797.47		798.39		798.98		796.76		798.98		798.84		798.62		798.67		799.08		799.25		799.29		799.30		799.30		799.30		799.30		799.30		799.10		799.30		799.30		799.30		799.30		799.30		799.30		799.30		799.30		799.30		799.30		799.30		799.30		799.30		799.30		865.49		992.00		1163.42		1163.76		1180.87		1175.43		1295.01		1302.33		1294.98		1469.77		1561.63		1188.67		1581.27		2447.99		2325.62		2270.95		2091.53		2123.28		2175.74		2162.69		2178.34		2184.13		2331.26		2340.84		2184.47		2425.97		2639.31		2635.62		2562.95		2520.65		2495.13		2481.68		2506.48		2627.55		2575.73		2570.09		2620.45		2555.13		2715.06		2702.78		2700.16		2685.68		2642.37		2610.89		2596.93		2563.53		2610.86		2665.50		2670.53		2751.65		2659.66

		100 естонських крон***		73.05		70.00		69.16		67.96		63.91		61.79		64.28		65.06		65.79		70.26		69.45		67.09		67.32		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–

		100 євро (до 1999 року - ЄКЮ)		1142.95		1095.33		1082.19		1063.39		999.96		966.83		1005.74		1017.98		1029.34		1099.38		1086.68		1049.75		1053.29		1061.51		1083.92		1109.33		1148.69		1147.62		1146.75		1137.85		1141.71		1102.99		1091.37		1083.93		1054.44		1109.18		1030.14		1054.38		1053.26		1051.12		1026.52		1001.19		982.91		988.97		1024.80		1037.29		1025.60		1048.48		1027.06		1059.72		1069.98		1036.45		1039.64		1038.44		1052.77		1044.88		1063.61		1066.73		1089.77		1078.52		1094.07		1061.22		1091.57		1180.32		1369.10		1607.48		1600.16		1604.26		1593.55		1725.20		1683.11		1642.57		1835.60		1926.15		1571.59		1853.45		2779.68		2532.43		2446.53		2332.62		2383.93		2393.81		2401.39		2445.61		2455.50		2506.80		2542.71		2422.87		2634.89		2933.23		2921.61		2906.24		2850.27		2809.72		2748.92		2811.34		2947.28		2845.45		2778.44		2762.94		2829.19		2879.97		2880.99		2881.71		2876.66		2916.23		2926.00		2983.94		3023.25		3108.40		3138.35		3131.77		3257.72		3000.42

		100 ірландських фунтів		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		100 ісландських крон		3.94		3.78		3.73		3.67		3.45		3.33		3.47		3.51		3.55		3.79		3.75		3.62		3.63		3.66		3.74		3.83		3.96		3.96		3.95		3.92		3.94		3.80		3.76		3.74		5.44		3.98		6.46		6.48		6.32		6.30		6.30		6.25		6.33		6.66		6.51		6.45		6.28		6.33		6.39		6.20		6.25		6.38		6.70		6.64		6.56		6.51		6.68		6.61		6.62		6.57		6.80		6.54		6.91		7.57		8.78		10.36		10.34		10.39		10.30		11.17		10.96		10.73		11.91		12.49		10.16		12.09		18.54		17.02		16.64		15.80		16.07		16.24		16.34		16.99		17.29		17.80		17.97		16.57		18.63		20.60		20.75		20.70		20.39		20.28		20.33		21.23		22.87		22.55		-		-		20.83		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		1000 іспанських песет		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		10000 італійських лір		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		100 казахстанських тенге		5.40		5.41		5.42		5.40		5.40		5.38		5.36		5.36		5.37		5.36		5.37		5.40		5.39		5.41		5.42		5.45		5.48		5.48		5.47		5.46		5.44		5.42		5.39		5.40		5.40		5.43		5.39		5.39		5.40		5.40		5.40		5.37		5.34		5.34		5.34		5.31		5.31		5.31		5.36		5.30		5.31		5.30		5.30		5.29		5.28		5.24		5.23		5.22		5.19		5.21		5.19		5.25		5.17		5.04		5.44		6.39		6.38		6.44		6.40		7.11		7.16		7.14		8.13		8.59		6.62		8.62		13.24		12.55		12.23		11.26		11.41		11.65		10.54		8.47		7.93		7.72		7.27		10.24		6.73		7.37		7.63		7.59		7.58		7.42		7.28		7.27		7.76		7.76		7.58		7.83		7.48		8.19		8.44		8.54		8.59		8.42		8.20		7.99		7.70		7.70		7.91		8.03		8.25		8.16

		100 канадських доларів		766.66		757.42		778.23		788.30		765.40		762.76		756.98		759.55		763.71		776.93		783.94		788.09		770.66		798.59		803.10		812.74		831.02		824.86		814.96		833.33		812.62		799.06		780.14		779.67		781.49		805.96		788.24		800.21		803.25		803.72		794.38		778.34		787.47		804.27		815.18		811.24		801.28		807.42		799.58		805.70		793.93		780.15		784.81		783.39		775.74		767.29		768.88		771.72		771.92		762.98		751.76		776.52		733.37		782.42		892.79		1058.31		1067.61		1088.95		1097.57		1185.60		1185.25		1155.44		1298.71		1355.81		1075.15		1318.02		1955.52		1850.05		1829.30		1722.44		1719.35		1697.98		1648.80		1642.95		1669.36		1757.74		1712.36		1710.32		1711.21		1911.89		1986.23		1993.86		1954.82		1936.75		1906.65		1931.00		2009.52		1947.88		1911.41		1961.68		1930.24		2050.07		2065.68		2017.70		2003.63		1940.62		1955.32		2037.08		2031.96		2120.08		2122.35		2093.31		2152.55		2049.20

		100 киргизьких сомів		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…

		100 латвійських латів ****		1612.38		1544.77		1527.86		1502.42		1413.22		1365.26		1418.40		1436.86		1451.77		1549.66		1531.75		1479.28		1486.13		1507.14		1540.57		1569.29		1619.59		1617.94		1617.03		1604.27		1609.49		1555.10		1545.03		1544.56		1511.95		1570.16		1473.70		1508.63		1509.52		1502.99		1470.16		1436.46		1411.72		1420.29		1471.94		1489.99		1473.18		1505.42		1472.83		1518.80		1529.05		1478.06		1483.84		1483.26		1499.95		1487.71		1513.69		1518.27		1550.72		1534.65		1556.99		1512.92		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…

		100 литовських літів *****		331.02		317.23		313.42		307.98		289.61		280.01		291.28		294.83		298.12		318.40		314.72		304.03		305.05		307.43		313.92		321.28		332.68		332.37		332.12		329.55		330.66		319.45		316.08		313.93		305.39		321.24		298.35		305.37		305.05		304.42		297.30		289.96		284.67		286.43		296.80		300.42		297.03		303.66		297.46		306.92		309.89		300.18		301.10		300.75		304.90		302.62		308.04		308.95		315.62		312.36		316.86		307.35		316.14		341.84		396.52		465.56		463.44		464.62		461.52		499.65		487.46		475.72		531.63		557.85		455.16		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…

		100 молдовських леїв		64.69		62.82		63.23		63.54		62.67		61.38		62.61		65.02		64.57		67.19		67.31		65.48		64.21		65.03		66.12		66.51		68.04		68.84		68.76		69.02		70.05		68.98		67.55		68.26		67.71		67.91		67.67		67.27		67.44		67.64		67.46		66.23		64.75		63.95		64.38		65.21		64.87		65.47		66.03		65.91		66.12		64.94		64.74		64.70		64.23		63.13		62.69		62.14		61.27		61.74		61.26		63.57		60.77		64.20		73.40		86.62		85.14		84.84		83.86		93.63		91.01		88.29		98.34		101.28		84.28		95.59		129.83		124.81		126.00		116.48		115.32		114.79		113.98		111.25		109.66		116.62		117.93		116.02		119.76		131.29		132.94		130.06		126.93		125.94		125.25		126.78		132.80		129.53		128.08		129.99		128.28		134.90		135.24		136.73		138.77		141.55		143.13		143.14		143.12		147.53		152.90		152.72		160.14		144.16

		100 нідерландських гульденів		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		100 німецьких марок		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		100 норвезьких крон		139.36		135.19		134.63		133.77		126.93		122.34		125.49		128.24		130.02		135.82		133.41		132.55		131.48		135.62		138.43		141.83		147.06		146.31		146.52		146.23		146.61		143.05		140.73		139.28		136.09		142.31		134.09		139.37		139.96		138.73		135.67		132.96		131.67		134.82		138.75		140.02		139.77		142.64		137.37		143.79		144.16		138.38		137.90		137.13		136.34		132.53		134.12		133.88		134.14		131.71		130.14		136.18		129.98		141.00		165.22		194.82		195.85		195.62		189.92		208.78		205.87		198.22		216.32		214.77		188.03		207.34		321.66		293.78		286.34		277.71		272.64		268.30		262.42		263.16		264.26		270.41		269.44		271.45		274.85		306.62		309.28		311.50		306.80		301.50		293.73		302.03		319.94		316.17		306.00		306.14		304.55		319.57		325.19		317.59		313.13		310.39		308.36		316.91		324.10		333.47		334.03		326.78		330.81		321.69

		100 польських злотих		280.35		272.72		277.84		274.86		247.05		235.81		246.03		255.15		260.16		278.24		275.52		262.46		263.85		272.33		275.88		276.17		289.09		291.31		288.88		284.87		277.29		255.58		250.47		245.19		235.42		270.21		235.09		251.51		254.39		251.69		240.16		232.81		234.58		241.99		247.37		252.67		248.02		256.01		245.52		256.55		256.26		249.21		251.17		249.05		245.66		244.19		251.50		251.78		259.98		257.68		262.05		252.92		261.78		282.31		326.29		384.27		382.39		388.26		384.57		411.80		401.56		390.75		435.63		456.71		375.53		432.26		665.12		613.26		607.46		573.06		573.48		576.11		573.31		579.86		577.79		589.93		592.91		579.55		601.25		666.56		679.79		675.67		646.88		640.29		625.07		654.12		681.92		660.50		633.66		622.66		649.03		658.84		668.58		671.53		678.90		693.63		695.32		704.38		708.29		728.22		735.50		740.55		775.08		704.90

		100 португальських ескудо		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		10 російських рублів		2.67		2.65		2.69		2.71		2.62		2.54		2.57		2.60		2.57		2.61		2.56		2.58		2.61		2.64		2.71		2.79		2.83		2.86		2.85		2.86		2.78		2.62		2.54		2.59		2.54		2.72		2.54		2.67		2.72		2.71		2.61		2.44		2.46		2.50		2.53		2.57		2.55		2.60		2.57		2.64		2.65		2.60		2.55		2.55		2.47		2.44		2.42		2.45		2.49		2.45		2.43		2.51		2.39		2.46		2.75		3.26		3.33		3.43		3.40		3.59		3.45		3.19		3.22		2.85		3.11		2.61		3.79		3.86		4.28		4.14		3.91		3.81		3.34		3.26		3.46		3.59		3.37		3.62		3.18		3.42		3.74		3.84		3.84		3.83		3.86		3.86		4.07		4.11		4.00		4.22		3.83		4.54		4.63		4.65		4.76		4.63		4.52		4.35		4.30		4.52		4.62		4.53		4.70		4.56

		100 СПЗ (до липня 2000 року СДР)		1251.23		1230.84		1217.98		1203.06		1174.50		1162.36		1186.31		1187.31		1205.59		1241.72		1238.40		1220.55		1210.84		1229.19		1241.06		1254.68		1272.16		1275.71		1275.04		1271.49		1279.15		1258.75		1252.78		1250.75		1235.98		1258.06		1225.93		1236.90		1230.25		1232.41		1224.38		1211.25		1204.30		1207.98		1227.27		1231.64		1222.45		1229.92		1223.72		1227.02		1222.08		1202.29		1201.80		1198.84		1209.18		1201.54		1213.35		1216.90		1230.04		1223.82		1229.38		1214.69		1228.81		1332.33		1534.53		1801.18		1801.01		1819.65		1813.02		1977.11		1955.60		1925.80		2158.08		2275.15		1801.86		2255.77		3458.50		3228.83		3140.10		2941.05		2984.64		3038.33		3029.27		3063.40		3073.06		3222.97		3241.25		3056.43		3353.13		3678.31		3673.62		3609.48		3555.78		3519.49		3452.11		3508.58		3676.42		3561.38		3513.62		3530.78		3552.73		3667.52		3665.04		3656.60		3655.15		3632.12		3610.65		3620.84		3615.39		3706.49		3759.65		3759.34		3894.10		3686.91

		100 сінгапурських доларів		572.34		566.65		569.37		572.76		569.58		565.58		572.93		581.60		591.63		606.79		611.52		607.98		582.39		617.47		621.87		625.69		637.88		644.08		645.72		654.47		658.67		640.62		623.53		619.88		617.31		633.93		623.24		636.74		633.84		637.64		634.46		624.76		633.04		640.34		647.66		653.07		653.29		654.99		639.42		651.53		645.39		641.50		645.63		640.87		634.12		630.32		628.04		632.56		642.41		641.25		634.83		639.04		628.26		682.83		782.84		926.86		929.26		943.39		945.81		1037.35		1031.89		1016.67		1135.28		1187.80		937.35		1185.26		1806.54		1692.96		1679.63		1570.01		1579.33		1599.71		1550.81		1539.89		1558.45		1649.68		1662.35		1589.55		1696.99		1878.82		1915.94		1898.32		1842.47		1842.23		1838.86		1861.66		1933.94		1864.63		1823.38		1825.21		1851.87		1897.90		1910.48		1920.84		1921.06		1893.86		1885.61		1891.32		1883.01		1932.67		1960.16		1969.32		2043.45		1925.81

		100 словацьких крон		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		10000/100** турецьких лір		540.71		527.94		518.80		529.92		513.73		501.31		511.83		522.03		527.58		555.01		551.09		522.80		526.90		508.80		499.00		502.09		523.07		507.75		497.52		481.86		454.36		446.51		434.69		441.79		428.05		477.13		432.09		453.41		446.32		446.69		443.18		438.17		440.51		445.17		442.65		443.42		445.51		447.16		443.69		450.68		450.36		442.21		444.52		438.52		421.63		413.56		408.62		395.97		402.17		395.22		388.34		420.98		361.36		390.52		447.55		546.53		555.01		557.61		554.57		599.61		590.40		572.99		657.78		682.44		543.03		679.02		994.88		901.11		856.07		791.80		786.61		807.52		759.38		722.98		745.32		810.47		801.70		804.74		809.44		898.10		911.01		904.05		860.65		856.2050066667		839.76		845.73		886.68		839.76		785.56		749.64		848.88		726.77		736.41		735.38		735.21		739.46		740.56		729.16		729.08		752.27		727.68		687.94		714.28		729.52

		10000/100 туркменських манатів		280.60		280.71		279.55		278.10		278.10		277.75		277.25		276.85		277.56		277.56		278.17		279.15		278.44		278.94		278.62		278.74		279.47		279.81		279.76		279.69		279.69		279.75		279.81		280.14		280.34		279.56		280.34		280.30		280.22		280.24		280.38		280.44		280.45		280.46		280.46		280.46		280.46		280.46		280.39		280.46		280.46		280.46		280.46		280.46		280.46		280.46		280.46		280.46		280.46		280.46		280.46		280.46		280.46		303.68		348.07		408.22		408.34		414.34		412.43		454.39		456.96		454.38		515.71		547.94		417.08		470.02		699.43		664.46		648.84		597.58		606.65		621.64		617.91		622.38		624.04		666.08		668.81		625.65		693.13		754.09		753.03		732.27		720.19		712.8954666667		709.05		716.14		750.73		735.92		729.01		730.25		728.06		776.88		773.70		776.11		772.05		758.88		751.72		743.52		738.71		734.11		759.39		767.49		775.88		760.70

		1000 угорських форинтів		42.37		40.38		40.78		40.07		36.20		34.45		35.48		36.21		36.41		40.10		39.52		37.81		38.31		38.50		39.95		40.93		43.31		43.01		42.95		42.56		41.89		38.94		36.86		35.09		34.70		39.89		33.52		36.22		36.06		35.64		35.11		34.07		34.30		35.51		36.04		36.81		36.32		36.75		35.53		36.11		36.56		34.28		34.75		35.38		35.55		35.45		35.53		35.58		36.96		36.29		36.45		35.74		36.28		38.01		43.96		52.33		52.41		52.53		51.46		54.98		53.74		53.33		59.78		61.97		50.90		58.59		90.53		83.45		81.71		76.26		76.50		76.76		77.14		78.07		78.86		80.31		80.87		78.25		83.82		94.48		93.90		93.25		90.69		89.6086433333		87.39		90.60		95.47		92.64		90.01		88.47		90.86		93.21		93.36		93.05		92.37		94.03		94.94		97.17		99.39		100.87		101.24		100.40		104.06		97.01

		100 узбецьких сумів		0.53		0.52		0.52		0.51		0.50		0.50		0.49		0.49		0.49		0.49		0.49		0.49		0.50		0.48		0.48		0.47		0.47		0.47		0.47		0.46		0.46		0.46		0.45		0.45		0.45		0.46		0.44		0.44		0.44		0.43		0.43		0.43		0.42		0.42		0.41		0.41		0.41		0.40		0.42		0.40		0.40		0.39		0.39		0.39		0.38		0.38		0.38		0.37		0.37		0.37		0.36		0.38		0.36		0.39		0.44		0.51		0.51		0.51		0.51		0.55		0.55		0.55		0.61		0.65		0.51		0.65		1.00		0.94		0.91		0.83		0.83		0.85		0.84		0.83		0.82		0.86		0.84		0.85		0.86		0.93		0.92		0.89		0.87		0.8508466667		0.84		0.84		0.88		0.84		0.82		0.80		0.86		0.85		0.83		0.80		0.75		0.72		0.68		0.66		0.63		0.61		0.33		0.33		0.34		0.63

		100 фінських марок		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		100 французьких франків		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		100 чеських крон		43.69		42.16		42.35		42.04		38.93		37.50		39.65		41.04		41.74		44.81		44.15		41.72		41.65		43.22		44.65		45.50		47.25		47.11		47.19		46.75		47.02		45.00		43.97		42.62		41.36		45.14		40.28		42.05		42.64		42.39		40.67		39.06		38.55		39.49		41.41		41.61		40.43		41.59		40.85		41.55		42.02		40.38		40.22		40.12		40.88		40.27		41.19		41.38		42.47		40.21		39.76		40.87		39.73		42.98		49.98		58.55		58.32		58.45		58.05		62.07		60.96		59.59		66.33		69.67		57.06		66.53		100.68		92.46		89.10		85.10		87.27		88.30		88.80		90.31		90.58		92.70		94.08		88.83		97.49		108.48		107.99		107.51		105.46		103.8756333333		101.63		104.03		109.07		105.30		102.78		102.21		104.65		106.58		106.62		106.65		107.21		109.59		111.35		114.33		115.86		119.17		121.70		122.63		127.03		114.06

		100 шведських крон		112.00		110.02		111.26		109.91		103.51		101.00		105.88		107.91		111.43		118.66		116.63		115.79		110.33		118.93		123.19		125.05		128.14		128.04		126.11		124.56		124.57		120.84		119.60		118.73		116.77		122.88		116.38		119.50		118.54		118.66		114.27		112.67		114.70		119.33		120.87		120.41		119.20		121.24		117.98		123.01		125.51		124.01		123.22		121.20		121.54		120.64		122.33		122.91		124.65		121.57		122.01		122.72		123.20		133.11		154.42		177.91		177.26		176.65		172.56		187.64		183.13		179.19		198.60		204.71		172.37		195.98		292.50		273.57		262.27		250.84		257.24		255.47		252.49		260.34		262.59		268.91		275.04		258.94		284.16		311.52		314.39		315.73		306.94		301.6160533333		290.37		296.24		308.43		293.44		281.90		284.51		299.10		302.61		304.24		302.50		299.95		300.66		299.76		310.88		316.36		326.37		326.55		318.57		327.79		311.35

		100 швейцарських франків		772.86		746.70		746.46		743.00		705.53		699.89		749.07		758.13		787.79		818.15		806.56		817.14		762.61		832.43		835.84		864.53		885.83		911.54		947.60		965.75		1023.49		921.63		887.91		881.45		858.91		901.41		850.09		873.56		873.17		874.12		854.55		833.65		818.38		823.33		848.31		857.34		850.90		867.52		852.08		863.93		869.47		845.47		852.16		837.47		854.08		844.91		861.93		864.34		885.28		875.51		893.36		862.33		887.22		966.21		1124.43		1318.82		1311.06		1316.70		1311.69		1423.00		1393.72		1359.90		1525.84		1601.56		1295.01		1686.75		2617.09		2383.79		2355.57		2243.07		2276.48		2283.16		2231.95		2240.96		2255.58		2313.44		2348.92		2269.73		2413.47		2659.28		2679.08		2659.81		2578.90		2575.7639		2529.60		2585.84		2698.14		2613.35		2582.87		2569.39		2595.46		2687.56		2701.89		2693.18		2684.08		2677.46		2691.41		2703.21		2654.87		2709.30		2719.02		2691.53		2785.25		2699.90

		100 юанів женьміньбі (Китай)		117.14		117.14		116.71		116.11		116.08		116.05		116.59		116.28		117.18		118.61		119.20		119.61		117.23		120.47		120.63		120.96		122.03		122.75		123.13		123.41		124.43		124.79		125.11		125.63		125.92		123.27		126.53		126.78		126.53		126.75		126.56		125.66		125.45		125.66		126.36		127.37		128.14		128.18		126.66		128.40		128.24		128.55		129.17		130.05		130.30		130.30		130.56		130.61		130.92		131.18		131.52		129.98		131.99		142.46		160.80		187.00		186.51		189.43		189.51		210.33		212.15		211.31		239.98		252.26		192.81		254.29		391.63		372.57		366.21		337.24		342.14		350.45		341.82		341.98		343.88		366.04		362.94		347.60		370.08		402.94		404.67		395.78		386.26		379.1015266667		371.78		377.17		393.78		383.25		375.89		378.67		384.95		393.79		393.30		391.59		389.75		383.59		383.27		383.27		383.93		397.55		402.23		403.40		417.10		393.56

		1000 японських єн		87.53		88.65		88.15		84.85		85.86		86.92		90.20		92.27		93.69		96.61		96.22		95.23		90.52		96.38		96.14		97.52		95.67		98.24		99.16		100.28		103.32		103.84		104.12		103.07		102.69		100.04		103.61		102.16		97.04		98.06		100.00		100.84		101.12		101.51		102.23		101.25		98.82		95.67		100.19		90.23		85.97		84.56		81.81		79.55		81.97		80.15		81.62		80.57		81.79		80.09		77.38		82.14		76.66		84.82		96.97		113.46		114.21		115.68		115.65		125.80		121.65		120.14		127.21		130.90		111.93		133.36		206.25		193.48		189.77		173.58		171.58		176.46		175.17		181.11		182.16		190.36		192.20		180.46		204.85		230.03		233.26		233.40		231.43		234.9463		238.52		247.85		257.64		248.70		238.16		225.89		235.39		235.91		239.38		238.95		243.60		235.56		235.59		230.73		233.50		235.85		236.17		236.62		243.72		237.13

		   * Із 2006 року - 100 азербайджанських манатів;

		  **  Із 2005 року - 100 турецьких лір

		*** З 01.01.2011 на території Естонії замість естонської крони в якості нової грошової одиниці вводиться ЄВРО

		**** З 01.01.2014 на території Латвії замість латвійських латів в якості нової грошової одиниці вводиться ЄВРО

		**** З 01.01.2015 на території Литви замість литовських літів в якості нової грошової одиниці вводиться ЄВРО

		За іншими валютами розрахунки не проводяться у зв'язку з їх обмеженим використанням.







SumyChernigov

Kiev

Odessa
KhersonSumy

Elevator complexes
Land under cultivation

Regional center
Ichnia cluster
(11.3 ths. ha)

Glukhov cluster (22.4 ths. 
ha + 12.5 ths. ha sale)

Chernigov

Novgorod-Seversky cluster
(15.0 ths. ha)

1993...

V.Kupavtsev and 
V.Kiyanovsky
establish a milk processing 
business on the basis of the 
Ichnia and Srebnoe dairies

Start of crop 
production: land bank 
under control - 7 ths. ha

Increase in
the land bank
to 60 ths. ha

Ichnia Milk Powder and 
Butter Factory is 
certified according to 
the quality management 
system ISO 9001-2001

…2003... …2012...

Strengthening of 
vertical 
integration: 
acquisition of a 
feed mill in Ichnia

Launch of the 1st stage of
a modern elevator
in Ichnia (25 ths. tons of
simultaneous storage)

…2010...

Land bank under 
control - 20 ths. ha

…2013-2014...

Launch of the 1st stage of a 
new elevator in Glukhov (20 
ths. tons of simultaneous 
storage)

Increase in the 
storage capacity
up to 91 ths. tons

2015...

Reconstruction and 
launch of the 1st stage 
of the seed line in 
Glukhov

Withdrawal 
from the dairy 
group

Joining to the elevator 
complex group in 
Novgorod-Seversky

2016-2017

Start of reconstruction 
and optimization of dairy 
farms in Ichnia

Modernization 
of the elevator 
complex in 
Novgorod-
Seversky
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GEOGRAPHY AND HISTORY

…2019... …2020

Change in the 
composition of 
beneficiaries, 
joining of 
Ya.Gribov

Increase
in the storage 
capacity in 
Glukhov from 
45.5 to 73 ths. 
tons

Withdrawal from 
the group of 
V.Kiyanovsky and 
allocation of the 
Ichnia cluster with 
a land bank of 
11.3 ths. ha

Sale of 12.5 ths. 
ha of land: 
Yampol and 
Seredyna-Buda



II. STRATEGIC GOALS



Crop production

 Gross revenue growth
 Focus on highly profitable crops: wheat, corn, sunflower, soybeans, barley
 Application of modern agricultural business technologies and a further increase in yields of all 

crops
 Modernization of agricultural machinery
 Introduction of precision farming elements

Agribusiness

 Production intensification
 Optimization of technological and production processes
 Increase in the cow productivity thanks to advanced technology and renewal of a herd

Grain storage

Livestock breeding

 Increase in the storage capacity
 Drying capacity growth
 Increase in the output of elevator complexes
 Increase in their energy efficiency

7

STRATEGY AND DEVELOPMENT
PLANS



III. OPERATING PERFORMANCE



Indicators for the Group yields, t/ha*

Volume of production of main crops, 
ths. tons*

Corn Wheat

Sunflower

Structure of crop rotation, 
2020 Crop area in 2020 – 34.2 ths. ha

 Lands, 2 adjacent clusters, are located in the
North of Ukraine – in Chernigov and Sumy
regions

 Use of modern agricultural technology

 Focus on more profitable and popular crops:
winter wheat, corn, sunflower, spring barley

 According to the results of 2019, indicators
of the average productivity of crops exceed
the average indicators for Ukraine

34.2 ths. ha

Soybeans

Barley

9

CROP PRODUCTION

*Bulk yield in bunker weight. 
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*Yields in bunker weight Source: Ministry of Agrarian Policy, Group’s data
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Group Ukraine


Диаграмма1

		Кукуруза

		Подсолнечник

		Пшеница

		Ячмень

		Другое



Corn
[]

Sunflower
[]

Wheat
[]

Barley
[]

Other
[]

17549.5

8588.5

3942

3667.6

461.5



для презентації

		Основные финансовые показатели Групы, млн.дол

				2015		2016		2017		2018		2019

		Выручка		53.3		38.0		53.0		53.1		40.8

		EBITDA		20.1		19.2		13.7		8.9		4.5

		Чистая прибыль/убыток		12.8		9.3		4.7		3.1		0.6

				2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

		не обробляэться		9		2		-0		20		13		9		8		8		6		10

		в т.ч. в обработке		11		18		20		40		47		51		52		52		54		40

		Загальна площа		20		20		20		60		60		60		60		60		60		50

		Объем производства основных культур, тыс.т

				2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

		Яровой ячмень		1		0		0		0		0		11		13		18		25		15

		Соя		0		0		1		1		7		7		18		13		23		3

		Пшеница		4		6		5		13		24		49		48		50		41		35

		Подсолнечник				15		19		35		34		34		34		35		25		8

		Кукурудза		15		57		84		177		195		165		198		222		248		133

				21		78		108		225		259		266		311		337		362		193

				1/1/16		1/1/17		1/1/18		1/1/19		1/1/20

		Кредитный портфель, млн.дол		22.1		20.3		22.2		26.3		19.1

				2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Чистый долг/EBITDA		1.1		1.0		1.6		2.9		4.2		1.5

				2015		2016		2017		2018		2019

		Валовая прибыль, млн.дол		21.7		19.6		17.4		16.8		12.0

		рентабельность по валовой прибыли		41%		51%		33%		32%		30%

				2015		2016		2017		2018		2019

		Операционная прибыль, млн.дол		16.8		15.0		9.2		5.3		-0.2

		рентабельность по операционной прибыли		31%		39%		17%		10%		-0%

				2015		2016		2017		2018		2019

		EBITDA, млн.дол		20.1		19.2		13.7		8.9		4.5

		рентабельность по EBITDA		38%		50%		26%		17%		11%

				2015		2016		2017		2018		2019

		Инвестиции, млн.дол		3.7		4.3		8.8		3.3		0.2

		Кукурудза		2015		2016		2017		2018		2019

		Группа		7.7		10.7		10.5		11.3		11.0

		Украина		5.56		6.17		5.39		7.43		7.12

		Подсолнечник		2015		2016		2017		2018		2019

		Группа		2.9		2.7		2.8		2.7		2.5

		Украина		2.23		2.29		2.18		2.34		2.59

		Пшеница		2015		2016		2017		2018		2019

		Группа		4.8		5.0		6.6		6.0		4.6

		Украина		4		4.33		4.37		3.82		4.25

		Соя		2015		2016		2017		2018		2019

		Группа		2.0		3.4		2.4		2.6		1.8

		Украина		1.9		2.3		2

		Ячмень		2015		2016		2017		2018		2019

		Группа		4.9		3.8		5.4		4.9		4.3

		Украина		2.97		3.24		3.62		2.83		3.34

		Структура севооборота, 2020 г.

		Кукуруза		17,550

		Подсолнечник		8,589

		Пшеница		3,942

		Ячмень		3,668

		Другое		462

				34,209





для презентації

		



Валовая прибыль, млн.дол



Урожайності 2011-2020

		



Операционная прибыль, млн.дол



ДИНАМІКА 2010-2016 офіційно

		



EBITDA, млн.дол



Ф 2018

		



Инвестиции, млн.дол



Б 2018

		



Кредитный портфель, млн.дол



Ф 2019

		



Кукурудза

Подсолнечник

Пшеница

Соя

Яровой ячмень



Б 32019

		



в т.ч. в обработке

не обробляэться



Ф 2020

		





Інвестиції (2017)

		1

		1

		1

		1

		1

		1



Чистый долг/EBITDA



2019

		



Инвестиции, млн.дол



2018

		ТЕХНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

		Площа посіву, га

		КУЛЬТУРА		ТОВ АФ "Надія"																				ПОСП "Ічняньське"																				ПОСП "Хлібороб"																				СТОВ "Крупичпільське"																				ТОВ "Берегиня"																				Ічняньський регіон																				СТОВ "Шалигінське"																				ТОВ АФ "Чапаєво"																				ПП "Аграрні Інвестиції"																				ПП "Середина-Буда-Агро"																				ПП "Ямпіль Інвест"																				ТОВ "Обрій"																				Сумський регіон																				ПП "Новгород-Сіверськ"																				ТОВ "Демор"																				Новгород-Сіверський																				Росток-Холдинг ТОВ																				Структура, %

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Пшениця озима		474						219		377		1,006		217		505						162		370		217		766		703		432		808		558						90				37		453		90		779		72		587						465		490		286		544		526		356		188		213						238						410		252		393		765		182						1429		860		540		2,392		1,948		2,966		2,050		2,044		0		0				160		153		102		985		1,242		435		216		323				200				100						315		512						57						1,571		1,706		2,953		1,679		2,021		1,278		1,639		2,078																														1,232		1,479		826		1,149		3,020																								200		160		1,824		1,808		5,170		4,714		3,794		2,643		4,982		2,135										2,465		2,038		1,487		2,094		1,964		1,403										779				337				661		340		0		0		0		0		3,244		2,038		1,824		2,094		2,625		1,743		1,629		1,020		2,364		4,200		10,362		9,717		7,668		6,781		7,607		3,878		9%		5%		6%		9%		20%		19%		15%		12%		19%		11%

		Пшениця яра		145																				130																																																																																275		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																												65																																																														0		0		0		0		0		0		0		0		0		65																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		275		0		0		0		0		0		0		0		0		65		2%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		Картопля																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																								105																																																																																																		0		105		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		105		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		Соя				142								192		306		482																436		317		498														89		175		315		156																318		442		374																255		354		325						0		142		0		0		89		1,376		1,734		1,834		0		0						674		2,031		1,778		1,792		1,780		1,690								154				416		594		634		408		640												1,000		993		1,340		1,145		3,026																																								86																										0		154		674		3,447		3,364		3,766		3,333		5,441		0		0														175		1,486		1,249																		296		296				0		0		0		0		0		0		175		1,782		1,545		0		0		296		674		3,447		3,453		5,141		5,241		9,057		1,545		0		0%		1%		2%		7%		7%		10%		10%		16%		4%		0%

		Овес						130																																																										24		46																				40		47														0		24		216		47		0		0		0		0		0		0																																																																																																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		24		216		47		0		0		0		0		0		0		0%		0%		1%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		Кукур/зерно		2519		1,316		2,900		1,872		1,237		1,376		1,704		2,026						700		850		1,102		897		964		769		441		932						1649		350		1,927		1,442		1,456		767		1,268		1,554						930		269		475		57		476		353		871		922						645				1,408		1,114		1,028		503		517		1,193						6443		2,785		7,812		5,382		5,161		3,769		4,801		6,626		0		0		60		4,570		4,610		3,619		1,104		2,020		2,247		2,879		4,672						1,874		2,602		2,365		1,535		1,622		1,481		2,234		1,557		1,557						5,230		3,609		4,306		4,846		5,223		3,447				9,707						188		634		769		170		599														6,061		4,530		2,412		1,337		2,530																623		1,033				1,048		1,048		60		6,444		12,630		16,288		12,244		11,691		11,919		11,089		7,276		12,311								2,013		3,845		2,614		3,403		4,261		4,786		4,261												383		957				11		978		0		0		0		2,013		3,845		2,997		4,360		4,261		4,797		5,239		6,503		9,229		20,442		23,683		21,250		18,457		21,079		21,975		12,073		17,550		36%		46%		52%		50%		42%		36%		40%		40%		30%		51%

		Гречка																																14																														55		50		13		17		11		9		11		11																										55		50		13		17		11		23		11		11		0		0																						115		110																																																																																																		115		110		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		170		160		13		17		11		23		11		11		0		0		1%		1%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		Соняшник		835		2,738		190		1189		1441		643		908								287		490		446		664		686		633.4		581.8		221.5								1,400		366		438		779		841		762.3		33								165		350		737		251		374.5		144.6		242								1,775		182		261		401		742		376.5		242						1122		6,568		1,534		3,289		3,558		3,234		2,773		739		0		0		4547		920		326				1,591		435		801								2052		544		349		350.9		1002.6		508.5		655.5				1,322								3,105		4,443		1,872		2,301		1,560		2,236				5,273						668		189				598				765										8,216		912		723		2,144		3,337		2,683		60												548						1,048						6,599		1,464		12,664		5,895		5,737		5,985		6,354		6,732		1,381		5,273								5,316		2,335		2,871		3,315		1,654		1,794		3,316										337		661				337						0		0		0		5,316		2,672		3,532		3,315		1,991		1,794		3,316		7,721		8,032		14,198		14,500		11,967		12,751		12,442		9,461		3,175		8,589		42%		40%		36%		31%		23%		25%		24%		17%		8%		25%

		Редька олійна																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																								30																																																																																																		0		30		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		Ячмінь ярий										2																																																																																												0		0		0		0		2		0		0		0		0		0										31				216		323		157																1						1,312										723		794		1,155		1,580		1,705		156																														763		1,363		1,018		1,807		415																								0		0		0		0		1,516		2,157		2,389		3,710		2,276		1,468										749		1,060		892		726		967		2,200												337				661		161				0		0		0		0		749		1,397		892		1,387		1,128		2,200		0		0		0		0		2,267		3,554		3,281		5,097		3,404		3,668		0%		0%		0%		0%		4%		7%		6%		9%		8%		11%

		Жито										223																																																				72																																								72		0		0		0		223		0		0		0		0		0																						90																																																																																																				90		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				115																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		115		162		0		0		0		223		0		0		0		0		115		1%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		Горох																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																																284																										0		0		0		0		0		0		0		284		0		0														966		845																										0		0		0		0		0		0		966		845		0		0		0		0		0		0		0		0		966		1,129		0		0		0%		0%		0%		0%		0%		0%		2%		2%		0%		0%

		Ріпак озимий																										341																																																																												0		0		341		0		0		0		0		0		0		0																																																																																																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		341		0		0		0		0		0		0		0		0%		0%		1%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		Просо																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																																58																										0		0		0		0		0		0		0		58		0		0												1,194		629																												0		0		0		0		0		1,194		629		0		0		0		0		0		0		0		0		1,194		629		58		0		0		0%		0%		0%		0%		0%		2%		1%		0%		0%		0%

		Інші зернові і зернобобові																																																														50																																								50		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		50		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		Кормовий клин		0		0								59										500		307		124.7		223.3		373		317		492		362						311		300		422		279.2		279		188		215.8		63						450		386		269		159		244		119		117		11						250		169		322		218		265												1511		1162		1137.7		879.5		1161		683		824.8		436		0		0		270		213		148.8		238.3		140.9		182		297.5		197		212				0		0										2.5		2.5		2.5		2.5																		8316		194																54.5		65																		554.4		3634.3																								270		213		149		238		141		182		300		808		12,230		197								200				98		118		115		106		150										242												0		0		0		200		242		98		118		115		106		150		1,781		1,375		1,287		1,318		1,544		963		1,243		1,359		12,336		347		10%		7%		3%		3%		3%		2%		2%		2%		31%		1%

		Всього		3,973		4,196		3,220		3,280		3,280		3,276		3,135		3,013		0		0		1,779		2,017		2,231		2,550		2,726		2,601		2,640		2,571		0		0		2,050		2,050		2,752		2,612		2,693		2,750		2,633		2,392		0		0		2,022		1,384		1,439		1,514		1,508		1,530		1,774		1,772		0		0		1,133		1,944		1,952		2,050		1,946		1,893		2,013		1,941		0		0		10,957		11,591		11,594		12,007		12,153		12,050		12,194		11,689		0		0		4,877		5,863		5,912		5,989		5,629		5,670		5,776		5,305		5,364		0		2,457		2,817		3,051		3,132		3,132		3,078		3,059		2,876		2,881		2,928		0		0		9,906		10,758		10,845		10,959		11,104		11,566		11,659		17,471		0		0		856		823		769		768		599		820		65		0		0		0		8,216		6,973		7,248		7,397		6,518		9,152		7,129		0		0		0		0		0		548		623		1,033		1,048		1,048		1,048		7,334		8,680		27,941		27,675		28,171		28,494		28,088		30,766		28,145		21,447		0		0		0		7,529		9,394		9,875		10,985		11,180		10,866		11,445		0		0		0		0		1,358		1,381		1,294		1,294		1,129		1,318		0		0		0		7,529		10,752		11,256		12,279		12,474		11,995		12,763		18,291		20,271		39,535		47,211		51,076		51,800		52,560		54,928		40,139		34,209		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

																																																																																																																						144.3

		Заліковий збір, т																																																																																																																				11,833

		КУЛЬТУРА		ТОВ АФ "Надія"																				ПОСП "Ічняньське"																				ПОСП "Хлібороб"																				СТОВ "Крупичпільське"																				ТОВ "Берегиня"																				Ічняньський регіон																				СТОВ "Шалигінське"																				ТОВ АФ "Чапаєво"																				ПП "Аграрні Інвестиції"																				ПП "Середина-Буда-Агро"																				ПП "Ямпіль Інвест"																				ТОВ "Обрій"																				Сумський регіон																				ПП "Новгород-Сіверськ"																				ТОВ "Демор"																				Новгород-Сіверський																				Росток-Холдинг ТОВ

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Пшениця озима		1,672						1,025		1,377		6,169		1,123		3,263						474.6		1,608		929		4,435		2,851		2,476		5,893		3,606						358.1				156		2,522		528		4,741		426		3,853						1403.8		2,450		1,224		3,111		2,256		2,077		1,047		1,529						741.9						2,393		1,045		2,133		4,687		1,046						4650.4		4,058		2,310		13,486		8,058		17,596		13,176		13,297		0		0				419		846		605		6,080		5,677		3,373		1,168		1,896				708.4				471						1,388		2,528						342						8,386		8,860		10,358		7,737		15,253		8,351		9,033		13,190																														5,328		5,303		4,839		5,692		11,328																								708		419		9,703		9,464		21,766		20,105		25,993		15,211		22,257		13,532										13,943		8,640		7,368		10,320		7,398		6,628										3,848				2,144				3,137		1,653		0		0		0		0		17,791		8,640		9,512		10,320		10,534		8,281		5,359		4,477		12,012		22,950		47,614		46,341		48,680		38,828		32,791		21,813

		Пшениця яра		140																				175.6																																																																																315.7		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																												355																																																														0		0		0		0		0		0		0		0		0		355																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		316		0		0		0		0		0		0		0		0		355

		Картопля																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																								1,800																																																																																																		0		1,800		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,800		0		0		0		0		0		0		0		0

		Соя				78								587		667		1,363																1,529		740		1,559														158		638		722		545																1,214		1,022		1,214																939		851		972						0		78		0		0		158		4,906		4,002		5,652		0		0						648		3,383		3,215		5,378		3,500		4,456								191				977		1,279		1,928		934		1,705												1,701		1,934		4,268		3,041		5,290																																								165																										0		191		648		6,061		6,427		11,574		7,475		11,617		0		0														381		2,615		2,006																		755		600				0		0		0		0		0		0		381		3,370		2,606		0		0		270		648		6,061		6,585		16,479		11,858		20,640		2,606		0

		Овес						95																																																										84		57																				40		117														0		84		192		117		0		0		0		0		0		0																																																																																																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84		192		117		0		0		0		0		0		0

		Кукур/зерно		17,588		10,211		15,858		13,114		10,676		11,764		14,576		19,328						5,905		7,176		7,460		7,984		7,909		8,545		4,440		11,157						11,117		2,440		11,999		10,914		11,574		6,429		12,574		15,706						6,720		2,115		2,863		306		3,445		2,723		7,468		10,285						3,113				9,433		7,611		7,912		3,956		4,372		12,386						44,442		21,941		47,613		39,929		41,515		33,416		43,429		68,862		0		0		219.5		32,487		40,342		33,951		10,517		20,075		25,231		28,980		43,120						15,259		19,798		20,394		11,316		13,066		11,749		18,084		11,981		13,637						37,981		30,245		25,960		39,872		46,689		35,599				92,710						816		3,209		4,344		704		3,338														32,668		24,330		12,617		8,789		23,700																5,497		3,460				9,086		9,951		220		47,746		98,937		120,467		76,467		91,831		99,256		106,362		64,187		116,298								11,082		21,105		18,178		25,144		41,111		38,718		36,939												2,803		7,725				87		9,291		0		0		0		11,082		21,105		20,981		32,869		41,111		38,805		46,230		44,661		69,687		146,550		171,479		139,087		146,229		175,554		216,335		102,991		162,528

		Гречка																																23																														55		28		12		6				2				11																										55		28		12		6		0		25		0		11		0		0																						87.3		34																																																																																																		87		34		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		142		63		12		6		0		25		0		11		0		0

		Соняшник		1,995		6,925		455		2564.6		3,346		1,371		2,106								736		1,294		1,197		1733.76		1,766		1,770		1,624		644								3,534		1,062		911.64		1,898		1,957		2,074		126								308		1,044		2025.54		806		1,125		426		894								4,169		372		523.82		856		2,191		941		690						2,731		16,230		4,129		7,759		8,672		8,414		7,170		2,354		0		0		8238.3		1,440		358				4,859		1,285		2,153								2776.4		895		815		1106.74		3,188		1,226		1,704				3,022								9,547		12168.63		5,670		5,229		3,649		7,098				15,818						1,161		280				1,235				1,646										15,078		1,604		1,637		4,442		8,566		5,201		120												1,745						2,861						11,015		2,335		26,959		15,159		17,098		13,417		16,072		16,806		3,142		15,818								9,957		4,617		6,920		8,456		4,063		3,620		8,855										722		1,844				625		0				0		0		0		9,957		5,339		8,763		8,456		4,688		3,620		8,855		13,746		18,565		31,088		32,875		31,108		30,594		31,698		23,848		6,762		24,673

		Редька олійна																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																								11																																																																																																		0		11		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11		0		0		0		0		0		0		0		0

		Ячмінь ярий										10																																																																																												0		0		0		0		10		0		0		0		0		0										132				1,291		2,063		838																						5,659										3,507		3,168		6,757		8,684		8,451		936																														3,282		4,708		4,879		7,190		882																								0		0		0		0		6,921		7,876		12,927		17,937		10,171		6,595										3,929		3,362		4,163		3,162		2,809		8,800												938				3,419		536				0		0		0		0		3,929		4,301		4,163		6,581		3,345		8,800		0		0		0		0		10,860		12,177		17,090		24,518		13,515		15,395

		Жито										662																																																				239																																								239		0		0		0		662		0		0		0		0		0																																																																																																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				460																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		460		239		0		0		0		662		0		0		0		0		460

		Горох																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																																615																										0		0		0		0		0		0		0		615		0		0														2,338		2,612																										0		0		0		0		0		0		2,338		2,612		0		0		0		0		0		0		0		0		2,338		3,227		0		0

		Ріпак озимий																										761																																																																												0		0		761		0		0		0		0		0		0		0																																																																																																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		761		0		0		0		0		0		0		0

		Просо																																																																																																																0		0		0		0		0																																																																																																109																																				0		0		109		0		0												2,398		994																																						2,398		994		0		0		0		0		0		0		0		0		2,398		994		109		0		0

		Інші зернові і зернобобові																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Кормовий клин		х		х		х		х		х		137										х		х		х		х		х		11468				9,221						х		х		х		х		х		3064				462						х		х		х		х		х		1958				2						х		х		х		х		х		х		х		х						х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		2407										х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Всього		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х				х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		21,039		48,164		45,083		58,713		68,682		58,910		72,626		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х

		Урожайність залікова, т/га

		КУЛЬТУРА		ТОВ АФ "Надія"																				ПОСП "Ічняньське"																				ПОСП "Хлібороб"																				СТОВ "Крупичпільське"																				ТОВ "Берегиня"																				Ічняньський регіон																				СТОВ "Шалигінське"																				ТОВ АФ "Чапаєво"																				ПП "Аграрні Інвестиції"																				ПП "Середина-Буда-Агро"																				ПП "Ямпіль Інвест"																				ТОВ "Обрій"																				Сумський регіон																				ПП "Новгород-Сіверськ"																				ТОВ "Демор"																				Новгород-Сіверський																				Росток-Холдинг ТОВ

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Пшениця озима		3.53		-		-		4.68		3.65		6.13		5.17		6.46		-		-		2.93		4.35		4.28		5.79		4.06		5.73		7.29		6.46		-		-		3.98		-		4.22		5.57		5.87		6.09		5.92		6.57		-		-		3.02		5.00		4.28		5.72		4.29		5.84		5.57		7.18		-		-		3.12		-		-		5.84		4.15		5.43		6.13		5.76		-		-		3.25		4.72		4.28		5.64		4.14		5.93		6.43		6.51		-		-		-		2.62		5.53		5.93		6.17		4.57		7.75		5.41		5.87		-		3.54		-		4.71		-		-		4.41		4.94		-		-		6.00		-		-		5.34		5.19		3.51		4.61		7.55		6.53		5.51		6.35		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.32		3.59		5.86		4.95		3.75		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3.54		2.62		5.32		5.23		4.21		4.27		6.85		5.76		4.47		6.34		-		-		-		-		5.66		4.24		4.95		4.93		3.77		4.72		-		-		-		-		4.94		-		6.36		-		4.75		4.86		0		0		0		-		5.48		4.24		5.21		4.93		4.01		4.75		3.29		4.39		5.08		5.46		4.60		4.77		6.35		5.73		4.31		5.63

		Пшениця яра		0.97		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.35		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.15		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		5.50		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		5.50		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		1.15		-		-		-		-		-		-		-		-		5.50

		Картопля		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		17.14		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		17.14		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		17.14		-		-		-		-		-		-		-		-

		Соя		-		0.55		-		-		-		3.06		2.18		2.83		-		-		-		-		-		-		-		3.51		2.33		3.13		-		-		-		-		-		-		1.77		3.65		2.29		3.50		-		-		-		-		-		-		-		3.82		2.31		3.25		-		-		-		-		-		-		-		3.68		2.40		3.00		-		-		-		0.55		-		-		1.77		3.57		2.31		3.08		-		-		-		-		0.96		1.67		1.81		3.00		1.97		2.64		-		-		-		1.24		-		2.35		2.15		3.04		2.29		2.67		-		-		-		-		-		1.70		1.95		3.18		2.66		1.75		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.92		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.24		0.96		1.76		1.91		3.07		2.24		2.14		-		-		-		-		-		-		-		-		2.18		1.76		1.61		-		-		-		-		-		-		-		-		2.55		2.03		-		0		0		0		-		-		-		2.18		1.89		1.69		-		-		0.91		0.96		1.76		1.91		3.21		2.26		2.28		1.69		-

		Овес		-		-		0.73		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3.50		1.25		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.99		2.49		-		-		-		-		-		-		-		3.50		0.89		2.49		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		3.50		0.89		2.49		-		-		-		-		-		-

		Кукур/зерно		6.98		7.76		5.47		7.01		8.63		8.55		8.55		9.54		-		-		8.44		8.44		6.77		8.90		8.20		11.11		10.07		11.97		-		-		6.74		6.97		6.23		7.57		7.95		8.38		9.91		10.11		-		-		7.23		7.86		6.03		5.37		7.24		7.70		8.57		11.16		-		-		4.83		-		6.70		6.83		7.70		7.86		8.46		10.39		-		-		6.90		7.88		6.09		7.42		8.04		8.87		9.05		10.39		-		-		3.66		7.11		8.75		9.38		9.53		9.94		11.23		10.07		9.23		-		-		8.14		7.61		8.62		7.37		8.06		7.93		8.09		7.69		8.76		-		-		7.26		8.38		6.03		8.23		8.94		10.33		-		9.55		-		-		4.34		5.06		5.65		4.14		5.58		-		-		-		-		-		-		5.39		5.37		5.23		6.57		9.37		-		-		-		-		-		-		-		8.83		3.35		-		8.67		9.50		3.66		7.41		7.83		7.40		6.25		7.85		8.33		9.59		8.82		9.45		-		-		-		5.51		5.49		6.95		7.39		9.65		8.09		8.67		-		-		-		-		-		7.32		8.07		-		7.91		9.50		0		0		0		5.51		5.49		7.00		7.54		9.65		8.09		8.82		6.87		7.55		7.17		7.24		6.55		7.92		8.33		9.84		8.53		9.26

		Гречка		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.64		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.00		0.57		0.94		0.33		-		0.22		-		1.07		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.00		0.57		0.94		0.33		-		1.09		-		1.07		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.76		0.31		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.76		0.31		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		0.84		0.39		0.94		0.33		-		1.09		-		1.07		-		-

		Соняшник		2.39		2.53		2.39		2.16		2.32		2.13		2.32		-		-		-		2.57		2.64		2.68		2.61		2.57		2.79		2.79		2.91		-		-		-		2.52		2.90		2.08		2.44		2.33		2.72		3.83		-		-		-		1.87		2.98		2.75		3.21		3.00		2.94		3.69		-		-		-		2.35		2.04		2.01		2.13		2.95		2.50		2.85		-		-		2.43		2.47		2.69		2.36		2.44		2.60		2.59		3.19		-		-		1.81		1.56		1.10		-		3.05		2.96		2.69		-		-		-		1.35		1.65		2.33		3.15		3.18		2.41		2.60		-		2.29		-		-		-		3.07		2.74		3.03		2.27		2.34		3.17		-		3.00		-		-		1.74		1.48		-		2.07		-		2.15		-		-		-		-		1.84		1.76		2.26		2.07		2.57		1.94		2.01		-		-		-		-		-		3.18		-		-		2.73		-		-		1.67		1.59		2.13		2.57		2.98		2.24		2.53		2.50		2.27		3.00		-		-		-		1.87		1.98		2.41		2.55		2.46		2.02		2.67		-		-		-		-		2.14		2.79		-		1.85		-		-		0		0		0		1.87		2.00		2.48		2.55		2.35		2.02		2.67		1.78		2.31		2.19		2.27		2.60		2.40		2.55		2.52		2.13		2.87

		Редька олійна		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.38		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.38		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		0.38		-		-		-		-		-		-		-		-

		Ячмінь ярий		-		-		-		-		4.55		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.55		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.25		-		5.98		6.39		5.34		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.31		-		-		-		-		4.85		3.99		5.85		5.50		4.96		6.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.30		3.46		4.79		3.98		2.13		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.57		3.65		5.41		4.83		4.47		4.49		-		-		-		-		5.25		3.17		4.67		4.36		2.90		4.00		-		-		-		-		-		2.78		-		5.17		3.33		-		0		0		0		-		5.25		3.08		4.67		4.74		2.97		4.00		-		-		-		-		4.79		3.43		5.21		4.81		3.97		4.20

		Жито		-		-		-		-		2.96		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3.32		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3.32		-		-		-		2.96		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		-		-		-		-		-		4.00		1.47		-		-		-		2.96		-		-		-		-		4.00

		Горох		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.16		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.16		-		-		-		-		-		-		-		-		2.42		3.09		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		-		-		2.42		3.09		-		-		-		-		-		-		-		-		2.42		2.86		-		-

		Ріпак озимий		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.23		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.23		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.23		-		-		-		-		-		-		-

		Просо						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.88		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.88		-		-		-		-		-		-		-		2.01		1.58		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		-		2.01		1.58		-		-		-		-		-		-		-		-		2.01		1.58		1.88		-		-

		Інші зернові і зернобобові		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Кормовий клин		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х

		Всього		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х

		Бункерний збір, т

		КУЛЬТУРА		ТОВ АФ "Надія"																				ПОСП "Ічняньське"																				ПОСП "Хлібороб"																				СТОВ "Крупичпільське"																				ТОВ "Берегиня"																				Ічняньський регіон																				СТОВ "Шалигінське"																				ТОВ АФ "Чапаєво"																				ПП "Аграрні Інвестиції"																				ПП "Середина-Буда-Агро"																				ПП "Ямпіль Інвест"																				ТОВ "Обрій"																				Сумський регіон																				ПП "Новгород-Сіверськ"																				ТОВ "Демор"																				Новгород-Сіверський																				Росток-Холдинг ТОВ

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Пшениця озима		1,890						1,066		1,496		6,293		1,156		3,413						692		1,627		1,067		4,657		3,110		2,502		5,908		3,655						380				170		2,602		595		4,782		432		4,034						1,481		2,497		1,460		3,312		2,389		2,086		1,089		1,579						742						2,548		1,137		2,134		4,723		1,051						5185.25		4,124		2,696		14,185		8,726		17,798		13,309		13,732		0		0				423		898		658		6,226		6,089		3,586		1,212		2,004				745.6842105263				484						1,457		2,623						353						8,670		9,025		10,699		8,269		16,088		9,109		10,111		13,597																														5,496		5,707		4,920		5,999		12,209																								746		423		10,052		9,683		22,421		21,522		27,217		16,320		24,324		13,950										14,283		8,980		7,749		10,878		7,802		6,833										3,938				2,144				3,164		1,704		0		0		0		0		18,221		8,980		9,893		10,878		10,966		8,537		5,931		4,547		12,748		23,867		49,369		48,299		50,420		40,930		35,290		22,487

		Пшениця яра																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																												366																																																														0		0		0		0		0		0		0		0		0		366																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		366

		Картопля																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																								2,219																																																																																																		0		2,219		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2,219		0		0		0		0		0		0		0		0

		Соя				123								587		673		1,429																1,617		748		1,594														194		662		738		563																1,275		1,022		1,244																971		851		976						0		123		0		0		194		5,112		4,032		5,807		0		0						702		3,784		3,375		5,649		3,934		4,730						0		419		0		1,006		1,282		2,150		999		1,784						0		0		0		1,828		1,973		4,592		3,177		7,148																																								165																										0		419		702		6,617		6,631		12,390		8,109		13,827		0		0														428		2,797		2,134																		832		611				0		0		0		0		0		0		428		3,629		2,745		0		0		542		702		6,617		6,825		17,502		12,569		23,263		2,745		0

		Овес						111																																																										90		62																				61		137														0		90		235		137		0		0		0		0		0		0																																																																																																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		90		235		137		0		0		0		0		0		0

		Кукур/зерно		22,142		12,775		19,876		14,661		11,747		13,698		16,693		22,129						7,127		9,335		9,505		9,093		9,126		10,151		5,275		12,876						14,768		2,899		15,137		12,426		13,203		7,409		14,699		17,851						9,387		2,209		3,624		355		4,130		3,077		8,787		11,639						3,113				11,941		8,739		9,311		4,582		5,298		14,118						56537.29		27,218		60,083		45,274		47,518		38,918		50,753		78,612		0		0		258.2352941176		39,033		47,160		38,632		11,747		27,435		31,659		32,836		57,785						17,893		23,506		23,839		13,489		18,655		15,120		19,718		14,711		16,836						45,207		32,789		30,637		56,076		60,134		40,184				114,457						842		3,736		5,500		943		4,533														36,966		29,122		17,775		11,722		27,050																7,948		4,179				11,169		12,286		258		56,926		116,716		135,963		90,494		128,832		127,347		119,789		83,665		143,578								14,026		26,589		26,381		33,826		49,634		49,115		45,603												3,878		10,087				109		11,470		0		0		0		14,026		26,589		30,259		43,913		49,634		49,224		57,074		56,796		84,145		176,799		195,263		164,601		198,009		222,013		248,035		132,889		200,652

		Гречка																																29																														74		47		14		10				5				13																										74.29		47		14		10		0		34		0		13		0		0																						91.8947368421		43																																																																																																		92		43		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		166		89		14		10		0		34		0		13		0		0

		Соняшник		2,035		7,144		545		2,781		3,630		1,389		2,158								744		1,319		1,406		1,869		1,943		1,809		1,701		644								3,606		1,271		1,002		2,152		1,978		2,221		126								314		1,233		2,156		893		1,138		438		894								4,247		510		571		989		2,232		965		690						2779.5		16,628		4,965		8,379		9,608		8,545		7,483		2,355		0		0		9153.6666666667		1,531		611				5,422		1,359		2,280								3084.8888888889		899		817		1,134		3,257		1,448		1,918				3,551								10,045		12,405		6,462		5,920		4,129		7,610				17,008						1,283		294				1,415				1,704										17,532		1,374		1,677		5,290		9,640		5,590		128												1,770						3,080						12,239		2,430		30,286		15,207		18,587		15,432		17,966		17,984		3,679		17,008								10,115		5,352		8,092		9,072		4,219		4,163		9,522										771		2,140				625						0		0		0		10,115		6,123		10,232		9,072		4,843		4,163		9,522		15,018		19,058		35,251		33,700		34,318		34,210		34,521		25,182		7,842		26,530

		Редька олійна																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																								24																																																																																																		0		24		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		24		0		0		0		0		0		0		0		0

		Ячмінь ярий										10																																																																																												0		0		0		0		10		0		0		0		0		0										132				1,336		2,107		854																3						5,957										3,580		3,325		6,990		8,858		9,291		985																														3,360		5,161		4,950		7,329		962																								0		0		0		0		7,071		8,485		13,278		18,294		11,106		6,942										4,088		3,872		4,293		3,281		2,842		9,263												1,049				3,497		573				0		0		0		0		4,088		4,921		4,293		6,777		3,415		9,263		0		0		0		0		11,170		13,406		17,572		25,071		14,521		16,206

		Жито										670																																																				247																																								246.59		0		0		0		670		0		0		0		0		0																																																																																																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				460																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		460		247		0		0		0		670		0		0		0		0		460

		Горох																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																																701																										0		0		0		0		0		0		0		701		0		0														2,519		2,705																										0		0		0		0		0		0		2,519		2,705		0		0		0		0		0		0		0		0		2,519		3,406		0		0

		Ріпак озимий																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Просо																																																																																																																				0		0		0																																																																																																129																										0		0		0		0		0		0		0		129		0		0												2,695		1,216																												0		0		0		0		0		2,695		1,216		0		0		0		0		0		0		0		0		2,695		1,216		129		0		0

		Інші зернові і зернобобові																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Кормовий клин		х		х		х		х		х		148										х		х		х		х		х		11468				1,481						х		х		х		х		х		3064				462.47						х		х		х		х		х		1958				2						х		х		х		х		х		х		х		х						х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х

		Всього		х		х		х		х		х		х		х		х		х				х		х		х		х		х		х		х		х		х				х		х		х		х		х		х		х		х		х				х		х		х		х		х		х		х		х		х				х		х		х		х		х		х		х		х		х				х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х				х		х		х		х		х		х		х		х		х				х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х

		Урожайність бункерна, т/га

		КУЛЬТУРА		ТОВ АФ "Надія"																				ПОСП "Ічняньське"																				ПОСП "Хлібороб"																				СТОВ "Крупичпільське"																				ТОВ "Берегиня"																				Ічняньський регіон																				СТОВ "Шалигінське"																				ТОВ АФ "Чапаєво"																				ПП "Аграрні Інвестиції"																				ПП "Середина-Буда-Агро"																				ПП "Ямпіль Інвест"																				ТОВ "Обрій"																				Сумський регіон																				ПП "Новгород-Сіверськ"																				ТОВ "Демор"																				Новгород-Сіверський																				Росток-Холдинг ТОВ

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Пшениця озима		3.99		-		-		4.87		3.97		6.26		5.33		6.76		-		-		4.27		4.40		4.92		6.08		4.42		5.79		7.31		6.55		-		-		4.22		-		4.59		5.74		6.61		6.14		6.00		6.88		-		-		3.19		5.10		5.10		6.09		4.54		5.86		5.79		7.41		-		-		3.12		-		-		6.21		4.51		5.44		6.17		5.79		-		-		3.63		4.79		4.99		5.93		4.48		6.00		6.49		6.72		-		-		-		2.65		5.87		6.45		6.32		4.90		8.24		5.61		6.20		-		3.73		-		4.84		-		-		4.63		5.12		-		-		6.19		-		-		5.52		5.29		3.62		4.92		7.96		7.13		6.17		6.55		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.46		3.86		5.95		5.22		4.04		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3.73		2.65		5.51		5.36		4.34		4.57		7.17		6.17		4.88		6.54		-		-		-		-		5.79		4.41		5.21		5.19		3.97		4.87		-		-		-		-		5.06		-		6.36		-		4.79		5.01		-		-		-		-		5.62		4.41		5.42		5.19		4.18		4.90		3.64		4.46		5.39		5.68		4.76		4.97		6.58		6.04		4.64		5.80

		Пшениця яра		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		5.67		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		5.67		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		5.67

		Картопля		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		21.14		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		21.14		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		21.14		-		-		-		-		-		-		-		-

		Соя		-		0.87		-		-		-		3.06		2.20		2.97		-		-		-		-		-		-		-		3.71		2.36		3.20		-		-		-		-		-		-		2.18		3.79		2.35		3.62		-		-		-		-		-		-		-		4.01		2.31		3.33		-		-		-		-		-		-		-		3.81		2.40		3.01		-		-		-		0.87		-		-		2.18		3.72		2.33		3.17		-		-		-		-		1.04		1.86		1.90		3.15		2.21		2.80		-		-		-		2.72		-		2.42		2.16		3.39		2.45		2.79		-		-		-		-		-		1.83		1.99		3.43		2.77		2.36		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.92		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.72		1.04		1.92		1.97		3.29		2.43		2.54		-		-		-		-		-		-		-		-		2.44		1.88		1.71		-		-		-		-		-		-		-		-		2.81		2.06		-		-		-		-		-		-		-		2.44		2.04		1.78		-		-		1.83		1.04		1.92		1.98		3.40		2.40		2.57		1.78		-

		Овес		-		-		0.86		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3.75		1.36		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.52		2.91		-		-		-		-		-		-		-		3.75		1.09		2.91		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3.75		1.09		2.91		-		-		-		-		-		-

		Кукур/зерно		8.79		9.71		6.85		7.83		9.50		9.95		9.80		10.92		-		-		10.18		10.98		8.62		10.14		9.47		13.20		11.96		13.82		-		-		8.96		8.28		7.86		8.62		9.07		9.66		11.59		11.49		-		-		10.09		8.21		7.63		6.23		8.68		8.71		10.09		12.63		-		-		4.83		-		8.48		7.84		9.06		9.11		10.25		11.84		-		-		8.77		9.77		7.69		8.41		9.21		10.33		10.57		11.87		-		-		4.30		8.54		10.23		10.68		10.64		13.58		14.09		11.41		12.37		-		-		9.55		9.03		10.08		8.79		11.50		10.21		8.83		9.45		10.81		-		-		8.64		9.09		7.12		11.57		11.51		11.66		-		11.79		-		-		4.48		5.89		7.16		5.55		7.57		-		-		-		-		-		-		6.10		6.43		7.37		8.77		10.69		-		-		-		-		-		-		-		12.77		4.05		-		10.66		11.73		4.30		8.83		9.24		8.35		7.39		11.02		10.68		10.80		11.50		11.66		-		-		-		6.97		6.92		10.09		9.94		11.65		10.26		10.70		-		-		-		-		-		10.12		10.54		-		9.91		11.73		-		-		-		6.97		6.92		10.10		10.07		11.65		10.26		10.90		8.73		9.12		8.65		8.24		7.75		10.73		10.53		11.29		11.01		11.43

		Гречка		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.07		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.35		0.93		1.11		0.57		-		0.52		-		1.20		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.35		0.93		1.11		0.57		-		1.46		-		1.20		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.80		0.39		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.80		0.39		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.98		0.56		1.11		0.57		-		1.46		-		1.20		-		-

		Соняшник		2.44		2.61		2.87		2.34		2.52		2.16		2.38		-		-		-		2.59		2.69		3.15		2.81		2.83		2.86		2.92		2.91		-		-		-		2.58		3.47		2.29		2.76		2.35		2.91		3.83		-		-		-		1.90		3.52		2.93		3.56		3.04		3.03		3.69		-		-		-		2.39		2.80		2.19		2.47		3.01		2.56		2.85		-		-		2.48		2.53		3.24		2.55		2.70		2.64		2.70		3.19		-		-		2.01		1.66		1.87		-		3.41		3.12		2.85		-		-		-		1.50		1.65		2.34		3.23		3.25		2.85		2.93		-		2.69		-		-		-		3.24		2.79		3.45		2.57		2.65		3.40		-		3.23		-		-		1.92		1.55		-		2.37		-		2.23		-		-		-		-		2.13		1.51		2.32		2.47		2.89		2.08		2.15		-		-		-		-		-		3.23		-		-		2.94		-		-		1.85		1.66		2.39		2.58		3.24		2.58		2.83		2.67		2.66		3.23		-		-		-		1.90		2.29		2.82		2.74		2.55		2.32		2.87		-		-		-		-		2.29		3.24		-		1.85		-		-		-		-		-		1.90		2.29		2.90		2.74		2.43		2.32		2.87		1.95		2.37		2.48		2.32		2.87		2.68		2.77		2.66		2.47		3.09

		Редька олійна		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.78		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.78		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.78		-		-		-		-		-		-		-		-

		Ячмінь ярий		-		-		-		-		4.55		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.55		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.25		-		6.18		6.52		5.44		-		-		-		-		-		-		-		6.00		-		-		4.54		-		-		-		-		4.95		4.19		6.05		5.61		5.45		6.32		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.41		3.79		4.86		4.06		2.32		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.66		3.93		5.56		4.93		4.88		4.73		-		-		-		-		5.46		3.65		4.81		4.52		2.94		4.21		-		-		-		-		-		3.11		-		5.29		3.56		-		-		-		-		-		5.46		3.52		4.81		4.89		3.03		4.21		-		-		-		-		4.93		3.77		5.36		4.92		4.27		4.42

		Жито		-		-		-		-		3.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3.42		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3.42		-		-		-		3.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.00		1.52		-		-		-		3.00		-		-		-		-		4.00

		Горох		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.47		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.47		-		-		-		-		-		-		-		-		2.61		3.20		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.61		3.20		-		-		-		-		-		-		-		-		2.61		3.02		-		-

		Ріпак озимий		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Просо		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.23		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.23		-		-		-		-		-		-		-		2.26		1.93		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.26		1.93		-		-		-		-		-		-		-		-		2.26		1.93		2.23		-		-

		Інші зернові і зернобобові		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Кормовий клин		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х

		Всього		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х

		Коефіцієнт переводу в залік

		КУЛЬТУРА		ТОВ АФ "Надія"																				ПОСП "Ічняньське"																				ПОСП "Хлібороб"																				СТОВ "Крупичпільське"																				ТОВ "Берегиня"																				Ічняньський регіон																				СТОВ "Шалигінське"																				ТОВ АФ "Чапаєво"																				ПП "Аграрні Інвестиції"																				ПП "Середина-Буда-Агро"																				ПП "Ямпіль Інвест"																				ТОВ "Обрій"																				Сумський регіон																				ПП "Новгород-Сіверськ"																				ТОВ "Демор"																				Новгород-Сіверський																				Росток-Холдинг ТОВ

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Пшениця озима		0.88		-		-		0.96		0.92		0.98		0.97		0.96		-		-		0.69		0.99		0.87		0.95		0.92		0.99		1.00		0.99		-		-		0.94		-		0.92		0.97		0.89		0.99		0.99		0.96		-		-		0.95		0.98		0.84		0.94		0.94		1.00		0.96		0.97		-		-		1.00		-		-		0.94		0.92		1.00		0.99		0.99		-		-		0.90		0.98		0.86		0.95		0.92		0.99		0.99		0.97		-		-		-		0.99		0.94		0.92		0.98		0.93		0.94		0.96		0.95		-		0.95		-		0.97		-		-		0.95		0.96		-		-		0.97		-		-		0.97		0.98		0.97		0.94		0.95		0.92		0.89		0.97		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.97		0.93		0.98		0.95		0.93		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.95		0.99		0.97		0.98		0.97		0.93		0.96		0.93		0.92		0.97		-		-		-		-		0.98		0.96		0.95		0.95		0.95		0.97		-		-		-		-		0.98		-		1.00		-		0.99		0.97		-		-		-		-		0.98		0.96		0.96		0.95		0.96		0.97		0.90		0.98		0.94		0.96		0.96		0.96		0.97		0.95		0.93		0.97

		Пшениця яра		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.97		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.97		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.97

		Картопля		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.81		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.81		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.81		-		-		-		-		-		-		-		-

		Соя		-		0.64		-		-		-		1.00		0.99		0.95		-		-		-		-		-		-		-		0.95		0.99		0.98		-		-		-		-		-		-		0.81		0.96		0.98		0.97		-		-		-		-		-		-		-		0.95		1.00		0.98		-		-		-		-		-		-		-		0.97		1.00		1.00		-		-		-		0.64		-		-		0.81		0.96		0.99		0.97		-		-		-		-		0.92		0.89		0.95		0.95		0.89		0.94		-		-		-		0.46		-		0.97		1.00		0.90		0.94		0.96		-		-		-		-		-		0.93		0.98		0.93		0.96		0.74		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.46		0.92		0.92		0.97		0.93		0.92		0.84		-		-		-		-		-		-		-		-		0.89		0.94		0.94		-		-		-		-		-		-		-		-		0.91		0.98		-		-		-		-		-		-		-		0.89		0.93		0.95		-		-		0.50		0.92		0.92		0.96		0.94		0.94		0.89		0.95		-

		Овес		-		-		0.85		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.93		0.92		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.65		0.85		-		-		-		-		-		-		-		0.93		0.82		0.85		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.93		0.82		0.85		-		-		-		-		-		-

		Кукур/зерно		0.79		0.80		0.80		0.89		0.91		0.86		0.87		0.87		-		-		0.83		0.77		0.78		0.88		0.87		0.84		0.84		0.87		-		-		0.75		0.84		0.79		0.88		0.88		0.87		0.86		0.88		-		-		0.72		0.96		0.79		0.86		0.83		0.88		0.85		0.88		-		-		1.00		-		0.79		0.87		0.85		0.86		0.83		0.88		-		-		0.79		0.81		0.79		0.88		0.87		0.86		0.86		0.88		-		-		0.85		0.83		0.86		0.88		0.90		0.73		0.80		0.88		0.75		-		-		0.85		0.84		0.86		0.84		0.70		0.78		0.92		0.81		0.81		-		-		0.84		0.92		0.85		0.71		0.78		0.89		-		0.81		-		-		0.97		0.86		0.79		0.75		0.74		-		-		-		-		-		-		0.88		0.84		0.71		0.75		0.88		-		-		-		-		-		-		-		0.69		0.83		-		0.81		0.81		0.85		0.84		0.85		0.89		0.84		0.71		0.78		0.89		0.77		0.81		-		-		-		0.79		0.79		0.69		0.74		0.83		0.79		0.81		-		-		-		-		-		0.72		0.77		-		0.80		0.81		-		-		-		0.79		0.79		0.69		0.75		0.83		0.79		0.81		0.79		0.83		0.83		0.88		0.84		0.74		0.79		0.87		0.78		0.81

		Гречка		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.79		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.74		0.61		0.85		0.58		-		0.43		-		0.89		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.74		0.61		0.85		0.58		-		0.74		-		0.89		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.95		0.80		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.95		0.80		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.86		0.70		0.85		0.58		-		0.74		-		0.89		-		-

		Соняшник		0.98		0.97		0.84		0.92		0.92		0.99		0.98		-		-		-		0.99		0.98		0.85		0.93		0.91		0.98		0.95		1.00		-		-		-		0.98		0.84		0.91		0.88		0.99		0.93		1.00		-		-		-		0.98		0.85		0.94		0.90		0.99		0.97		1.00		-		-		-		0.98		0.73		0.92		0.86		0.98		0.97		1.00		-		-		0.98		0.98		0.83		0.93		0.90		0.98		0.96		1.00		-		-		0.90		0.94		0.59		-		0.90		0.95		0.94		-		-		-		0.90		1.00		1.00		0.98		0.98		0.85		0.89		-		0.85		-		-		-		0.95		0.98		0.88		0.88		0.88		0.93		-		0.93		-		-		0.91		0.95		-		0.87		-		0.97		-		-		-		-		0.86		1.17		0.98		0.84		0.89		0.93		0.94		-		-		-		-		-		0.99		-		-		0.93		-		-		0.90		0.96		0.89		1.00		0.92		0.87		0.89		0.93		0.85		0.93		-		-		-		0.98		0.86		0.86		0.93		0.96		0.87		0.93		-		-		-		-		0.94		0.86		-		1.00		-		-		-		-		-		0.98		0.87		0.86		0.93		0.97		0.87		0.93		0.92		0.97		0.88		0.98		0.91		0.89		0.92		0.95		0.86		0.93

		Редька олійна		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.49		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.49		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.49		-		-		-		-		-		-		-		-

		Ячмінь ярий		-		-		-		-		1.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.00		-		0.97		0.98		0.98		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.95		-		-		-		-		0.98		0.95		0.97		0.98		0.91		0.95		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.98		0.91		0.99		0.98		0.92		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.98		0.93		0.97		0.98		0.92		0.95		-		-		-		-		0.96		0.87		0.97		0.96		0.99		0.95		-		-		-		-		-		0.89		-		0.98		0.94		-		-		-		-		-		0.96		0.87		0.97		0.97		0.98		0.95		-		-		-		-		0.97		0.91		0.97		0.98		0.93		0.95

		Жито		-		-		-		-		0.99		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.97		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.97		-		-		-		0.99		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.00		0.97		-		-		-		0.99		-		-		-		-		1.00

		Горох		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.88		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.88		-		-		-		-		-		-		-		-		0.93		0.97		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.93		0.97		-		-		-		-		-		-		-		-		0.93		0.95		-		-

		Ріпак озимий		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Просо		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.84		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.84		-		-		-		-		-		-		-		0.89		0.82		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.89		0.82		-		-		-		-		-		-		-		-		0.89		0.82		0.84		-		-

		Інші зернові і зернобобові		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Кормовий клин		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х

		Всього		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х





2017

		Фінансовий результат РОСТОК АГРО ГРУПП, тис.дол												24.0		25.55		26.60		27.20		25.85		25.00		26.60

		Курс, грн/дол на 31.12		8.0		8.0		8.0		8.0		11.9		21.8		27.19		28.07		27.69		23.69		25.00		28.07

		Статті		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2017

				аудит з молочкою		аудит з молочкою		аудит з молочкою		аудит з молочкою		аудит без молочки		аудит без молочки		аудит без молочки		аудит без молочки		ПСБО факт		ПСБО факт		Бюджет		ПСБО факт

		Виручка		22,735		34,636		48,314		56,564		40,841		53,299		37,982		53,011		53,141		40,768		40,949		51,929

		Собівартість		23,649		35,448		51,378		57,960		33,146		41,693		35,276		50,351		36,358		28,741		25,140		32,601

		Дохід від визначення с/г продукції за справедливою вартістю		1,597		13,662		13,481		15,848		10,905		9,928		16,910		14,935

		Дохід/(збиток) від зміни справедливої вартості біологічних вктивів		-7		-75		964		1,106		536		185		-63		-241

		Валовий прибуток		676		12,775		11,381		15,558		19,136		21,719		19,553		17,354		16,783		12,028		15,810		19,328

		Валовая маржа, %		3.0%		36.9%		23.6%		27.5%		46.9%		40.7%		51.5%		32.7%		31.6%		29.5%		38.6%		37.2%

		Інші операційні доходи		1,121		2,008		1,837		2,524		1,494		1,401		513		412		2,958		1,774		0		1,959								Дані за 2019 рік:

		Витрати на збут		463		2,100		2,842		3,251		3,302		3,443		2,706		4,834		5,289		4,926		6,678		5,145								Земля в обробітку - 40 139 га (без землі, що не оброблялась).

		Адміністративні витрати		886		1,220		1,464		2,823		1,718		1,436		1,369		2,781		6,531		5,032		3,196		2,757								Активи - 71 429 тис.дол (на 31.12.2019 по курсу 23,69 грн/дол)

		Інші операційні витрати		951		1,196		1,558		5,852		3,931		1,452		1,022		951		2,668		4,006		142		3,165								Борг - 19 116 тис.дол.

		Операційний прибуток		-503		10,267		7,354		6,156		11,679		16,789		14,969		9,200		5,253		-161		5,793		10,220								Виручка - 40 768 тис.дол.

		EBIT маржа, %		-2.2%		29.6%		15.2%		10.9%		28.6%		31.5%		39.4%		17.4%		9.9%		-0.4%		14.1%		19.7%								ЕBITDA - 4 521 тис.дол.

		Фінансові витрати		901		1,741		2,278		4,644		5,237		4,406		2,889		2,486		2,017		807		1,185		2,365								Сюди входить також Ічняньський кластер (оскільки розділення офіційно пройшло у 2020 році).

		Фінансові доходи		11				1		158		305		8,753		17		23				1,630				29

		Дохід від участі в капіталі				240		303		496		275		-8		116				46		6				0

		Дохід від вигідних покупок		2,166

		Інші витрати										29,980		8,607		2,890		1,884		127						3,420

		Прибутоку до оподаткування		773		8,766		5,380		2,166		-22,958		12,521		9,323		4,853		3,154		667		4,608		4,464

		Доходи/ (витрати) з податку на прибуток		-189		-126		95		-153		-225		257		4		-194		-23		-100				-25

		Прибуток за звітний рік		584		8,640		5,475		2,013		-23,183		12,778		9,327		4,659		3,132		567		4,608		4,439

		Курсові різниці при перерахунку у валюту представлення		1		28		-21		-1		187		0

		Чистий прибуток		583		8,612		5,496		2,014		-23,370		12,778		9,327		4,659		3,132		567		4,608		4,439

		Маржа по чистому прибутку, %		2.6%		24.9%		11.4%		3.6%		-57.2%		24.0%		24.6%		8.8%		5.9%		1.4%		11.3%		8.5%

		Площа в обробітку, га		10,606		18,291		20,271		39,535		47,211		51,076		51,796		52,311		54,312		40,139		34,209		52,560

		Амортизація		991		1,499		1,782		3,201		4,185		3,294		4,210		4,460		3,693		4,682		1,914		3,170

		ЕBITDA		488		11,766		9,136		9,357		15,864		20,083		19,179		13,660		8,945		4,521		7,707		13,390

		ДОХІД		22,735		34,636		48,314		56,564		40,841		53,299		37,982		53,011		53,141		40,768		40,949		51,929

		ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ		901		1,741		2,278		4,644		5,237		4,406		2,889		2,486		2,017		807		1,185		2,365

		БОРГ		7,913		12,905		22,194		41,437		37,432		22,135		20,313		22,168		26,304		19,116		14,736		22,169

		ЧИСТИЙ БОРГ (за мінусом готівки)		7,730		12,801		21,948		41,104		37,150		21,123		19,767		21,218		26,009		18,802		14,736		21,218

		КАПІТАЛ ВЛАСНИЙ		9,665		18,277		20,732		18,696		4,771		20,074		26,242		29,585		32,970		42,259		46,868		29,495

		АКТИВ		24,421		36,797		47,542		85,060		57,874		57,011		56,942		60,490		75,154		71,429				59,935

		БОРГ/КАПІТАЛУ		0.8		0.7		1.1		2.2		7.8		1.1		0.8		0.7		0.8		0.4		0.3		0.7

		БОРГ/АКТИВУ		0.3		0.3		0.5		0.5		0.6		0.4		0.3		0.4		0.3		0.3		0.0		0.4

		БОРГ/Реалізації		0.3		0.4		0.5		0.7		0.9		0.4		0.5		0.4		0.5		0.5		0.4		0.4

		БОРГ/EBITDA (max 2,5-3)		15.8		1.1		2.4		4.4		2.3		1.1		1.0		1.6		2.9		4.2		1.9		1.6

		ДОХІД/КАПІТАЛУ		2.4		1.9		2.3		3.0		8.6		2.7		1.4		1.8		1.6		1.0		0.9		1.8

		EBITDA | %%		0.5		6.8		4.0		2.1		3.2		-4.6		6.7		5.5		4.4		-5.5		6.5		5.7

		EBIT | %%		-0.6		5.9		3.2		1.4		2.4		-3.9		5.2		3.7		2.6		0.2		4.9		4.4

		Чистий прибуток, дол/га		55		471		271		51		-495		250		180		89		58		14		135		84

		Чистий прибуток, дол/га без урахування курсових різниць		55		471		271		51		140		419		236		125		60		14		135		150

		EBITDA | га		46		643		451		237		336		393		370		261		165		113		225		255

		Фінансові витрати/EBITDA		1.85		0.15		0.25		0.50		0.33		0.22		0.15		0.18		0.23		0.18		0.15		0.18

		Назва		31 Dec 2010		31 Dec 2011		31 Dec 2012		31 Dec 2013		31 Dec 2014		31 Dec 2015		31 Dec 2016		31 Dec 2017		31 Dec 2018		31 Dec 2019		31 Dec 2020		31 Dec 2017

		Грошові кошти		183		104		246		333		282		1012		546		950		295		315				950

		Поточні фінансові інвестиції				240		543		607		515		331						0		0				0

		Дебіторська заборгованість		5,650		7,935		7,571		15,554		6,056		10,413		8,145		7,448		14,112		4,096				2,620

		Оборотні активи		11,816		22,349		20,846		36,345		24,148		24,077		28,434		29,366		41,804		35,901				28,691

		Короткострокові зобов'язання		14,077		14,157		24,901		31,179		21,309		20,176		15,017		14,582		14,556		10,053				11,974

		Абсолютна ліквадність		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.1

		Швидка ліквідність		0.4		0.6		0.3		0.5		0.3		0.6		0.6		0.6		1.0		0.4		0.0		0.3

		Загальна ліквідність		0.8		1.6		0.8		1.2		1.1		1.2		1.9		2.0		2.9		3.6		0.0		2.4

		Власний капітал		9665		18277		20734		18696		3762		20074		26242		29,585		32,970		42,259		46,868		29,495

		Зобов'язання		14,756		18,520		26,808		60,833		59,502		36,937		30,700		30,905		42,184		29,169		-46,868		30,440

		Валюта балансу (підсумок)		24421		36797		47542		79529		63264		57011		56942		60,490		75,154		71,429		0		59,935

		Коефіцієнт фінансової незалежності		0.40		0.50		0.44		0.24		0.06		0.35		0.46		0.49		0.44		0.59		0.00		0.49

		Коефіцієнт фінансової залежності		0.60		0.50		0.56		0.76		0.94		0.65		0.54		0.51		0.56		0.41		0.00		0.51

		Коефіцієнт Фінансового ризику		1.53		1.01		1.29		3.25		15.82		1.84		1.17		1.04		1.28		0.69		-1.00		1.03

		Чистий прибуток		583		8612		5496		2,014		-23,370		12,778		9,327		4,659		3,132		567		4,608		4,439

		Виручка від реалізації		22735		34636		48314		56,564		40,841		53,299		37,982		53,011		53,141		40,768		40,949		51,929

		Активи		24,421		36,797		47,543		85,060		57,874		57,011		56,942		60,490		75,154		71,429		0		59,935

		Середня величина вальтного балансу		21487		30,609		42,170		51,975		71,397		60,138		56,977		58,716		67,822		65,682		0		58,438

		Середня величина власного капіталу		9335		13,971		19,506		14,181		11,229		11,918		23,158		27,914		31,278		35,877		23,434		27,868

		Коефіцієнт прибутковості загального капіталу		0.03		0.28		0.13		0.04		-0.33		0.21		0.16		0.08		0.05		0.01		0.00		0.08

		Коефіцієнт прибутковості власного капіталу		0.06		0.62		0.28		0.14		-2.08		1.07		0.40		0.17		0.10		0.02		0.20		0.16

		Маржа прибутку (норма прибутку)		0.03		0.25		0.11		0.04		-0.57		0.24		0.25		0.09		0.06		0.01		0.11		0.09

		Прибутковість активів за чистим прибутком		0.02		0.23		0.12		0.02		-0.40		0.22		0.16		0.08		0.04		0.01		0.00		0.07

		корпоративна соціальна відповідальність, грн												2,511,378		4,462,764		5,021,460		6,726,957		5,688,762

		корпоративна соціальна відповідальність, грн/га												49		86		96		124		142



Варшавська Н.:
не середньозважений, брався на кінець року, кредити, займи, фінансові зобов'язання

Варшавська Н.:
не середньозважений, брався на кінець року



2016

		Звіт про фінансові результати за 4 квартали 2018 рік, тис.грн										ТОВ "Росток-Холдинг"		ТОВ "Росток-Трейд"		ТОВ "АФ "Надія"		ПОСП "Хлібороб"		ПОСП "Ічнянське"		ТОВ "Берегиня"		СТОВ "Крупічпільське"		ТОВ "Комбікормник"		ТОВ "Шалигинське"		ТОВ "АФ ім. Чапаєва"		ПП "Ямпіль Інвест"		ПП "Аграрні Інвестиції"		ПП "Середина-буда Агро"		ТОВ "ДЕМОР"		ПП "Новгоро-сіверські Аграрні Інвестиції"		ПП "Новгород-сіверський елеватор"		ТОВ "Обрій"		Сумарно по направленню		Внутрігрупа		Сумарно по направленню		Ичня		Глухів		Новгород		ЦО

		Стаття								Код рядка		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018

		Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)								10

		Податок на додану вартiсть								15

		Акцизний збiр								20

										25

		Інші вирахування з доходу								30

		Чистий доход (виручка) від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг)								2000		1,009		50,828		87,937		150,167		112,060		85,095		52,899		48,884		91,666		69,885		187,328		387,259		25,811		57,243		277,103		29,978		42,690		1,757,841		312,381		1,445,459		537,041		804,638		364,324		51,837

		Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)								2050				35,125		54,912		111,355		94,695		48,804		31,715		54,120		96,737		57,886		146,010		235,250		16,591		34,592		225,113		30,826		27,609		1,301,341		312,381		988,960		395,602		580,083		290,531		35,125

		Валовий :										1,009		15,703		33,025		38,812		17,365		36,290		21,184		(5,236)		(5,071)		11,998		41,318		152,009		9,220		22,651		51,990		(847)		15,081		456,499		- 0		456,499		141,439		224,555		73,793		16,712

		прибуток								2090		1,009		15,703		33,025		38,812		17,365		36,290		21,184		- 0		- 0		11,998		41,318		152,009		9,220		22,651		51,990		- 0		15,081		456,499		- 0		456,499		141,439		224,555		73,793		16,712

		збиток								2095		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		(5,236)		(5,071)		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		(847)		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Інші операційні доходи								2120		78,674		121		2,745		2,307		2,168		977		1,815		25,025		5,806		1,372		4,895		16,609		66		4,138		5,973		24,414		1,179		178,284		97,836		80,448		35,037		29,927		34,525		78,795

		Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю								2121																		6,732																		6,732				6,732		- 0		6,732		- 0		- 0

		Дохід від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції								2122																																				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Адміністративні витрати								2130		76,261		20,301		3,144		4,805		11,369		1,835		1,792		8,209		6,732		2,831		9,415		17,031		384		2,057		8,389		2,130		951		177,637		- 0		177,637		31,154		37,344		12,576		96,562

		Витрати на збут								2150				11,211		9,179		10,414		6,961		7,448		4,654				1,946		9,373		33,531		54,607		4,663		10,524		46,025				5,459		215,996		72,131		143,865		38,657		109,579		56,549		11,211

		Інші операційні витрати								2180		82		438		4,227		5,974		3,239		2,481		4,365		13,931		6,200		9,018		5,741		16,642		251		1,844		9,651		13,368		828		98,277		25,705		72,572		34,216		38,679		24,863		520

		Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю								2181																																				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Втрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції								2182																																				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Фінансові результати від операційної діяльності :										3,340		(16,126)		19,220		19,925		(2,036)		25,504		12,188		(2,351)		(14,143)		(7,851)		(2,474)		80,338		3,988		12,364		(6,102)		8,068		9,022		142,873		- 0		142,873		72,449		68,880		14,330		(12,786)

		прибуток								2190		3,340		- 0		19,220		19,925		- 0		25,504		12,188		- 0		- 0		- 0		- 0		80,338		3,988		12,364		- 0		8,068		9,022		142,873		- 0		142,873		72,449		68,880		14,330		- 0

		збиток								2195		- 0		(16,126)		- 0		- 0		(2,036)		- 0		- 0		(2,351)		(14,143)		(7,851)		(2,474)		- 0		- 0		- 0		(6,102)		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		(12,786)

		Доход від участі в капіталі								2200																																				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Інші фінансові доходи								2220						160		41		412		13		19		3		104		31		6		375						53				20		1,239				1,239		650		536		53		- 0

		Інші доходи								2240						2,493		974		9,694						467		16,681		4,030		4,835		6,584						8,765		3,791				58,314				58,314		13,628		32,131		12,556		- 0

		Фінансові витрати								2250				10		3,247		1,396		7,946						860		11,135		2,865		5,968		7,021						10,067		4,339				54,853		- 0		54,853		13,449		26,989		14,406		10

		Втрати від участі в капіталі								2255																																				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Інші витрати								2270						2,942		1,050		8,504						1,489		14,715		3,735		6,294		8,212						10,771		4,058				61,770		- 0		61,770		13,985		32,957		14,829		- 0

		Фінансові результати до оподаткування:										3,340		(16,136)		15,684		18,495		(8,380)		25,517		12,207		(4,230)		(23,208)		(10,390)		(9,895)		72,064		3,988		12,364		(18,122)		3,462		9,042		85,803		- 0		85,803		59,293		41,601		(2,295)		(12,796)

		прибуток								2290		3,340		- 0		15,684		18,495		- 0		25,517		12,207		- 0		- 0		- 0		- 0		72,064		3,988		12,364		- 0		3,462		9,042		85,803		- 0		85,803		59,293		41,601		- 0		- 0

		збиток								2295				(16,136)		- 0		- 0		(8,380)		- 0		- 0		(4,230)		(23,208)		(10,390)		(9,895)		- 0		- 0		- 0		(18,122)		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		(2,295)		(12,796)

		Витрати (дохід) з податку на прибуток								2300		601														20																				621				621		20		- 0		- 0		601

		Прибуток (збиток) від припинення діяльності після оподаткування								2305																																				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Чистий фінансовий результат :										2,739		(16,136)		15,684		18,495		(8,380)		25,517		12,207		(4,250)		(23,208)		(10,390)		(9,895)		72,064		3,988		12,364		(18,122)		3,462		9,042		85,182		- 0		85,182		59,273		41,601		(2,295)		(13,397)

		прибуток								2350		2,739		- 0		15,684		18,495		- 0		25,517		12,207		- 0		- 0		- 0		- 0		72,064		3,988		12,364		- 0		3,462		9,042		85,182		- 0		85,182		59,273		41,601		- 0		- 0

		збиток								2355		- 0		(16,136)		- 0		- 0		(8,380)		- 0		- 0		(4,250)		(23,208)		(10,390)		(9,895)		- 0		- 0		- 0		(18,122)		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		(2,295)		(13,397)

		IІI. Елементи операційних витрат

		Найменування показника								Код рядка		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018

																																																				0		0		0		0

		Матеріальні затрати								2500		589		12		184,055		179,877		172,181		100,823		83,967		34,456		73,675		159,559		354,883		417,015		19,812		67,160		647,417		16,909		21,888		2,534,278				2,534,278		755,359		1,046,832		731,485		601

		Витрати на оплату праці								2505		58,674		18,805		3,876		7,665		17,700		4,016		3,405		6,249		13,036		7,152		10,979		25,647		27		33		17,454		5,961		463		201,142				201,142		42,911		57,304		23,448		77,479

		Відрахування на соціальні заходи								2510		4,836		1,305		879		1,687		3,916		923		763		1,254		2,474		1,599		2,397		5,639		6		7		3,824		1,172		103		32,786				32,786		9,423		12,218		5,004		6,141

		Амортизація								2515		567		175		3,508		13,476		8,132		1,072		2,246		4,504		24,142		4,969		7,568		11,582		0				10,880		7,555		63		100,438				100,438		32,937		48,324		18,435		742

		Інші операційні витрати								2520		11,639		11,654		38,522		37,904		33,352		24,049		21,408		16,888		14,831		36,179		93,551		212,080		8,371		25,632		145,683		2,538		16,200		750,479				750,479		172,122		381,211		173,853		23,293

		Разом								2550		76,305		31,951		230,840		240,609		235,281		130,882		111,789		63,351		128,158		209,458		469,378		671,963		28,216		92,832		825,258		34,135		38,717		3,619,123				3,619,123		1,012,753		1,545,889		952,225		108,256

												IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018

		ВИРУЧКА										1,009		50,828		87,937		150,167		112,060		85,095		52,899		48,884		91,666		69,885		187,328		387,259		25,811		57,243		277,103		29,978		42,690		1,757,841		312,381		1,445,459		537,041		804,638		364,324		51,837

		EBITDA										3,907		(15,951)		22,728		33,401		6,095		26,575		14,434		2,153		9,999		(2,882)		5,094		91,920		3,988		12,364		4,778		15,623		9,085		243,311		- 0		243,311		105,386		117,204		32,765		(12,044)

		Net Profit										2,739		(16,136)		15,684		18,495		(8,380)		25,517		12,207		(4,250)		(23,208)		(10,390)		(9,895)		72,064		3,988		12,364		(18,122)		3,462		9,042		85,182		- 0		85,182		59,273		41,601		(2,295)		(13,397)





2015

		12/31/18				ТОВ "Росток-Холдинг"		ТОВ "Берегиня"		ПОСП "Ічнянське"		ТОВ "Комбікормник"		СТОВ "Крупічпільське"		ТОВ "АФ "Надія"		ПОСП "Хлібороб"		ПП "Аграрні Інвестиції"		ТОВ "Шалигинське"		ТОВ "АФ ім. Чапаєва"		ТОВ "Обрій"		ПП "Ямпіль Інвест"		ПП "Середина-буда Агро"		ПП "Новгоро-сіверські Аграрні Інвестиції"		ТОВ "ДЕМОР"		ПП "Новгород-сіверський елеватор"		ТОВ "Росток-Трейд"		Сумарно по направленню (з внутрігрупою)		Внутрігрупа		Сумарно по направленню (без внутрігрупи)

		Актив		Код
рядка		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18

		I. Необоротні  активи

		Нематеріальні активи		1000		451		4										28		400		172		11														69		1,135		0		1,135

		первiсна вартiсть		1001		547		105		707		269		55		299		684		400		246		27														138		3,477				3,477

		накопичена амортизація		1002		-96		101		706		269		55		299		656				74		16														69		2,149				2,149

		Незавершені капітальні інвестиції		1005		52		2		103		20,386		237		59		280				15,137		66												6,914				43,236				43,236

		Основні засоби		1010		1,183		8,667		45,701		59,786		18,123		42,776		101,015		72,604		204,028		33,231		129		47,701				73,308				91,276		351		799,879		0		799,879

		первiсна вартiсть		1011		2,454		23,487		150,413		125,013		72,940		62,501		161,549		108,284		328,065		72,902		421		73,478		28		104,730				120,856		808		1,407,929				1,407,929

		знос		1012		-1,271		14,820		104,712		65,227		54,817		19,725		60,534		35,680		124,037		39,671		292		25,777		28		31,422				-29,580		457		546,348				546,348

		Інвестиційна нерухомість		1015																																				0				0

		первiсна вартiсть інвестиційної нерухомості		1016																																				0				0

		знос інвестиційної нерухомості		1017																																				0				0

		Довгострокові біологічні активи		1020						14,013								18,771		1,336		5,062		1,018								2,284								42,484		0		42,484

		первiсна вартiсть довгострокових біологічних активів		1021						14,013								18,771		1,336		5,062		1,018								2,284								42,484				42,484

		накопичена амортизація довгострокових біологічних активів		1022																																				0				0

		Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств		1030		255,245										163										2		850												256,260		256,258		2

		інші фінансові інвестиції		1035																11																				11				11

		Довгострокова дебіторська заборгованість		1040																																				0				0

		Відстрочені податкові активи		1045																																				0				0

		Гудвіл		1050																																				0				0

		Відстрочені аквізиційні витрати		1060																																				0				0

		Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах		1065																																				0				0

		Iншi необоротнi активи		1090																																				0				0

		Усього за роздiлом I		1095		256,931		8,673		59,817		80,172		18,360		42,998		120,094		74,351		224,399		34,326		131		48,551		0		75,592		0		98,190		420		1,143,005		256,258		886,747

		II. Оборотні активи

		Запаси		1100		279		8,775		47,597		7,018		26,032		24,931		14,047		199,288		47,301		55,313		4,107		60,940		605		100,855		5,617		613		118		603,436		0		603,436

		Виробничi запаси		1101		139		1,178		5,542		7,018		785		1,595		2745		14,114		2255		3,830		117		6,978		5		11,861		380		613		1		59,156				59,156

		Незавершене виробництво		1102				4,687		14,389				5,288		9,979		9,012		76,801		42,841		22,588		3,814		40,940		600		37,409		4,653						273,001				273,001

		Готова  продукцiя		1103				2,910		15,591				6,834		13,357		1993		108,342		2202		28,886		170		13,022				51,561		583						245,451				245,451

		Товари		1104		140				12,075								297		31		3		9		6						24						117		12,702				12,702

		Поточні біологічні активи		1110						8,416								9,853		2,991		1,573		1,961								1,477								26,271				26,271

		Депозити перестрахування		1115																																				0				0

		Векселі одержані		1120																																				0				0

		Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги		1125		750		27,855		58,209		56,988		26,733		41,683		43,385		101,176		6,107		12,892		1,515		61,427		376		99,788		4,735		38,898				582,517		198,668		383,849

		Дебіторська заборгованість за розрахунками:
     за виданими авансами		1130																																		21,006		21,006		14,613		6,393

		з бюджетом		1135		2,185		453		418		1,380		287		319		28		4,317		254		2,595		549		2,687		934		46		1,814		5,675		2,917		26,858				26,858

		у тому числі з податку на прибуток		1136																																		1,553		1,553				1,553

		Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів		1140		5,743																																		5,743				5,743

		Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків		1145				47,169						36,618		231,730		56,073		207,995		23,612		34		11,224		59,900		13,160		27,526		27,497						742,538		731,855		10,683

		Інша поточна дебіторська заборгованість		1155		2,912		9,420		14,519		27,349		5,071		15,544		1,644		48,339		3,405		1,308		23,106		10,012		10,368		9,250		591		857		22,023		205,718		128,969		76,749

		Поточні фінансові інвестиції		1160																																				0				0

		Гроші та їх еквіваленти		1165		3,086		21		446		6		12		137		203		1,642		28		447		12		976		14		1,071		40		11		20		8,172				8,172

		Готівка		1166				9		7		3		8		9		1		3				2		2								40		11				95				95

		Рахунки в банках		1167		3,086		12		423		3		4		128		202		1,639		28		445		10		976		14		1,071						20		8,061				8,061

		Витрати майбутніх періодів		1170		6																6,394																1		6,401				6,401

		Частка перестраховика у страхових резервах		1180																																				0				0

		у тому числі в:
     резервах довгострокових зобов’язань		1181																																				0				0

		резервах збитків або резервах належних виплат		1182																																				0				0

		резервах незароблених премій		1183																																				0				0

		інших страхових резервах		1184																																				0				0

		Інші оборотні активи		1190				136		413		419		50		1,315		9,792		5,603		1,760				1,300		973		230		1,955		281		4,011		1		28,239		25,313		2,926

		Усього за роздiлом II		1195		14,961		93,829		130,018		93,160		94,803		315,659		135,025		571,351		90,434		74,550		41,813		196,915		25,687		241,968		40,575		50,065		46,086		2,256,899		1,099,418		1,157,481

		III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття		1200																																				0				0

		Баланс		1300		271,892		102,502		189,835		173,332		113,163		358,657		255,119		645,702		314,833		108,876		41,944		245,466		25,687		317,560		40,575		148,255		46,506		3,399,904		1,355,676		2,044,228

		Пасив		Код
рядка		12/31/18		43,465		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18

		I. Власний капітал

		Зареєстрований (пайовий) капітал		1400		207,849		46		7		15,258		19		19		7		21,820		7		7		15		260		850		14,150		2,445		1,091		235		264,085		56,236		207,849

		Внески до незареєстрованого статутного капіталу		1401																																				0				0

		Капітал у дооцінках		1405				9,528		36,716		32,727		21,442		21,880		48,093		13,460		128,661		28,377		71		11,371		2		11,098				7,806				371,232				371,232

		Додатковий капiтал		1410						65						90				2,263		1,195		808				3,696				9,663								17,780				17,780

		Емісійний дохід		1411																																				0				0

		Накопичені курсові різниці		1412																																				0				0

		Резервний капітал		1415						290																														290				290

		Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток)		1420		32,870		78,205		-79,943		-1,052		61,998		127,436		99,055		301,684		-145,674		-15,081		17,126		35,928		15,823		11,130		25,759		-38,844		-10,658		515,762		200,022		315,740

		Неоплачений капітал		1425																																				0				0

		Вилучений капітал		1430																																				0				0

		Інші резерви		1435																																				0				0

		Усього за роздiлом I		1495		240,719		87,779		-42,865		46,933		83,459		149,425		147,155		339,227		-15,811		14,111		17,212		51,255		16,675		46,041		28,204		-29,947		-10,423		1,169,149		256,258		912,891

		II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

		Відстрочені податкові  зобов'язання		1500																																				0				0

		Пенсійні зобов’язання		1505																																				0				0

		Довгострокові кредити банкiв		1510						30,776		4,790				18,394		5,497		25,833		135,514		17,032				18,855				56,960				3,867				317,518				317,518

		Інші довгостроковi зобов'язання		1515								240				378		6,010		9,081		4,453		792				10,374				12,864				25,228				69,420				69,420

		Довгострокові забезпечення		1520																																				0				0

		Довгострокові забезпечення витрат персоналу		1521																																				0				0

		Цільове фінансування		1525																																				0				0

		Благодійна допомога		1526																																				0				0

		Страхові резерви		1530																																				0				0

		у тому числі:
        резерв довгострокових зобов’язань		1531																																				0				0

		резерв збитків або резерв належних виплат		1532																																				0				0

		резерв незароблених премій		1533																																				0				0

		інші страхові резерви		1534																																				0				0

		Інвестиційні контракти		1535																																				0				0

		Призовий фонд		1540																																				0				0

		Резерв на виплату джек-поту		1545																																				0				0

		Усього за роздiлом IІ		1595		0		0		30,776		5,030		0		18,772		11,507		34,914		139,967		17,824		0		29,229		0		69,824		0		29,095		0		386,938		0		386,938

		IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

		Короткострокові кредити банкiв		1600																16,336												297								16,633				16,633

		Векселі видані		1605																																				0				0

		Поточна кредиторська заборгованість за:																																						0				0

		довгостроковими зобов'язаннями		1610						68,580		12,773				23,484		742		26,497		35,922		24,664				37,557				84,218				10,312				324,749				324,749

		товари, роботи, послуги		1615		2,699		12,010		36,683		39,550		28,277		17,630		38,288		76,424		17,536		26,171		9,294		57,662		5,554		82,239		8,669		9,131		907		468,724		198,515		270,209

		розрахунками з бюджетом		1620		737		144		370		58		166		210		230		1,486		291		288		171		689		81		1,087		177		81		49		6,315				6,315

		у тому числі з податку на прибуток		1621								20																												20				20

		розрахунками зі страхування		1625		2		2		106		25		3		7		46		229				35		2		3				124				68		3		655				655

		розрахунками з оплати праці		1630		3,220		112		518		166		113		103		249		1,089		24		213		17		182		1		513		1		259		88		6,868				6,868

		Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами		1635																																		34,285		34,285				34,285

		Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками		1640																																				0				0

		Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків		1645		20,000				92,237		63,830				138,218				100,702		120,339		24,881		2,464		20,678				22,890		2,669		108,260				717,168		717,168		0

		Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю		1650																																				0				0

		Поточні забезпечення		1660		4,298														667																187		1,451		6,603				6,603

		Доходи майбутніх періодів		1665																																				0				0

		Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків		1670																																				0				0

		Інші поточні зобов'язання		1690		216		2,455		3,431		4,967		1,145		10,808		56,902		48,131		16,565		689		12,784		48,211		3,376		10,327		855		20,811		20,146		261,819		183,715		78,104

		Усього за роздiлом ІII		1695		31,172		14,723		201,925		121,369		29,704		190,460		96,457		271,561		190,677		76,941		24,732		164,982		9,012		201,695		12,371		149,109		56,929		1,843,819		1,099,398		744,421

		ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття		1700																																				0				0

		V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду		1800																																				0				0

		Баланс		1900		271,891		102,502		189,836		173,332		113,163		358,657		255,119		645,702		314,833		108,876		41,944		245,466		25,687		317,560		40,575		148,257		46,506		3,399,906		1,355,656		2,044,250





Кредитний потфель управлінка

		Звіт про фінансовий результат за 2019 рік, тис.грн										ТОВ "Росток-Холдинг"		ТОВ "Росток-Трейд"		ТОВ "АФ "Надія"		ПОСП "Хлібороб"		ПОСП "Ічнянське"		ТОВ "Берегиня"		СТОВ "Крупічпільське"		ТОВ "Комбікормник"		ТОВ "Шалигинське"		ТОВ "АФ ім. Чапаєва"		ПП "Ямпіль Інвест"		ПП "Аграрні Інвестиції"		ПП "Середина-буда Агро"		ТОВ "ДЕМОР"		ПП "Новгоро-сіверські Аграрні Інвестиції"		ПП "Новгород-сіверський елеватор"		ТОВ "Обрій"		Сумарно по направленню		Внутрігрупа		Сумарно по направленню		Ичня		Глухів		Новгород		ЦО		Курсові різниці, переоцінка/уцінка, списання, витрати Арми, юридичні		Сумарно по направленню

		Стаття								Код рядка		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019

		Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)								10

		Податок на додану вартiсть								15

		Акцизний збiр								20

										25

		Інші вирахування з доходу								30

		Чистий доход (виручка) від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг)								2000				7		35,719		44,387		72,997		10,476		32,148		38,477		1,554		95,783		109,732		449,564		535		28,536		237,912		52,112		6,938		1,216,877		163,193		1,053,684		234,204		664,106		318,560		7				1,053,684

		Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)								2050				7		18,954		37,729		68,695		7,404		23,179		37,510		1,486		77,427		78,878		284,877		427		17,998		215,898		30,486		5,058		906,013		163,193		742,820		193,470		448,152		264,383		7				742,820

		Валовий :										- 0		- 0		16,765		6,658		4,302		3,072		8,969		967		68		18,356		30,854		164,687		109		10,538		22,014		21,625		1,880		310,865		- 0		310,865		40,734		215,954		54,177		- 0		- 0		310,865

		прибуток								2090		- 0		- 0		16,765		6,658		4,302		3,072		8,969		967		68		18,356		30,854		164,687		109		10,538		22,014		21,625		1,880		310,865		- 0		310,865		40,734		215,954		54,177		- 0		- 0		310,865

		збиток								2095		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0

		Інші операційні доходи								2120		3,819		507		576		1,531		897		115		627		65		561		8,970		8,502		18,880		5		1,233		8,724		2,368		792		58,172		12,309		45,862		3,811		37,709		12,325		4,326		4,077		41,785

		Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю								2121																																				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0

		Дохід від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції								2122																																				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0

		Адміністративні витрати								2130		40,031		5,271		3,205		3,917		8,114		1,668		1,830		4,411		3,486		5,601		5,991		28,601		238		962		12,888		2,633		1,194		130,043		- 0		130,043		23,146		45,111		16,484		45,302		47,053		82,991

		Витрати на збут								2150				281		3,230		2,584		6,390		1,816		5,086				5		8,497		10,158		50,712				3,692		38,120		11		5,817		136,398		9,088		127,310		19,105		75,189		41,823		281				127,310

		Інші операційні витрати								2180				14,864		3,025		3,248		2,680		940		2,584		3,846		26,414		5,677		5,856		20,900		258		1,218		10,644		4,523		5,155		111,833		8,292		103,541		16,323		64,260		16,385		14,864		30,525		73,016

		Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю								2181																																				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0

		Втрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції								2182																																				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0

		Фінансові результати від операційної діяльності :										(36,212)		(19,909)		7,881		(1,560)		(11,985)		(1,237)		96		(7,225)		(29,276)		7,551		17,351		83,354		(383)		5,898		(30,914)		16,827		(9,494)		(9,237)		(5,071)		(4,166)		(14,029)		69,103		(8,190)		(56,121)		(73,500)		69,334

		прибуток								2190		- 0		- 0		7,881		- 0		- 0		- 0		96		- 0		- 0		7,551		17,351		83,354		- 0		5,898		- 0		16,827		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		69,103		- 0		- 0		- 0		69,334

		збиток								2195		(36,212)		(19,909)		- 0		(1,560)		(11,985)		(1,237)		- 0		(7,225)		(29,276)		- 0		- 0		- 0		(383)		- 0		(30,914)		- 0		(9,494)		(9,237)		(5,071)		(4,166)		(14,029)		- 0		(8,190)		(56,121)		(73,500)		- 0

		Доход від участі в капіталі								2200																																				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0

		Інші фінансові доходи								2220		4						0												4				125						10						142				142		0		129		10		4				142

		Інші доходи								2240						4,255		970		13,854						17,819		22,151		5,842		7,238		9,509						19,609		3,352				104,599				104,599		36,898		44,740		22,961		- 0		104,272		328

		Фінансові витрати								2250						563		744		61								12,906		1,848		1,453		930						1,974		380				20,860		- 0		20,860		1,368		17,138		2,354		- 0				20,860

		Втрати від участі в капіталі								2255																																				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0

		Інші витрати								2270								10,671		191		191		546		15,286		3,227		695		16,351		4,694						2,146		8,468				62,465		- 0		62,465		26,885		24,967		10,614		- 0		62,432		34

		Фінансові результати до оподаткування:										(36,208)		(19,909)		11,574		(12,005)		1,617		(1,428)		(450)		(4,692)		(23,258)		10,853		6,785		87,364		(383)		5,898		(15,415)		11,330		(9,494)		12,179		(5,071)		17,250		(5,384)		71,867		1,813		(56,117)		(31,660)		48,910

		прибуток								2290		- 0		- 0		11,574		- 0		1,617		- 0		- 0		- 0		- 0		10,853		6,785		87,364		- 0		5,898		- 0		11,330		- 0		12,179		- 0		17,250		- 0		71,867		1,813		- 0		- 0		48,910

		збиток								2295		(36,208)		(19,909)		- 0		(12,005)		- 0		(1,428)		(450)		(4,692)		(23,258)		- 0		- 0		- 0		(383)		- 0		(15,415)		- 0		(9,494)		- 0		(5,071)		- 0		(5,384)		- 0		- 0		(56,117)		(31,660)		- 0

		Витрати (дохід) з податку на прибуток								2300						2,093				448						54																				2,595				2,595		2,595		- 0		- 0		- 0				2,595

		Прибуток (збиток) від припинення діяльності після оподаткування								2305																																				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0

		Чистий фінансовий результат :										(36,208)		(19,909)		9,481		(12,005)		1,169		(1,428)		(450)		(4,746)		(23,258)		10,853		6,785		87,364		(383)		5,898		(15,415)		11,330		(9,494)		9,584		(5,071)		14,655		(7,979)		71,867		1,813		(56,117)		(31,660)		46,315

		прибуток								2350		- 0		- 0		9,481		- 0		1,169		- 0		- 0		- 0		- 0		10,853		6,785		87,364		- 0		5,898		- 0		11,330		- 0		9,584		- 0		14,655		- 0		71,867		1,813		- 0		- 0		46,315

		збиток								2355		(36,208)		(19,909)		- 0		(12,005)		- 0		(1,428)		(450)		(4,746)		(23,258)		- 0		- 0		- 0		(383)		- 0		(15,415)		- 0		(9,494)		- 0		(5,071)		- 0		(7,979)		- 0		- 0		(56,117)		(31,660)		- 0

		IІI. Елементи операційних витрат

		Найменування показника								Код рядка		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019

		Матеріальні затрати								2500		65				9,456		34,625		54,194		4,478		4,359		22,521		6,186		188,203		177,714		285,942		1,680		24,290		559,275		8,102		28,732		1,409,821				1,409,821		129,632		688,457		591,666		65				1,409,821

		Витрати на оплату праці								2505		24,167		4,542		4,150		8,972		21,002		4,714		3,860		8,285		609		8,263		9,222		39,210		19		61		21,598		6,721		787		166,183				166,183		50,982		58,111		28,381		28,709				166,183

		Відрахування на соціальні заходи								2510		3,368		658		929		1,978		4,618		1,075		868		1,562		134		1,771		1,994		8,243		4		12		4,258		1,342		160		32,974				32,974		11,030		12,306		5,612		4,026				32,974

		Амортизація								2515		2,199		66		4,202		12,953		7,506		964		2,190		4,381		24,834		17,634		8,095		16,932						11,095		7,469		493		121,013				121,013		32,196		67,988		18,564		2,265				121,013

		Інші операційні витрати								2520		10,231		15,117		12,362		12,448		16,413		5,515		9,363		8,919		(3,058)		37,914		5,504		155,934		2,519		12,346		147,389		10,510		25,830		485,255				485,255		65,020		224,642		170,245		25,348				485,255

		Разом								2550		40,030		20,383		31,099		70,976		103,733		16,746		20,640		45,668		28,705		253,786		202,529		506,261		4,222		36,709		743,615		34,144		56,002		2,215,247				2,215,247		288,861		1,051,505		814,468		60,413				60,413

												2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019

		ВИРУЧКА										- 0		7		35,719		44,387		72,997		10,476		32,148		38,477		1,554		95,783		109,732		449,564		535		28,536		237,912		52,112		6,938		1,216,877		163,193		1,053,684		234,204		664,106		318,560		7		- 0		1,053,684

		EBITDA										(34,013)		(19,843)		12,083		11,393		(4,479)		(273)		2,286		(2,844)		(4,442)		25,185		25,446		100,286		(383)		5,898		(19,820)		24,296		(9,001)		111,776		(5,071)		116,847		18,167		137,091		10,374		(53,856)		(73,500)		190,347

		Net Profit										(36,208)		(19,909)		9,481		(12,005)		1,169		(1,428)		(450)		(4,746)		(23,258)		10,853		6,785		87,364		(383)		5,898		(15,415)		11,330		(9,494)		9,584		(5,071)		14,655		(7,979)		71,867		1,813		(56,117)		(31,660)		46,315



Наталья Варшаская:
позитивні не операційні курсові різниці

Наталья Варшаская:
позитивні не операційні курсові різниці



2010-2017

		12/31/19				ТОВ "Росток-Холдинг"		ТОВ "Берегиня"		ПОСП "Ічнянське"		ТОВ "Комбікормник"		СТОВ "Крупічпільське"		ТОВ "АФ "Надія"		ПОСП "Хлібороб"		ПП "Аграрні Інвестиції"		ТОВ "Шалигинське"		ТОВ "АФ ім. Чапаєва"		ТОВ "Обрій"		ПП "Ямпіль Інвест"		ПП "Середина-буда Агро"		ПП "Новгоро-сіверські Аграрні Інвестиції"		ТОВ "ДЕМОР"		ПП "Новгород-сіверський елеватор"		ТОВ "Росток-Трейд"		Сумарно по направленню (з внутрігрупою)		Внутрігрупа		Сумарно по направленню (без внутрігрупи)

		Актив		Код
рядка		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19

		I. Необоротні  активи

		Нематеріальні активи		1000		1,151														320				2														65		1,698		0		1,698

		первiсна вартiсть		1001		1,560		105		707		269		55		299		684		400				27														138		4,244				4,244

		накопичена амортизація		1002		-409		-105		-707		-269		-55		-299		-684		80				-25														-73		-2,546				-2,546

		Незавершені капітальні інвестиції		1005		8				152		21,754		220		48		335						66								458				5,367				28,408				28,408

		Основні засоби		1010		888		7,568		39,033		55,613		15,401		38,645		77,730		62,364		242,581		41,562		209		19,317		0		65,313		0		101,585		250		768,059		0		768,059

		первiсна вартiсть		1011		2,373		22,782		103,353		125,205		66,470		62,532		144,577		114,896		515,973		98,858		994		39,841				112,217				160,118		713		1,570,902				1,570,902

		знос		1012		-1,485		-15,214		-64,320		-69,592		-51,069		-23,887		-66,847		-52,532		-273,392		-57,296		-785		-20,524				-46,904				-58,533		-463		-802,843				-802,843

		Інвестиційна нерухомість		1015																																				0				0

		первiсна вартiсть інвестиційної нерухомості		1016																																				0				0

		знос інвестиційної нерухомості		1017																																				0				0

		Довгострокові біологічні активи		1020						12,714								18,728		5,291		2,363		1,038								3,028								43,162		0		43,162

		первiсна вартiсть довгострокових біологічних активів		1021						12,714								18,728		5,291		2,363		1,038								3,028								43,162				43,162

		накопичена амортизація довгострокових біологічних активів		1022																																				0				0

		Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств		1030		255,245										163										2		850												256,260		256,258		2

		інші фінансові інвестиції		1035																																				0				0

		Довгострокова дебіторська заборгованість		1040																																				0				0

		Відстрочені податкові активи		1045																																				0				0

		Гудвіл		1050																																				0				0

		Відстрочені аквізиційні витрати		1060																																				0				0

		Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах		1065																																				0				0

		Iншi необоротнi активи		1090																																				0				0

		Усього за роздiлом I		1095		257,292		7,568		51,899		77,367		15,621		38,856		96,793		67,975		244,944		42,668		211		20,167		0		68,799		0		106,952		315		1,097,427		256,258		841,169

		II. Оборотні активи

		Запаси		1100		165		13,078		54,695		10,923		13,648		29,151		30,309		141,152		29,924		48,615		19,277		63,701		4,040		103,418		5,714		4,502		138		572,450		0		572,450

		Виробничi запаси		1101		124		398		3,940		10,923		372		3,319		3,023		8,472				9,994		197		437		11		8,176		610		4,502		21		54,519				54,519

		Незавершене виробництво		1102				12,504		41,811				13,183		25,829		25,707		56,120		29,924		4,897		1,031		49,712		4,029		33,801		4,582						303,130				303,130

		Готова  продукцiя		1103				176		8,944				93		3		1,579		76,550				33,710		18,042		13,552				60,989		522						214,160				214,160

		Товари		1104		41														10				15		6						452						117		641				641

		Поточні біологічні активи		1110						11,076								14,830		4,683				2,917								1,801								35,307				35,307

		Депозити перестрахування		1115																																				0				0

		Векселі одержані		1120																																				0				0

		Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги		1125		750		8,697		11,307		16,532		8,580		13,502		6,389		60,590		5,616		3,128		9,303		27,070		712		27,344		13,922		28,909		17		242,368		145,356		97,012

		Дебіторська заборгованість за розрахунками:
     за виданими авансами		1130																																		20,996		20,996		14,613		6,383

		з бюджетом		1135		3,335		59		101		51		127		17		266		1,879		224		6,212		1,238		3,911		1,309		20,649		1,554		292		4,298		45,522				45,522

		у тому числі з податку на прибуток		1136																																		1,553		1,553				1,553

		Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів		1140		474																																		474				474

		Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків		1145				54,021		5,465				47,369		221,593		40,026		321,982		30,588		38,701		9,684		53,678		10,229		54,582		23,557						911,475		906,152		5,323

		Інша поточна дебіторська заборгованість		1155		1,682		9,450		19,998		42,070		4,897		15,858		4,742		38,972		2,511		1,936		6,084		4,735		10,410		5,372		198		382		22,599		191,896		114,521		77,375

		Поточні фінансові інвестиції		1160																																				0				0

		Гроші та їх еквіваленти		1165		38		21		160		354		8		12		40		2,164		112		183		53		691		126		3,414		7		4		72		7,459				7,459

		Готівка		1166				2		5				1		1		4		6				4				3										7		33				33

		Рахунки в банках		1167		38		2		19		354		6		4		19		2,158		112		179		52		687		126		3,414		7		4		102		7,283				7,283

		Витрати майбутніх періодів		1170		7																																1		8				8

		Частка перестраховика у страхових резервах		1180																																				0				0

		у тому числі в:
     резервах довгострокових зобов’язань		1181																																				0				0

		резервах збитків або резервах належних виплат		1182																																				0				0

		резервах незароблених премій		1183																																				0				0

		інших страхових резервах		1184																																				0				0

		Інші оборотні активи		1190		17		345		560		60		940		1,602		9,508		3,588		1,682		1,217		1,300		136		230		354		559		1,829				23,927		20,889		3,038

		Усього за роздiлом II		1195		6,468		85,671		103,362		69,990		75,569		281,735		106,110		575,010		70,657		102,909		46,939		153,922		27,056		216,934		45,511		35,918		48,121		2,051,882		1,201,530		850,352

		III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття		1200		351																																		351				351

		Баланс		1300		264,111		93,239		155,261		147,357		91,190		320,591		202,903		642,985		315,601		145,577		47,150		174,089		27,056		285,733		45,511		142,870		48,436		3,149,660		1,457,788		1,691,872

		Пасив		Код
рядка		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19

		I. Власний капітал

		Зареєстрований (пайовий) капітал		1400		207,849		46		7		15,258		19		19		7		21,820		7		7		15		260		850		14,150		2,445		1,091		235		264,085		56,236		207,849

		Внески до незареєстрованого статутного капіталу		1401																																				0				0

		Капітал у дооцінках		1405				9,277		36,231		32,724		20,874		21,879		41,842		18,665		178,559		40,969		211		7,155				16,059				30,338				454,783				454,783

		Додатковий капiтал		1410						65						90				2,263		1,195		808				3,696				9,663								17,780				17,780

		Емісійний дохід		1411												3																								3				3

		Накопичені курсові різниці		1412																																				0				0

		Резервний капітал		1415						290																														290				290

		Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток)		1420		-2,685		77,028		-78,774		-5,757		62,116		136,916		93,301		389,094		-181,968		-4,089		7,632		42,714		15,441		-4,286		31,658		-27,490		-30,567		520,284		200,022		320,262

		Неоплачений капітал		1425																																				0				0

		Вилучений капітал		1430																																				0				0

		Інші резерви		1435																																				0				0

		Усього за роздiлом I		1495		205,164		86,351		-42,181		42,225		83,009		158,904		135,150		431,842		-2,207		37,695		7,858		53,825		16,291		35,586		34,103		3,939		-30,332		1,257,222		256,258		1,000,964

		II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

		Відстрочені податкові  зобов'язання		1500																																				0				0

		Пенсійні зобов’язання		1505																																				0				0

		Довгострокові кредити банкiв		1510																																				0				0

		Інші довгостроковi зобов'язання		1515																		3,885						3,359												7,244				7,244

		Довгострокові забезпечення		1520																														8						8				8

		Довгострокові забезпечення витрат персоналу		1521																																				0				0

		Цільове фінансування		1525																4																				4				4

		Благодійна допомога		1526																																				0				0

		Страхові резерви		1530																																				0				0

		у тому числі:
        резерв довгострокових зобов’язань		1531																																				0				0

		резерв збитків або резерв належних виплат		1532																																				0				0

		резерв незароблених премій		1533																																				0				0

		інші страхові резерви		1534																																				0				0

		Інвестиційні контракти		1535																																				0				0

		Призовий фонд		1540																																				0				0

		Резерв на виплату джек-поту		1545																																				0				0

		Усього за роздiлом IІ		1595		0		0		0		0		0		0		0		4		3,885		0		0		3,359		0		0		8		0		0		7,256		0		7,256

		IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

		Короткострокові кредити банкiв		1600						80,149		15,025				15,482				40,632		121,602		32,062				30,310				98,148				12,130				445,540				445,540

		Векселі видані		1605																																				0				0

		Поточна кредиторська заборгованість за:																																						0				0

		довгостроковими зобов'язаннями		1610																																				0				0

		товари, роботи, послуги		1615		261		1,817		18,602		30,186		222		5,889		7,088		33,752		3,765		39,841		9,198		12,201		3,674		45,931		5,361		3,112		997		221,897		145,356		76,541

		розрахунками з бюджетом		1620		20		22		526		141		14		2,177		43		1,605		228		253		187		742		120		803		210		93		37		7,221				7,221

		у тому числі з податку на прибуток		1621						448		54				2,093																								2,595				2,595

		розрахунками зі страхування		1625		2		20		28		57		2		3		23		74				61		3		7				181				60		6		527				527

		розрахунками з оплати праці		1630		1,501		117		643		214		101		130		369		1,296		25		279		20		259				687		1		248		77		5,967				5,967

		Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами		1635																																		27,432		27,432				27,432

		Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками		1640																																				0				0

		Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків		1645		55,048				90,573		52,474		182		123,646		1,820		93,899		178,923		27,392		8,539		29,535		3,743		94,955		5,416		112,053				878,198		862,907		15,291

		Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю		1650																																				0				0

		Поточні забезпечення		1660		2,057														1,917				574		73						1,791				225		135		6,772				6,772

		Доходи майбутніх періодів		1665																																				0				0

		Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків		1670																																				0				0

		Інші поточні зобов'язання		1690		58		4,912		6,921		7,036		7,660		14,360		58,410		37,970		9,380		7,420		21,271		43,851		3,228		7,651		413		11,010		50,084		291,635		193,267		98,368

		Усього за роздiлом ІII		1695		58,947		6,888		197,442		105,133		8,181		161,687		67,753		211,145		313,923		107,882		39,291		116,905		10,765		250,147		11,401		138,931		78,768		1,885,189		1,201,529		683,660

		ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття		1700																																				0				0

		V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду		1800																																				0				0

		Баланс		1900		264,111		93,239		155,261		147,358		91,190		320,591		202,903		642,991		315,601		145,577		47,149		174,089		27,056		285,733		45,512		142,870		48,436		3,149,667		1,457,787		1,691,880
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		Плановий звіт про фінансові результати на маркетинговий 2020 рік, тис.грн*						ТОВ АГРОФІРМА «ІМ. ЧАПАЄВА»		ТОВ «ШАЛИГИНСЬКЕ»		ТОВ АГРОФІРМА «ОБРІЙ»		ПП«АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ»		ПП«ЯМПІЛЬ ІНВЕСТ»		ПП«СЕРЕДИНА-БУДА АГРО»		Глухівський кластер		ПП "НОВГОРОД-СІВЕРСЬКІ АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ"		ТОВ "Демор"		ТОВ "Новгород-Сіверський елеватор"		Новгород-Сіверський кластер		РОСТОК-ХОЛДИНГ		ПЕРЕВІРКИ

		Стаття				Код рядка		ПЛАН		ПЛАН		ПЛАН		ПЛАН		ПЛАН		ПЛАН		ПЛАН		ПЛАН		ПЛАН		ПЛАН		ПЛАН		ПЛАН

		Об'ем реалізації

				Кукур/зерно		тн		13,637		- 0		9,951		92,596		- 0		- 0		116,184		36,937		9,291		- 0		46,228		162,413		162,413		0

				Соняшник		тн		- 0		- 0		- 0		15,818		- 0		- 0		15,818		8,855		- 0		- 0		8,855		24,673		24,673		0

				Оз. пшениця		тн		342		- 0		- 0		11,840		- 0		- 0		12,182		6,628		1,653		- 0		8,281		20,463		20,463		0

				Соя		тн		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		0		0

				Яр. ячмінь		тн		5,659		- 0		- 0		136		- 0		- 0		5,795		8,800		- 0		- 0		8,800		14,595		14,595		0

				Молоко		тн		- 0		- 0		- 0		1,558		- 0		- 0		1,558		933		- 0		- 0		933		2,491

				М'ясо ВРХ		тн		- 0		- 0		- 0		36		- 0		- 0		36		20		- 0		- 0		20		57

				М'ясо свиней		тн		109		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		109		- 0		- 0		- 0		- 0		109

				Інше		тн		- 0		- 0		- 0		355		- 0		- 0		355		460		- 0		- 0		460		815

		Ціни реалізації на 1 тн без ПДВ						- 0		- 0		- 0				- 0		- 0				- 0		- 0		- 0

				Кукур/зерно		грн./тн		3,966		- 0		3,987		3,974		- 0		- 0		3,975		3,944		3,991		- 0		3,953		3,969		159		159		158

				Соняшник		грн./тн		- 0		- 0		- 0		8,333		- 0		- 0		8,333		8,333		- 0		- 0		8,333		8,333		333		400		400

				Оз. пшениця		грн./тн		3,970		- 0		- 0		4,284		- 0		- 0		4,275		4,253		4,303		- 0		4,263		4,270		171		171		171

				Соя		грн./тн		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Яр. ячмінь		грн./тн		4,100		- 0		- 0		4,100		- 0		- 0		4,100		4,100		- 0		- 0		4,100		4,100		164		164		164

				Молоко		грн./тн		- 0		- 0		- 0		7,942		- 0		- 0		7,942		7,690		- 0		- 0		7,690		7,848

				М'ясо ВРХ		грн./тн		- 0		- 0		- 0		28,911		- 0		- 0		28,911		28,897		- 0		- 0		28,897		28,906

				М'ясо свиней		грн./тн		37,376		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		37,376		- 0		- 0		- 0		- 0		37,376

				Інше		грн./тн		- 0		- 0		- 0		3,125		- 0		- 0		3,125		- 0		- 0		- 0		- 0		1,361

		Собівартість на 1 тн без ПДВ						- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0		- 0		- 0

				Кукур/зерно		грн./тн		2,816		- 0		1,875		2,172		- 0		- 0		2,222		2,473		1,802		- 0		2,338		2,255

				Соняшник		грн./тн		- 0		- 0		- 0		4,483		- 0		- 0		4,483		5,464		- 0		- 0		5,464		4,835

				Оз. пшениця		грн./тн		3,678		- 0		- 0		2,667		- 0		- 0		2,695		3,817		2,653		- 0		3,584		3,055

				Соя		грн./тн		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Яр. ячмінь		грн./тн		4,296		- 0		- 0		2,503		- 0		- 0		4,254		3,888		- 0		- 0		3,888		4,033

				Молоко		грн./тн		- 0		- 0		- 0		5,462		- 0		- 0		5,462		6,496		- 0		- 0		6,496		5,849

				М'ясо ВРХ		грн./тн		- 0		- 0		- 0		56,750		- 0		- 0		56,750		46,149		- 0		- 0		46,149		52,917

				М'ясо свиней		грн./тн		26,364		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		26,364		- 0		- 0		- 0		- 0		26,364

				Інше		грн./тн		- 0		- 0		- 0		3,026		- 0		- 0		3,026		- 0		- 0		- 0		- 0		1,317

		Чистий доход (виручка) від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг)				2000		82,716		- 0		39,674		565,634		- 0		- 0		688,025		291,514		44,191		- 0		335,705		1,023,729		- 0

				Кукур/зерно		тис.грн		54,086		- 0		39,674		368,017		- 0		- 0		461,777		145,686		37,077		- 0		182,764		644,541		- 0

				Соняшник		тис.грн		- 0		- 0		- 0		131,813		- 0		- 0		131,813		73,793		- 0		- 0		73,793		205,606		- 0

				Оз. пшениця		тис.грн		1,358		- 0		- 0		50,720		- 0		- 0		52,078		28,185		7,113		- 0		35,298		87,376		- 0

				Соя		тис.грн		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Яр. ячмінь		тис.грн		23,203		- 0		- 0		558		- 0		- 0		23,760		36,080		- 0		- 0		36,080		59,840		- 0

				Молоко		тис.грн		- 0		- 0		- 0		12,373		- 0		- 0		12,373		7,178		- 0		- 0		7,178		19,551		- 0

				М'ясо ВРХ		тис.грн		- 0		- 0		- 0		1,044		- 0		- 0		1,044		591		- 0		- 0		591		1,636		- 0

				М'ясо свиней		тис.грн		4,070		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		4,070		- 0		- 0		- 0		- 0		4,070		- 0

				Інше		тис.грн		- 0		- 0		- 0		1,109		- 0		- 0		1,109		- 0		- 0		- 0		- 0		1,109		- 0

		Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)				2050		66,849		- 0		18,658		315,593		- 0		- 0		401,101		206,258		21,130		- 0		227,388		628,489		- 0		- 0		- 0

				Кукур/зерно		тис.грн		38,409		- 0		18,658		201,142		- 0		- 0		258,209		91,353		16,745		- 0		108,097		366,307		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Соняшник		тис.грн		- 0		- 0		- 0		70,903		- 0		- 0		70,903		48,388		- 0		- 0		48,388		119,292		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Оз. пшениця		тис.грн		1,258		- 0		- 0		31,576		- 0		- 0		32,833		25,298		4,385		- 0		29,683		62,517		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Соя		тис.грн		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Яр. ячмінь		тис.грн		24,311		- 0		- 0		340		- 0		- 0		24,651		34,212		- 0		- 0		34,212		58,863		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Молоко		тис.грн		- 0		- 0		- 0		8,509		- 0		- 0		8,509		6,064		- 0		- 0		6,064		14,572		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				М'ясо ВРХ		тис.грн		- 0		- 0		- 0		2,050		- 0		- 0		2,050		944		- 0		- 0		944		2,994		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				М'ясо свиней		тис.грн		2,871		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		2,871		- 0		- 0		- 0		- 0		2,871		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Інше		тис.грн		- 0		- 0		- 0		1,073		- 0		- 0		1,073		- 0		- 0		- 0		- 0		1,073		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Валовий :						15,867		- 0		21,016		250,041		- 0		- 0		286,924		85,256		23,061		- 0		108,316		395,240

		прибуток				2090		15,867		- 0		21,016		250,041		- 0		- 0		286,924		85,256		23,061		- 0		108,316		395,240

		збиток				2095		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Кукур/зерно		тис.грн		15,676		- 0		21,016		166,876		- 0		- 0		203,568		54,334		20,332		- 0		74,666		278,234

				Соняшник		тис.грн		- 0		- 0		- 0		60,909		- 0		- 0		60,909		25,405		- 0		- 0		25,405		86,314

				Оз. пшениця		тис.грн		100		- 0		- 0		19,145		- 0		- 0		19,245		2,887		2,728		- 0		5,615		24,860

				Соя		тис.грн		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Яр. ячмінь		тис.грн		(1,108)		- 0		- 0		217		- 0		- 0		(891)		1,868		- 0		- 0		1,868		977

				Молоко		тис.грн		- 0		- 0		- 0		3,864		- 0		- 0		3,864		1,115		- 0		- 0		1,115		4,979

				М'ясо ВРХ		тис.грн		- 0		- 0		- 0		(1,006)		- 0		- 0		(1,006)		(353)		- 0		- 0		(353)		(1,359)

				М'ясо свиней		тис.грн		1,199		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		1,199		- 0		- 0		- 0		- 0		1,199

				Інше		тис.грн		- 0		- 0		- 0		35		- 0		- 0		35		- 0		- 0		- 0		- 0		35

		Інші операційні доходи				2120		- 0		- 0		- 0		- 0		1		- 0		1		- 0		- 0		- 0		- 0		1

		Адміністративні витрати				2130		4,033		373		470		19,282		- 0		- 0		24,159		6,715		176		2,202		9,093		33,252		- 0

		Адміністративні витрати ЦО				2130		3,993		- 0		1,429		23,827		- 0		- 0		29,249		15,608		1,797		- 0		17,406		46,655		- 0

		Хеджування				2150		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Витрати на збут				2150		14,085		- 0		7,206		90,221		- 0		- 0		111,512		47,435		8,013		- 0		55,448		166,960		- 0

		Інші операційні витрати				2180		404		- 0		105		1,861		- 0		- 0		2,369		1,104		72		- 0		1,175		3,545		- 0

		Фінансові результати від операційної діяльності :						(6,649)		(373)		11,806		114,850		1		- 0		119,635		14,394		13,002		(2,202)		25,194		144,829

		прибуток				2190		- 0		- 0		11,806		114,850		1		- 0		119,635		14,394		13,002		- 0		25,194		144,829

		збиток				2195		(6,649)		(373)		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		(2,202)		- 0		- 0

		Доход від участі в капіталі				2200		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Інші фінансові доходи				2220		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Інші доходи				2240		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Фінансові витрати				2250		2,669		- 0		955		15,925		- 0		- 0		19,548		3,231		- 0		6,847		10,078		29,626		- 0

		Втрати від участі в капіталі				2255		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Інші витрати				2270		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Фінансові результати до оподаткування:						(9,318)		(373)		10,851		98,926		1		- 0		100,087		11,163		13,002		(9,049)		15,116		115,203

		прибуток				2290		- 0		- 0		10,851		98,926		1		- 0		100,087		11,163		13,002		- 0		15,116		115,203

		збиток				2295		(9,318)		(373)		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		(9,049)		- 0		- 0

		Витрати (дохід) з податку на прибуток				2300		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Прибуток (збиток) від припинення діяльності після оподаткування				2305		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Чистий фінансовий результат :						(9,318)		(373)		10,851		98,926		1		- 0		100,087		11,163		13,002		(9,049)		15,116		115,203		- 0

		прибуток				2350		- 0		- 0		10,851		98,926		1		- 0		100,087		11,163		13,002		- 0		15,116		115,203		- 0

		збиток				2355		(9,318)		(373)		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		(9,049)		- 0		- 0		- 0

		Амортизація, тис.грн				2515		6,041		- 0		- 0		23,032		- 0		- 0		29,073		11,178		0		7,590		18,768		47,841

		Площа в обробітку, га						2,928		- 0		1,048		17,471		- 0		- 0		21,447		11,445		1,318		0		12,763		34,209

		ВИРУЧКА				тис.дол		3,309		- 0		1,587		22,625		- 0		- 0		27,521		10,601		1,607		- 0		13,428		40,949

		EBITDA				тис.дол		(24)		(15)		472		5,515		0		- 0		5,948		930		473		196		1,758		7,707

		Net Profit				тис.дол		(373)		(15)		434		3,957		0		- 0		4,003		406		473		(329)		605		4,608

		БОРГ на 31.12.2020				тис.дол		872		4,194		- 0		4,949		19		- 0		10,034		39		- 0		4,664		4,702		14,736		- 0

		БОРГ/EBITDA						6		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		1.7		0.0		0.0		23.8		2.7		1.9

		Прибуток, дол/га						(127)		- 0		414		226		- 0		- 0		187		35		359		- 0		47		135

		БОРГ, дол/га																		468								368		431

		EBITDA, дол/га																		277								138		225

		Рентабельність продажу, %						-11%		0%		27%		17%		0%		0%		15%		4%		29%		0%		5%		11%

								Площа загальна		Пар		Площа для розподілу				1		- 0				Площа загальна		Пар		Площа для розподілу

								21,447		0		21,447										12,763		0		12,763

		* Згідно даних ефективності вирощування с/г культур на 2020 рік





		План-факт інвестицій						курс		$/₴		27.5																12/31/17

										€/₴		29.43

		Регіон		Назва техніки		ПЛАН														ФАКТ												+/- ПЛАН-ФАКТ з ПДВ		Примітка		Примітка 2

						Всього кількість, шт		Ціна, тис. грн/шт		Ціна, тис. дол/шт		Ціна, тис. євро/шт		ЛІМІТ НА ПОЧАТОК РОКУ Всього вартість, тис.дол		Всього вартість, тис.грн з ПДВ		Всього вартість, тис.грн, без ПДВ		Всього кількість, шт		Ціна, тис. грн/шт		Ціна, тис. дол/шт		Ціна, тис. євро/шт		Всього вартість, тис.дол		Всього вартість, тис.грн з ПДВ

		Ічнянський*		Культиватор Case ТМ-ІІ-40		1		1,622.5		59.0				59.0		1,622.5		1,352.1		1								0.0		1,616		6.0				Протокол 1

				Самохідний обприскувач 30м. Tecnoma (кл.-180см.)		1		7,486.1		272.2				272.2		7,486.1		6,238.4		1								0.0		6,795		691.1				Протокол 1

				Сівілка Horsch Maestro 24*70. з мікрогран. та контролем висіву		1		7,791.7		283.3				283.3		7,791.7		6,493.0		1								0.0		7,251		540.2				Протокол 1

				Трактор John Deere 8345R (345-380 к.с.)		1		7,081.3		257.5				257.5		7,081.3		5,901.0		1								0.0		6,962		119.8				Протокол 1

				Трактор МТЗ 921.3		2		600.0		22.2				44.4		1,200.0		1,000.0		2								0.0		1,200		0.0				Протокол 1

				Культиватор КРН 5,6 з ємкістю 600л		3		136.9		5.1				15.3		410.7		342.3		3								0.0		360		50.7				Протокол 1

				Борона зубова БШМ-21 галещено		1		600.0		21.8				21.8		600.0		500.0		1								0.0		568		31.7				Протокол 1

				Бункер-наземний перевантажувальний БНП - 12/5.5 ВВП шнек 400 мм (ковчег)		1		650.0		24.1				24.1		650.0		541.7		1								0.0		698		-48.0				Протокол 1

				Легкові автомобілі																6										1,699		-1,699.1		Пежо - Коновалов, Форд - Ясенівка, Шевроле - Івахненко, Фольксваген - Грановська, Опель - Полонівський, УАЗ-220695  СВ 0949 ВК "Нові авто" - листопад 2017

				О.З. для ферми																										182		-181.8		витрати 2017 р (ножі, припікач рогів, станок розч копит,  аналізатор)

				Скважина артезіанська, Башня Рожновського																										136		-136.3		списані будматеріали, роботи постуги, ремонти) травень 2017 р

				комп'ютерне обладнання																										493		-493.3		див п_2

				Капітальне будівництво (ферма, водогін, ін)																										1,356		-1,355.9		списані будматеріали, роботи постуги, ремонти) див п_2

				Адмін будівля																										965		-964.6		списані будматеріали, роботи постуги ФОП Самойленко, ремонти) див п_2

				Траншея силосна																										575		-575.4		списані будматеріали, роботи постуги, ремонти, з/п) див п_2

				Дорожне покриття												2,286.7		1,905.6												4,533		-2,246.5		списані будматеріали, роботи постуги, ремонти, з/п) див п_2 червень-вересень		службова записка 27.03.2017

				Склад ПММ																										605		-605.0		списані будматеріали, роботи постуги, ремонти, з/п) див п_2 червень-вересень

				Їдальня																										1,590		-1,590.0		списані будматеріали, роботи постуги, ремонти, з/п) див п_2 2017 р

				Мех майстерня																										611		-611.3		списані будматеріали, роботи постуги, ремонти, з/п) див п_2 липень-вересень

				Сушарка баштова зернова МЕYER 2400S №2																										1,517		-1,517.1		запсастини, роботи липень

				Зерносклад																										1,592		-1,592.5		листопад - грудень

				Інші О.З.																										1,763		-1,763.2		список П_2

				Напівпричіп тракторний самоскидний НТС-5																2										233		-232.8		листопад Техноторг

				Сушарка Large 240																										870		-870.0		перенесено з 2016 року

				Будівництво корівника на 107 скотомісць (послуги по роботі)												1,237.7		1,031.5												4,557		-3,319.6		список П_2		протокол 17.08.2017

				Будівництво корівника на 107 скотомісць (матеріали)												1,379.1		1,149.2												4,473		-3,094.3		список П_2		протокол 17.08.2017

				Благоустрій (дорожнє покриття)												542.2		451.8														542.2				протокол 17.08.2017

				Доїльне обладнання 1*10 на Ялинку 2*10												1,017.0		847.5												1,530		-512.8		Могильний жовтень		протокол 17.08.2017

				Монтаж доїльного обладнання												48.6		40.5														48.6				протокол 17.08.2017

				Обладнання для відпочинку корів з напувалками												471.0		392.5														471.0				протокол 17.08.2017

				Монтаж  обладнання для відпочинку з напувалками												72.6		60.5														72.6				протокол 17.08.2017

				Штори												194.0		161.7												180		14.3		Могильний жовтень		протокол 17.08.2017

				Монтаж штор												52.0		43.3														52.0				протокол 17.08.2017

				Дельта-скреперна установка												209.7		174.8												164		45.2		Агросервіс вересень		протокол 17.08.2017

				Монтаж дельтаскрепера												36.0		30.0														36.0				протокол 17.08.2017

				Система освітлення												100.0		83.3														100.0				протокол 17.08.2017

				Електричні мережі												30.0		25.0														30.0				протокол 17.08.2017

				Блискавкозахист												100.0		83.3														100.0				протокол 17.08.2017

				Непередбачені витрати - 10% грн:												549.0		457.5														549.0				протокол 17.08.2017

				Ваги ТВ4-6000-2-В-1840*1200 (танк молочний)																2										86		-86.0		Курінний червень

				Ваги ТВ4-15000-5-В-3480*1290																1										71		-71.0		Курінний червень

				охолоджувач молока												316.0		263.3												316		-0.0		Блиц серпень		службова записка 10.08.2017

				охолоджувач молока												316.0		263.3												316		-0.0		Блиц серпень		службова записка 10.08.2017

		ВСЬОГО ІЧНЯНСЬКИЙ РЕГІОН												977.7		35,799.9		29,833.2										0.0		55,865.9		-20,066.0

		Глухівський**		Культиватор Case ТМ-ІІ-40		1				59.0				59.0		1,622.5		1,352.1		1								0.0		1,608		14.9				Протокол 1

				Оприскувач самохідний Patriot 3330		1				225.0				225.0		6,187.5		5,156.3		1								0.0		6,092		95.2				Протокол 1

				Трактор John Deere 8345R (345-380 к.с.)		4				257.5				1,030.0		28,325.0		23,604.2		3								0.0		20,966		7,358.6		план 4 - згідно бюджету та протоколу ІК		Протокол 1

				Борона дискова (лущільник) John Deere 2623 VT (8,9 м)		3				75.0				225.0		6,187.5		5,156.3		3								0.0		5,933		254.9				Протокол 1

				Борона вадка дискова БДВП-7,2		2		565.0		22.0				44.0		1,210.0		1,008.3		2								0.0		1,130		80.0				Протокол 1

				Розчинний вузол Hendler		2				12.0				24.0		660.0		550.0										0.0				660.0				Протокол 1

				Розкидач мінеральних добрив Amazone,  5.5 куб		1				42.8		40.0		42.8		1,177.0		980.8										0.0				1,177.0				Протокол 1

				Трактор Т-150 б/у		1		100.0		3.7				3.7		101.8		84.8										0.0				101.8				Протокол 1

				Цистерна 10 м.куб. для Т-150		2		150.0		5.6				11.2		308.0		256.7		6								0.0		146		161.9				Протокол 1

				Причіп 2ПТС-4		2		120.0		4.4				8.8		242.0		201.7										0.0				242.0				Протокол 1

				ГАЗЕЛЬ вантажна		1		450.0		16.7				16.7		459.3		382.7										0.0				459.3				Протокол 1

				Роздатчик-змішувач кормів		1				34.3		32.0		34.3		943.3		786.0		1								0.0		931		12.6				Протокол 1

				Трактор МТЗ 1025 з заниженою кришою на ферму		1		800.0		29.6				29.6		814.8		679.0		1								0.0		600		214.8				Протокол 1

				Силосні вила-ковш для МТЗ		1				10.7		10.0		10.7		294.3		245.2		1								0.0		89		205.4		Ківш - ніж силосний Profi - Cut 1.28 Шалигіно травень		Протокол 1

																																0.0

				Косарка роторна з карданом																1										26		-25.8		Шалигіно травень

				Навантажувач Classic line CL 855 P																1										171		-171.1		Шалигіно травень

				Легкові автомобілі																3										1,308		-1,307.9		Ларгус - березень Чапаєва, УАЗ-Шалигіно листопад (400 тис), Рено-травень Шалигіно

				комп'ютерне обладнання																										487		-487.4		див П_2

				інше обладнання																										249		-248.9		відвали -3 шт комунальна щітка МК - 2 Підйомник двохстійковий Вилковий захват ПБМ-1200 ківш див. П_2

				Програмне забезпечення																										91		-91.2		для ферми Шалигіно березень

				Навантажувач швидкозмінний та обладнання																										284		-283.7		Техноторг липень + обладнання Ямпіль

				МШП																										21		-20.6		болгарка, дрелі, стільці, вогнегасники, телефони картриджі

				інші основні засоби																										1,649		-1,648.6		шафи, мотокоси склопакети тощо див П_2

				Навісне кранове обладнання																										489		-489.3		Шалигіно, АІ, Чапаєва - березень, Шалигіно - липень, вересень, Ямпіль - серпень, Шалигіно, Ямпіль - грудень

				Жатка кукурудзяна Geringoff RD 800B												5,681.1		4,734.3		3										4,734		946.9		АІ, Шалигіно		погоджено Ласьков і Варнаков

				Автомобіль Нива Chevrolet лизинг												390.0		325.0														390.0				протокол 17.08.2017

				Сівалка John Deere 1890+1910												6,903.0		5,752.5		1										5,916		987.3		вересень, АІ		протокол 17.08.2017

				Розкидач мінеральних добрив  Amazone												536.9		447.4														536.9				протокол 17.08.2017

				Розподільник мінеральних добрив ZA-V 2000 Tronik. RUZV153NX13																1										831		-830.8		АІ, грудень

				Вага вагонна ТВВ-150-50-13,5 (8) Базис S - 25 (RC3-30)																1										442		-442.2		Шалигіно, червень

				Влаштування кормового столу												251.5		209.6														251.5				протокол 17.08.2017

				Влаштування падусу												23.8		19.8														23.8				протокол 17.08.2017

				Влаштування кормового столу												248.1		206.8														248.1				протокол 17.08.2017

				Не предбачені витрати												26.6		22.2														26.6				протокол 17.08.2017

				Станок для розчистки ратиць												58.0		48.3		1										49		8.6				протокол 17.08.2017

																																0.0

				Реконструкції їдальні												28.9		24.1														28.9				службові записка 03/2017

				Матеріали для реконструкції їдальні												36.1		30.1														36.1				службові записка 03/2017

				Реконструкції СТО												51.9		43.2														51.9				службові записка 03/2017

				Матеріали для реконструкції СТО												82.4		68.6														82.4				службові записка 03/2017

				Гараж з побутовими приміщеннями																										24		-23.7		матеріали послуги див П_2, Шалигіно

				Адмінбудівля А																										95		-95.3		матеріали послуги див П_2, АІ

				Гараж Б																										84		-84.2		матеріали послуги див П_2, АІ

				Заправна Д																										32		-32.0		матеріали послуги див П_2, АІ

				Майстерня Г																										242		-242.2		матеріали послуги див П_2, АІ

				Склад ТМЦ																										17		-17.0		матеріали послуги див П_2,

				Ангар																										12		-12.3		матеріали послуги див П_2, Чапаєва

				Будинок механізаторів																										56		-56.4		матеріали послуги див П_2, Чапаєва

				Контора																										42		-41.9		матеріали послуги див П_2, Чапаєва

				Сільгоспмайстерна тракторної  бригади																										429		-428.6		матеріали послуги див П_2, Чапаєва

				АПК з лабораторією та пробовідбірником																										74		-73.8		матеріали послуги див П_2, Шалигіно

				Будівля з залізобетонного каркасу																										26		-26.4		матеріали послуги див П_2, Шалигіно

				Диспечерська																										2		-2.5		матеріали послуги див П_2, Шалигіно

				Зерносклад відділ -3 №021																										44		-44.0		матеріали послуги див П_2, Шалигіно

				Корівник												550.0		458.3												837		-287.4		матеріали послуги див П_2, Шалигіно		службові записка 14.08.2017 і від 27.06.2017

				Автогазозаправочний пункт																										78		-78.3		матеріали послуги див П_2, Шалигіно

				Свинарник																										108		-107.9		матеріали послуги див П_2, Чапаєва

		ВСЬОГО ГЛУХІВСЬКИЙ РЕГІОН												1,764.8		63,401.0		52,834.2										0		56,445.46		6,955.6

		Новгород-Сіверський***		Трактор John Deere 8345R (345-380 к.с.)		2				257.5				515.0		14,162.5		11,802.1		2								0.0		14,759		-596.5				Протокол 1

				Культиватор Case ТМ-ІІ-40 (John Deere)		1				59.0				59.0		1,622.5		1,352.1		1								0.0		1,540		82.9				Протокол 1

				Оприскувач самохідний Patriot 3330		1				225.0				225.0		6,187.5		5,156.3		1								0.0		6,047		140.5				Протокол 1

				Глибокорозпушувач John Deere 2720 (7 лап)		1				60.0				60.0		1,650.0		1,375.0		1								0.0		1,688		-37.5				Протокол 1

				Розчинний вузол Hendler		1				12.0				12.0		330.0		275.0										0.0				330.0				Протокол 1

				Розкидач мінеральних добрив Amazone, навісний		1				21.4		20.0		21.4		588.5		490.4										0.0				588.5				Протокол 1

				Розкидач мінеральних добрив Amazone,  5.5 куб		1				42.8		40.0		42.8		1,177.0		980.8										0.0				1,177.0				Протокол 1

				Сівалка зернова John Deere 1890+бункер 1910		1				220.0				220.0		6,050.0		5,041.7		1								0.0		2,335		3,715.5				Протокол 1

				Сівалка пропашна John Deere 1745		1				190.0				190.0		5,225.0		4,354.2		1								0.0		625		4,600.1				Протокол 1

				Трактор Т-150 б/у		1		100.0		3.7				3.7		101.8		84.8										0.0				101.8				Протокол 1

				Цистерна 10 м.куб. для Т-150		1		150.0		5.6				5.6		154.0		128.3		2								0.0		48		105.6				Протокол 1

				Причіп 2ПТС-4		1		120.0		4.4				4.4		121.0		100.8										0.0				121.0				Протокол 1

				Трактор МТЗ 1221		1		990.0		36.7				36.7		1,009.3		841.0		1								0.0		990		19.3				Протокол 1

				комп'ютерне обладнання																										83		-83.1

				Ваги автомобільні 30т																										10		-10.0		НСАІ, липень

				інші основні засоби																										416		-416.1		холодильники, ліжка, мотопомпи, див П_2

				МШП																										117		-116.9		матраци, лічильники, див П_3

				Корівники												300.0		250.0														300.0				службова записка 10.07.2017

				Автомобіль Нива Chevrolet												390.0		325.0		1										376		13.9				протокол 17.08.2017

				Розкидач мінеральних добрив  Amazone												536.9		447.4														536.9				протокол 17.08.2017

				Розпакувально і запакувальна машина												1,073.8		894.8		1										442		631.6				протокол 17.08.2017

		ВСЬОГО НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ РЕГІОН												1,395.6		40,679.7		33,899.8										0.0		29,475.3		11,204.4

		Новгород-Сіверський елеватор****		Проектні роботи+Дозвільна система				510.0						18.5		510.0		425.0										0.0		42.1		467.9		Протокол 1

				Будівництво (фундаменти та металоконструкції)				19,101.3						694.6		19,101.3		15,917.8										0.0		12,715.3		6,386.1		Протокол 1

				Техн обладнання (силос 8,5тис.т., 5,5 тис.т опер по 1 тис.т та сушарку 1000т/добу)				52,410.6						1,905.8		52,410.6		43,675.5										0.0		53,248.1		-837.5		Протокол 1

				Будівлі та споруди				200.0						7.3		200.0		166.7										0.0		309.9		-109.9		Протокол 1

				Монтажні роботи				4,156.8						151.2		4,156.8		3,464.0										0.0		21,905.0		-17,748.2		Протокол 1

				Комунікації +АСУТП				7,400.0						269.1		7,400.0		6,166.7										0.0				7,400.0		Протокол 1

				Незаплпновані 3%				2,507.4						91.2		2,507.4		2,089.5										0.0		5,026.2		-2,518.9		Протокол 1

				податок на розвиток Інфраструктури  3%				2,582.6						93.9		2,582.6		2,582.6										0.0		1,798.1		784.5		Протокол 1

				ВСЬОГО										3,231.6		88,868.7		74,487.7												93,246.4		-4,377.7		розшифровка НСЕ15022018

				МШП																										41.7		-41.7		бензокоси, сита, див П_2

				інші основні засоби																										104.0		-104.0		радіостанції, вогнегасики, див П_2

				комп'ютерне обладнання																										99.6		-99.6		див П_2

																																0.0

				буд мат-ли												52.8		40.0														52.8		службова записка 07.08.2017

				арматура												44.0		33.3														44.0		службова записка 07.08.2017

				Влаштування дорожнього покриття з залізобетонних плит 654 м кв												160.2		120.5														160.2		службова записка 07.08.2017

		ВСЬОГО НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР												3,231.6		89,125.7		74,681.5										0.0		93,491.7		-4,366.1

		ВСЬОГО ПО ХОЛДИНГУ												7,369.7		229,006.3		191,248.6										0		235,278.31		-6,272.0

		* Погоджений ліміт по Ічнянському регіону - 900 тис $																												8844.8497804186

		** Погоджений ліміт по Глухівському регіону - 1 540 тис $

		*** Погоджений ліміт по Новгород-Сіверському регіону - 1 260 тис $

		**** Погоджений ліміт по Новгород-Сіверському елеватору - 3 300 тис $

				Корпоративні права																												0.0

				Новофарм														10,569.5												11,525.5		-956.0

				Флорентіс														39,050.0												36,488.4		2,561.6



Сергій Ничипорчук:
Розшифровка у вкладці "НСЕ15022018



		Оборотно-сальдовая ведомость по счету 949 за 2019 г.

		Выводимые данные:		БУ (данные бухгалтерского учета)

		Счет				Сальдо на начало периода				Обороты за период				Сальдо на конец периода

		Статьи затрат				Дебет		Кредит		Дебет		Кредит		Дебет		Кредит

		949								39,412,652.15		39,412,652.15

		<...>										39,412,652.15

		Амортизація ОЗ								26,488,034.32

		Безповоротна фінансова допомога (949)								2,558,397.52

		Виплати за рахунок підприємства (949)								2,354,674.31

		Вихідна допомога								24,754.31

		Відпустка								4,667.46

		Допоміжні матеріали інші								1,690.00

		Екологічний податок								50,356.34

		Зарплата основна								19,317.78

		Зарплата по наряду								3,537.42

		Збір за користування надрами 94								556.80

		Інформаційно-консультаційні послуги								7,141.06

		Масла, антифризи,гальмівна рідина								-2,471.22

		Матеріальна допомога (949)								664,796.26

		Матеріальна допомога на поховання (949)								6,000.00

		Міжсезонні витрати по елеватору								558,271.54

		Навчання								4,006.19

		Нарахування  ЕСВ.								470,644.78

		Оголошення								10,980.53

		Оплата  по л/л								578,625.31

		Оренда приміщень, складів господарств,техниіки								2,935.40

		ПДВ Умовний продаж								1,078,134.28

		Пенсійний збір 7.5 %								10,892.39

		Підключення/відключення 94								1,705.37

		Плата за землю								696,703.38

		Плата за користування надрами								1,206.80

		ПММ								15,225.37

		Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки								14,743.12

		Послуги охорони								563,408.00

		Послуги по утілізації 94								1,000.00

		Представницькі витрати (949)								9,475.97

		Преса (підписка)								24,883.00

		Проживання в гуртожитку								26,056.40

		Ремонт та обслуговування ОЗ								28,759.32

		Себестоимость реализованных покупных запасов								-123,447.30

		Спонсорська допомога (949)								2,459,568.09

		Судовой збір								398,002.19

		Харчування (обіди)								378,266.70

		Харчування (обіди) 949								15,152.96

		Членські внески								6,000.00

		Итого								39,412,652.15		39,412,652.15

										5,688,761.87





		Оборотно-сальдовая ведомость по счету 949 за 2018 г.

		Выводимые данные:		БУ (данные бухгалтерского учета)

		Счет				Сальдо на начало периода				Обороты за период				Сальдо на конец периода

		Статьи затрат				Дебет		Кредит		Дебет		Кредит		Дебет		Кредит

		949								33,418,401.04		33,418,401.04

		<...>								26,696.50		33,418,401.04

		Амортизація ОЗ								15,389,071.32

		Безповоротна фінансова допомога (949)								2,492,160.60

		Виплати за рахунок підприємства (949)								3,888,008.07

		Допоміжні матеріали інші								16,014.00

		Екологічний податок								22,698.24

		Єдиний податок 4-ї групи								709,196.01

		Зарплата виробничих працівників*								41,169.24

		Зарплата по наряду								463.15

		Збір за спеціальне використання лісових ресурсів								2,464.00

		Інформаційно-консультаційні послуги								4,850.00

		Матеріальна допомога (949)								416,119.56

		Матеріальна допомога на поховання (949)								23,757.31

		Міжсезонні витрати по елеватору								1,978,503.23

		Навчання								10,173.67

		Нарахування  ЕСВ.								494,806.15

		Новорічні подарунки								4,854.17

		Оголошення								19,610.30

		Оплата  по л/л								621,136.51

		Оренда приміщень, складів господарств,техниіки								59,547.21

		ПДВ Умовний продаж								1,901,712.01

		ПДФО								523.23

		Пенсійний збір 7.5 %								9,575.65

		Підключення/відключення 94								476.74

		Плата за землю								357,631.77

		ПММ								9,840.37

		Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки								11,082.12

		Послуги по утілізації 94								10,155.50

		Представницькі витрати (949)								32,699.95

		Преса (підписка)								117,739.37

		Проживання в гуртожитку								110,166.07

		Спонсорська допомога (949)								3,790,064.92

		Судовой збір								271,982.61

		Харчування (обіди)								151,041.74

		Харчування (обіди) 949								265,691.05

		Членські внески								127,794.60

		Штраф								28,924.10

		Итого								33,418,401.04		33,418,401.04

										6,726,956.56





		Оборотно-сальдовая ведомость по счету 949 за 2017 р.

		Выводимые данные:		БУ (данные бухгалтерского учета)

		Отбор:		Организация Не в группе из списка "Жовтневе, ПСП; ІЗСМ"

		Счет				Сальдо на начало периода				Обороты за период				Сальдо на конец периода

		Статьи затрат				Дебет		Кредит		Дебет		Кредит		Дебет		Кредит

		949								13,105,845.44		13,105,845.44

		<...>										13,105,845.44

		Амортизація ОЗ								2,582,154.54

		Безповоротна фінансова допомога (949)								2,393,749.76

		Виплати за рахунок підприємства (949)								920,211.43

		Екологічний податок								18,640.65

		Єдиний податок 4-ї групи								-559.05

		Зарплата по наряду								33,251.62

		Збір за першу реєстрацію транспортного засобу								6,537.50

		Збір за спеціальне використання лісових ресурсів								9,628.00

		Інформаційно-консультаційні послуги								258.33

		Матеріальна допомога (949)								471,575.51

		Матеріальна допомога на поховання (949)								1,242.23

		Матеріальна допомога не працюючим фіз.особам (949)								4,000.00

		Міжсезонні витрати по елеватору								349,110.42

		Навчання								3,086.08

		Нарахування  ЕСВ.								245,631.15

		Новорічні подарунки								42,169.38

		Оголошення								13,645.50

		Оплата 5 днів по л/л								315,838.41

		Оренда землі  с/р								99,277.41

		ПДВ Умовний продаж								179,483.33

		ПДФО								3,662.61

		Пенсійний збір 7.5 %								10,037.08

		Підключення/відключення 94								1,778.79

		Плата за землю								201,681.56

		Плата за користування надрами								174.93

		ПММ								87,137.23

		Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки								7,533.92

		Послуги по утілізації 94								6,301.82

		Представницькі витрати (949)								217,190.21

		Преса (підписка)								21,504.57

		Продукти харчування								1,207.50

		Проживання в гуртожитку								200,215.45

		Спонсорська допомога (949)								3,788,922.97

		Судовой збір								796,420.60

		Харчування (обіди)								27,060.00

		Харчування (обіди) 949								5,384.00

		Членські внески								40,700.00

		Итого								13,105,845.44		13,105,845.44

		КСВ								5,021,459.85

		Росток-Холдинг								1,680,200.00





		Оборотно-сальдовая ведомость по счету 949 за 2016 р.

		Выводимые данные:		БУ (данные бухгалтерского учета)

		Отбор:		Организация Не в группе из списка "Жовтневе, ПСП; ІЗСМ"

		Счет				Сальдо на начало периода				Обороты за период				Сальдо на конец периода

		Статьи затрат				Дебет		Кредит		Дебет		Кредит		Дебет		Кредит

		949								13,182,502.84		13,182,502.84

		<...>										13,182,502.84

		Амортизація ОЗ								1,196,848.52

		Безоплатна передача юрид особі (949)								6,772.00

		Безповоротна фінансова допомога (949)								2,562,570.12

		Виплати за рахунок підприємства (949)								548,083.16

		Вихідна допомога								10,317.97

		Екологічний податок								14,009.08

		Зарплата по наряду								176,534.29

		Збір за першу реєстрацію транспортного засобу								5,762.50

		Матеріальна допомога (949)								669,804.91

		Матеріальна допомога на поховання (949)								9,000.00

		Міжсезонні витрати по елеватору								2,064,009.75

		Навчання								8,465.00

		Нарахування  ЕСВ.								204,189.51

		Новорічні подарунки								38,431.04

		Оголошення								17,317.75

		Оплата 5 днів по л/л								244,699.21

		ПДВ Умовний продаж								2,634,973.47

		Пенсійний збір 7.5 %								8,863.56

		Підключення/відключення 94								1,571.57

		Плата за землю								181,553.48

		Плата за користування надрами								487.55

		ПММ								50,380.08

		Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки								4,920.93

		Послуги по утілізації 94								2,475.00

		Поховання (949)								4,037.26

		Представницькі витрати (949)								154,740.80

		Преса (підписка)								28,503.82

		Проживання в гуртожитку								150,422.52

		Расходы на оплату труда (ОПЗ)								68,134.79

		Спонсорська допомога (949)								1,174,685.78

		Страхування персоналу								1,500.00

		Судовой збір								420,926.91

		Транспортний податок								6,250.00

		Харчування (обіди)								114,093.20

		Харчування (обіди) 949								220,974.00

		Членські внески								176,193.31

		Итого								13,182,502.84		13,182,502.84

		КСВ								4,462,763.85





		Оборотно-сальдовая ведомость по счету 949 за 2015 р.

		Выводимые данные:		БУ (данные бухгалтерского учета)

		Отбор:		Организация Не в группе из списка "Жовтневе, ПСП; ІЗСМ"

		Счет				Сальдо на начало периода				Обороты за период				Сальдо на конец периода

		Статьи затрат				Дебет		Кредит		Дебет		Кредит		Дебет		Кредит

		949								17,857,027.84		17,857,027.84

		<...>								30,650.69		17,857,027.84

		Амортизація ОЗ								261,193.86

		Безоплатна передача юрид особі (949)								67,482.09

		Безповоротна фінансова допомога (949)								1,086,490.06

		Виплати за рахунок підприємства (949)								662,640.47

		Екологічний податок								4,247.20

		Зарплата по наряду								87,762.81

		Комунальні послуги								172.03

		Матеріальна допомога (949)								386,270.60

		Матеріальна допомога на поховання (949)								2,400.00

		Матеріальна допомога пенсіонерам (949)								4,832.29

		Міжсезонні витрати по елеватору								1,765,672.42

		Навчання								2,092.75

		Нарахування  ЕСВ 94								313.83

		Нарахування  ЕСВ.								263,088.06

		Новорічні подарунки								18,706.75

		Оголошення								6,985.81

		Оплата 5 днів по л/л								172,848.89

		ПДВ Умовний продаж								11,120,909.92

		Пенсійний збір 7.5 %								8,852.52

		Підключення/відключення 94								433.07

		Плата за землю								75,290.68

		ПММ								128,093.36

		Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки								4,149.83

		Послуги інтернету								207.50

		Поховання (949)								17,017.97

		Представницькі витрати (949)								261,428.89

		Преса (підписка)								26,373.85

		Проживання в гуртожитку								52,706.66

		Спонсорська допомога (949)								845,340.97

		Страхування персоналу								167,337.21

		Судовой збір								66,469.51

		Товари								713.00

		Транспортний податок								18,750.00

		Харчування (обіди)								9,816.95

		Харчування (обіди) 949								207,308.91

		Членські внески								21,976.43

		Итого								17,857,027.84		17,857,027.84

		КСВ								2,511,377.88





		Кредитний портфель по банкам

		Банк		Заборгованість, дол

				1/1/18		1/1/19

		КредиАгриколь (РБА)		3,286,610		2,916,667

		КредиАгриколь (обор)		390,000		0

		Пивденный		6,341,455		4,756,105

		ПУМБ		0		3,330,000

		ПроКредит		8,060,000		7,154,210

		ОТП Банк (АР)		0		0

		ОТП-Лизинг		562,113		0

		Новий ліміт (інвест)		0		1,301,035

		ТЕКОМ-Лизинг		3,582,958		1,961,751

		Всього		22,223,136		21,419,767

		Ічня		5,218,797		5,389,271

		Глухів		12,989,690		11,617,637

		Новгород		4,014,649		4,412,859

		Всього		22,223,136		21,419,767

				0		0

				4,145,071

				18.6520529128

				22168000		по адудиту

				18.6984442394





		Офіційний курс гривні щодо іноземних валют 
(середній за період)

		(грн.)

		Назва валюти																										2010		2011																								2011		2012																								2012		2013																								2013		2014																								2014		2015																								2015		2016																								2016		2017																								2017

				січень		лютий		березень		квітень		травень		червень		липень		серпень		вересень		жовтень		листопад		грудень				січень		лютий		березень		квітень		травень		червень		липень		серпень		вересень		жовтень		листопад		грудень				січень		лютий		березень		квітень		травень		червень		липень		серпень		вересень		жовтень		листопад		грудень				січень		лютий		березень		квітень		травень		червень		липень		серпень		вересень		жовтень		листопад		грудень				січень		лютий		березень		квітень		травень		червень		липень		серпень		вересень		жовтень		листопад		грудень				січень		лютий		березень		квітень		травень		червень		липень		серпень		вересень		жовтень		листопад		грудень				січень		лютий		березень		квітень		травень		червень		липень		серпень		вересень		жовтень		листопад		грудень				січень		лютий		березень		квітень		травень		червень		липень		серпень		вересень		жовтень		листопад		грудень

		100 австралійських доларів		728.85		709.99		725.98		733.31		695.05		675.22		690.33		709.16		737.54		776.83		785.89		787.39		729.63		793.32		799.40		801.52		841.12		851.64		845.47		858.43		836.59		821.31		805.61		807.95		810.09		822.70		828.47		856.26		842.04		826.64		801.53		796.22		821.57		838.38		829.66		823.81		830.85		836.84		827.69		839.00		825.33		826.49		831.13		796.37		755.31		733.10		722.11		740.78		760.10		747.19		718.68		774.63		708.06		774.79		900.05		1083.86		1082.42		1105.04		1104.15		1205.08		1183.51		1136.53		1273.05		1290.14		1070.56		1281.54		1905.78		1804.39		1749.15		1656.84		1641.35		1617.71		1578.62		1537.62		1573.45		1666.63		1697.13		1642.52		1710.53		1884.50		1968.12		1965.53		1850.75		1846.20		1868.77		1914.27		1994.60		1962.43		1937.50		1924.98		1902.35		2019.05		2072.88		2057.84		2027.61		1963.44		1967.01		2020.53		2029.31		2079.20		2077.89		2038.93		2102.12		2037.99

		100 австрійських шилінгів		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		10000/100* азербайджанських манатів		995.77		995.82		991.77		986.44		986.33		984.86		983.14		981.83		984.60		986.73		990.91		995.68		988.66		996.77		998.38		1001.20		1005.67		1008.67		1011.61		1013.38		1013.53		1013.52		1013.43		1014.96		1016.03		1008.93		1016.07		1015.99		1015.77		1015.98		1016.71		1017.19		1017.40		1017.63		1017.86		1018.08		1018.37		1018.43		1017.12		1018.44		1018.62		1018.42		1018.72		1018.74		1018.75		1019.00		1018.96		1018.93		1019.00		1019.06		1019.00		1018.80		1018.97		1103.42		1264.74		1483.31		1483.69		1505.63		1498.64		1651.15		1660.38		1651.07		1873.78		1990.75		1515.46		2015.90		2939.33		2217.17		2162.37		1994.83		2025.92		2073.88		2062.26		2078.44		2084.09		2219.54		1996.88		2155.88		1535.43		1678.07		1646.27		1687.94		1677.75		1649.41		1593.07		1557.33		1606.96		1599.47		1557.62		1475.84		1605.43		1539.51		1412.97		1554.43		1567.02		1560.11		1545.85		1528.90		1520.07		1510.52		1563.26		1579.93		1597.31		1539.99

		100 англійських фунтів стерлінгів		1289.70		1251.93		1200.47		1213.56		1167.23		1166.42		1204.84		1235.47		1228.48		1255.58		1268.87		1240.14		1226.89		1251.53		1279.91		1283.76		1302.08		1304.52		1294.91		1284.41		1303.74		1262.65		1252.97		1263.59		1248.44		1277.71		1237.30		1261.17		1262.66		1277.45		1275.54		1243.43		1245.77		1255.20		1285.14		1286.43		1276.31		1290.20		1266.38		1277.92		1241.66		1206.30		1222.50		1224.51		1236.47		1213.24		1237.34		1265.72		1286.88		1286.42		1308.75		1250.64		1316.80		1431.53		1649.11		1946.85		1960.26		1993.39		2007.87		2164.86		2126.64		2083.21		2322.36		2442.09		1953.75		2406.45		3752.95		3498.44		3384.74		3234.07		3304.78		3384.78		3372.35		3345.11		3347.17		3545.83		3508.41		3340.42		3504.21		3781.42		3742.59		3664.94		3667.13		3597.28		3272.04		3285.97		3463.89		3197.36		3192.69		3271.49		3470.08		3348.32		3377.95		3332.48		3388.24		3415.53		3339.89		3371.92		3324.28		3465.89		3518.15		3526.32		3689.48		3424.87

		1000 бельгійських франків		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		10 білоруських рублів		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.02		0.02		0.02		0.02		0.01		0.01		0.01		0.01		0.02		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.02		0.02		0.02		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		124.33		127.92		134.81		134.55		132.82		133.45		131.31		139.21		142.50		142.46		142.67		141.45		138.12		132.88		131.99		134.71		135.75		133.96		136.75		137.70

		10000 вірменських драмів		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…

		1000 грецьких драхм		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		100 грузинських ларі		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…

		100 датських крон		153.58		147.14		145.43		142.87		134.38		129.94		134.97		136.64		138.22		147.44		145.77		140.85		141.44		142.44		145.39		148.76		154.03		153.90		153.77		152.61		153.26		148.11		146.61		145.66		141.84		148.86		138.55		141.83		141.66		141.30		138.08		134.70		132.15		132.84		137.49		139.08		137.50		140.54		137.98		142.03		143.42		139.02		139.45		139.32		141.17		140.10		142.62		143.03		146.10		144.60		146.65		142.29		146.30		158.17		183.43		215.31		214.38		215.07		213.71		231.41		226.06		220.64		246.66		258.90		210.84		249.11		373.17		339.50		327.67		312.63		319.55		320.82		321.80		327.78		329.15		336.03		340.79		324.83		353.10		393.04		391.81		390.45		383.15		377.79		369.52		377.84		395.78		382.39		373.42		371.54		379.99		387.34		387.49		387.58		386.77		391.98		393.40		401.25		406.48		417.80		421.65		420.83		437.67		403.35

		100 доларів США		799.70		800.03		796.71		792.57		792.57		791.57		790.16		789.03		791.03		791.05		792.78		795.57		793.56		794.97		794.08		794.40		796.50		797.46		797.33		797.12		797.11		797.28		797.47		798.39		798.98		796.76		798.98		798.84		798.62		798.67		799.08		799.25		799.29		799.30		799.30		799.30		799.30		799.30		799.10		799.30		799.30		799.30		799.30		799.30		799.30		799.30		799.30		799.30		799.30		799.30		799.30		799.30		799.30		865.49		992.00		1163.42		1163.76		1180.87		1175.43		1295.01		1302.33		1294.98		1469.77		1561.63		1188.67		1581.27		2447.99		2325.62		2270.95		2091.53		2123.28		2175.74		2162.69		2178.34		2184.13		2331.26		2340.84		2184.47		2425.97		2639.31		2635.62		2562.95		2520.65		2495.13		2481.68		2506.48		2627.55		2575.73		2570.09		2620.45		2555.13		2715.06		2702.78		2700.16		2685.68		2642.37		2610.89		2596.93		2563.53		2610.86		2665.50		2670.53		2751.65		2659.66

		100 естонських крон***		73.05		70.00		69.16		67.96		63.91		61.79		64.28		65.06		65.79		70.26		69.45		67.09		67.32		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–

		100 євро (до 1999 року - ЄКЮ)		1142.95		1095.33		1082.19		1063.39		999.96		966.83		1005.74		1017.98		1029.34		1099.38		1086.68		1049.75		1053.29		1061.51		1083.92		1109.33		1148.69		1147.62		1146.75		1137.85		1141.71		1102.99		1091.37		1083.93		1054.44		1109.18		1030.14		1054.38		1053.26		1051.12		1026.52		1001.19		982.91		988.97		1024.80		1037.29		1025.60		1048.48		1027.06		1059.72		1069.98		1036.45		1039.64		1038.44		1052.77		1044.88		1063.61		1066.73		1089.77		1078.52		1094.07		1061.22		1091.57		1180.32		1369.10		1607.48		1600.16		1604.26		1593.55		1725.20		1683.11		1642.57		1835.60		1926.15		1571.59		1853.45		2779.68		2532.43		2446.53		2332.62		2383.93		2393.81		2401.39		2445.61		2455.50		2506.80		2542.71		2422.87		2634.89		2933.23		2921.61		2906.24		2850.27		2809.72		2748.92		2811.34		2947.28		2845.45		2778.44		2762.94		2829.19		2879.97		2880.99		2881.71		2876.66		2916.23		2926.00		2983.94		3023.25		3108.40		3138.35		3131.77		3257.72		3000.42

		100 ірландських фунтів		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		100 ісландських крон		3.94		3.78		3.73		3.67		3.45		3.33		3.47		3.51		3.55		3.79		3.75		3.62		3.63		3.66		3.74		3.83		3.96		3.96		3.95		3.92		3.94		3.80		3.76		3.74		5.44		3.98		6.46		6.48		6.32		6.30		6.30		6.25		6.33		6.66		6.51		6.45		6.28		6.33		6.39		6.20		6.25		6.38		6.70		6.64		6.56		6.51		6.68		6.61		6.62		6.57		6.80		6.54		6.91		7.57		8.78		10.36		10.34		10.39		10.30		11.17		10.96		10.73		11.91		12.49		10.16		12.09		18.54		17.02		16.64		15.80		16.07		16.24		16.34		16.99		17.29		17.80		17.97		16.57		18.63		20.60		20.75		20.70		20.39		20.28		20.33		21.23		22.87		22.55		-		-		20.83		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		1000 іспанських песет		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		10000 італійських лір		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		100 казахстанських тенге		5.40		5.41		5.42		5.40		5.40		5.38		5.36		5.36		5.37		5.36		5.37		5.40		5.39		5.41		5.42		5.45		5.48		5.48		5.47		5.46		5.44		5.42		5.39		5.40		5.40		5.43		5.39		5.39		5.40		5.40		5.40		5.37		5.34		5.34		5.34		5.31		5.31		5.31		5.36		5.30		5.31		5.30		5.30		5.29		5.28		5.24		5.23		5.22		5.19		5.21		5.19		5.25		5.17		5.04		5.44		6.39		6.38		6.44		6.40		7.11		7.16		7.14		8.13		8.59		6.62		8.62		13.24		12.55		12.23		11.26		11.41		11.65		10.54		8.47		7.93		7.72		7.27		10.24		6.73		7.37		7.63		7.59		7.58		7.42		7.28		7.27		7.76		7.76		7.58		7.83		7.48		8.19		8.44		8.54		8.59		8.42		8.20		7.99		7.70		7.70		7.91		8.03		8.25		8.16

		100 канадських доларів		766.66		757.42		778.23		788.30		765.40		762.76		756.98		759.55		763.71		776.93		783.94		788.09		770.66		798.59		803.10		812.74		831.02		824.86		814.96		833.33		812.62		799.06		780.14		779.67		781.49		805.96		788.24		800.21		803.25		803.72		794.38		778.34		787.47		804.27		815.18		811.24		801.28		807.42		799.58		805.70		793.93		780.15		784.81		783.39		775.74		767.29		768.88		771.72		771.92		762.98		751.76		776.52		733.37		782.42		892.79		1058.31		1067.61		1088.95		1097.57		1185.60		1185.25		1155.44		1298.71		1355.81		1075.15		1318.02		1955.52		1850.05		1829.30		1722.44		1719.35		1697.98		1648.80		1642.95		1669.36		1757.74		1712.36		1710.32		1711.21		1911.89		1986.23		1993.86		1954.82		1936.75		1906.65		1931.00		2009.52		1947.88		1911.41		1961.68		1930.24		2050.07		2065.68		2017.70		2003.63		1940.62		1955.32		2037.08		2031.96		2120.08		2122.35		2093.31		2152.55		2049.20

		100 киргизьких сомів		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…

		100 латвійських латів ****		1612.38		1544.77		1527.86		1502.42		1413.22		1365.26		1418.40		1436.86		1451.77		1549.66		1531.75		1479.28		1486.13		1507.14		1540.57		1569.29		1619.59		1617.94		1617.03		1604.27		1609.49		1555.10		1545.03		1544.56		1511.95		1570.16		1473.70		1508.63		1509.52		1502.99		1470.16		1436.46		1411.72		1420.29		1471.94		1489.99		1473.18		1505.42		1472.83		1518.80		1529.05		1478.06		1483.84		1483.26		1499.95		1487.71		1513.69		1518.27		1550.72		1534.65		1556.99		1512.92		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…

		100 литовських літів *****		331.02		317.23		313.42		307.98		289.61		280.01		291.28		294.83		298.12		318.40		314.72		304.03		305.05		307.43		313.92		321.28		332.68		332.37		332.12		329.55		330.66		319.45		316.08		313.93		305.39		321.24		298.35		305.37		305.05		304.42		297.30		289.96		284.67		286.43		296.80		300.42		297.03		303.66		297.46		306.92		309.89		300.18		301.10		300.75		304.90		302.62		308.04		308.95		315.62		312.36		316.86		307.35		316.14		341.84		396.52		465.56		463.44		464.62		461.52		499.65		487.46		475.72		531.63		557.85		455.16		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…

		100 молдовських леїв		64.69		62.82		63.23		63.54		62.67		61.38		62.61		65.02		64.57		67.19		67.31		65.48		64.21		65.03		66.12		66.51		68.04		68.84		68.76		69.02		70.05		68.98		67.55		68.26		67.71		67.91		67.67		67.27		67.44		67.64		67.46		66.23		64.75		63.95		64.38		65.21		64.87		65.47		66.03		65.91		66.12		64.94		64.74		64.70		64.23		63.13		62.69		62.14		61.27		61.74		61.26		63.57		60.77		64.20		73.40		86.62		85.14		84.84		83.86		93.63		91.01		88.29		98.34		101.28		84.28		95.59		129.83		124.81		126.00		116.48		115.32		114.79		113.98		111.25		109.66		116.62		117.93		116.02		119.76		131.29		132.94		130.06		126.93		125.94		125.25		126.78		132.80		129.53		128.08		129.99		128.28		134.90		135.24		136.73		138.77		141.55		143.13		143.14		143.12		147.53		152.90		152.72		160.14		144.16

		100 нідерландських гульденів		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		100 німецьких марок		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		100 норвезьких крон		139.36		135.19		134.63		133.77		126.93		122.34		125.49		128.24		130.02		135.82		133.41		132.55		131.48		135.62		138.43		141.83		147.06		146.31		146.52		146.23		146.61		143.05		140.73		139.28		136.09		142.31		134.09		139.37		139.96		138.73		135.67		132.96		131.67		134.82		138.75		140.02		139.77		142.64		137.37		143.79		144.16		138.38		137.90		137.13		136.34		132.53		134.12		133.88		134.14		131.71		130.14		136.18		129.98		141.00		165.22		194.82		195.85		195.62		189.92		208.78		205.87		198.22		216.32		214.77		188.03		207.34		321.66		293.78		286.34		277.71		272.64		268.30		262.42		263.16		264.26		270.41		269.44		271.45		274.85		306.62		309.28		311.50		306.80		301.50		293.73		302.03		319.94		316.17		306.00		306.14		304.55		319.57		325.19		317.59		313.13		310.39		308.36		316.91		324.10		333.47		334.03		326.78		330.81		321.69

		100 польських злотих		280.35		272.72		277.84		274.86		247.05		235.81		246.03		255.15		260.16		278.24		275.52		262.46		263.85		272.33		275.88		276.17		289.09		291.31		288.88		284.87		277.29		255.58		250.47		245.19		235.42		270.21		235.09		251.51		254.39		251.69		240.16		232.81		234.58		241.99		247.37		252.67		248.02		256.01		245.52		256.55		256.26		249.21		251.17		249.05		245.66		244.19		251.50		251.78		259.98		257.68		262.05		252.92		261.78		282.31		326.29		384.27		382.39		388.26		384.57		411.80		401.56		390.75		435.63		456.71		375.53		432.26		665.12		613.26		607.46		573.06		573.48		576.11		573.31		579.86		577.79		589.93		592.91		579.55		601.25		666.56		679.79		675.67		646.88		640.29		625.07		654.12		681.92		660.50		633.66		622.66		649.03		658.84		668.58		671.53		678.90		693.63		695.32		704.38		708.29		728.22		735.50		740.55		775.08		704.90

		100 португальських ескудо		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		10 російських рублів		2.67		2.65		2.69		2.71		2.62		2.54		2.57		2.60		2.57		2.61		2.56		2.58		2.61		2.64		2.71		2.79		2.83		2.86		2.85		2.86		2.78		2.62		2.54		2.59		2.54		2.72		2.54		2.67		2.72		2.71		2.61		2.44		2.46		2.50		2.53		2.57		2.55		2.60		2.57		2.64		2.65		2.60		2.55		2.55		2.47		2.44		2.42		2.45		2.49		2.45		2.43		2.51		2.39		2.46		2.75		3.26		3.33		3.43		3.40		3.59		3.45		3.19		3.22		2.85		3.11		2.61		3.79		3.86		4.28		4.14		3.91		3.81		3.34		3.26		3.46		3.59		3.37		3.62		3.18		3.42		3.74		3.84		3.84		3.83		3.86		3.86		4.07		4.11		4.00		4.22		3.83		4.54		4.63		4.65		4.76		4.63		4.52		4.35		4.30		4.52		4.62		4.53		4.70		4.56

		100 СПЗ (до липня 2000 року СДР)		1251.23		1230.84		1217.98		1203.06		1174.50		1162.36		1186.31		1187.31		1205.59		1241.72		1238.40		1220.55		1210.84		1229.19		1241.06		1254.68		1272.16		1275.71		1275.04		1271.49		1279.15		1258.75		1252.78		1250.75		1235.98		1258.06		1225.93		1236.90		1230.25		1232.41		1224.38		1211.25		1204.30		1207.98		1227.27		1231.64		1222.45		1229.92		1223.72		1227.02		1222.08		1202.29		1201.80		1198.84		1209.18		1201.54		1213.35		1216.90		1230.04		1223.82		1229.38		1214.69		1228.81		1332.33		1534.53		1801.18		1801.01		1819.65		1813.02		1977.11		1955.60		1925.80		2158.08		2275.15		1801.86		2255.77		3458.50		3228.83		3140.10		2941.05		2984.64		3038.33		3029.27		3063.40		3073.06		3222.97		3241.25		3056.43		3353.13		3678.31		3673.62		3609.48		3555.78		3519.49		3452.11		3508.58		3676.42		3561.38		3513.62		3530.78		3552.73		3667.52		3665.04		3656.60		3655.15		3632.12		3610.65		3620.84		3615.39		3706.49		3759.65		3759.34		3894.10		3686.91

		100 сінгапурських доларів		572.34		566.65		569.37		572.76		569.58		565.58		572.93		581.60		591.63		606.79		611.52		607.98		582.39		617.47		621.87		625.69		637.88		644.08		645.72		654.47		658.67		640.62		623.53		619.88		617.31		633.93		623.24		636.74		633.84		637.64		634.46		624.76		633.04		640.34		647.66		653.07		653.29		654.99		639.42		651.53		645.39		641.50		645.63		640.87		634.12		630.32		628.04		632.56		642.41		641.25		634.83		639.04		628.26		682.83		782.84		926.86		929.26		943.39		945.81		1037.35		1031.89		1016.67		1135.28		1187.80		937.35		1185.26		1806.54		1692.96		1679.63		1570.01		1579.33		1599.71		1550.81		1539.89		1558.45		1649.68		1662.35		1589.55		1696.99		1878.82		1915.94		1898.32		1842.47		1842.23		1838.86		1861.66		1933.94		1864.63		1823.38		1825.21		1851.87		1897.90		1910.48		1920.84		1921.06		1893.86		1885.61		1891.32		1883.01		1932.67		1960.16		1969.32		2043.45		1925.81

		100 словацьких крон		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		10000/100** турецьких лір		540.71		527.94		518.80		529.92		513.73		501.31		511.83		522.03		527.58		555.01		551.09		522.80		526.90		508.80		499.00		502.09		523.07		507.75		497.52		481.86		454.36		446.51		434.69		441.79		428.05		477.13		432.09		453.41		446.32		446.69		443.18		438.17		440.51		445.17		442.65		443.42		445.51		447.16		443.69		450.68		450.36		442.21		444.52		438.52		421.63		413.56		408.62		395.97		402.17		395.22		388.34		420.98		361.36		390.52		447.55		546.53		555.01		557.61		554.57		599.61		590.40		572.99		657.78		682.44		543.03		679.02		994.88		901.11		856.07		791.80		786.61		807.52		759.38		722.98		745.32		810.47		801.70		804.74		809.44		898.10		911.01		904.05		860.65		856.2050066667		839.76		845.73		886.68		839.76		785.56		749.64		848.88		726.77		736.41		735.38		735.21		739.46		740.56		729.16		729.08		752.27		727.68		687.94		714.28		729.52

		10000/100 туркменських манатів		280.60		280.71		279.55		278.10		278.10		277.75		277.25		276.85		277.56		277.56		278.17		279.15		278.44		278.94		278.62		278.74		279.47		279.81		279.76		279.69		279.69		279.75		279.81		280.14		280.34		279.56		280.34		280.30		280.22		280.24		280.38		280.44		280.45		280.46		280.46		280.46		280.46		280.46		280.39		280.46		280.46		280.46		280.46		280.46		280.46		280.46		280.46		280.46		280.46		280.46		280.46		280.46		280.46		303.68		348.07		408.22		408.34		414.34		412.43		454.39		456.96		454.38		515.71		547.94		417.08		470.02		699.43		664.46		648.84		597.58		606.65		621.64		617.91		622.38		624.04		666.08		668.81		625.65		693.13		754.09		753.03		732.27		720.19		712.8954666667		709.05		716.14		750.73		735.92		729.01		730.25		728.06		776.88		773.70		776.11		772.05		758.88		751.72		743.52		738.71		734.11		759.39		767.49		775.88		760.70

		1000 угорських форинтів		42.37		40.38		40.78		40.07		36.20		34.45		35.48		36.21		36.41		40.10		39.52		37.81		38.31		38.50		39.95		40.93		43.31		43.01		42.95		42.56		41.89		38.94		36.86		35.09		34.70		39.89		33.52		36.22		36.06		35.64		35.11		34.07		34.30		35.51		36.04		36.81		36.32		36.75		35.53		36.11		36.56		34.28		34.75		35.38		35.55		35.45		35.53		35.58		36.96		36.29		36.45		35.74		36.28		38.01		43.96		52.33		52.41		52.53		51.46		54.98		53.74		53.33		59.78		61.97		50.90		58.59		90.53		83.45		81.71		76.26		76.50		76.76		77.14		78.07		78.86		80.31		80.87		78.25		83.82		94.48		93.90		93.25		90.69		89.6086433333		87.39		90.60		95.47		92.64		90.01		88.47		90.86		93.21		93.36		93.05		92.37		94.03		94.94		97.17		99.39		100.87		101.24		100.40		104.06		97.01

		100 узбецьких сумів		0.53		0.52		0.52		0.51		0.50		0.50		0.49		0.49		0.49		0.49		0.49		0.49		0.50		0.48		0.48		0.47		0.47		0.47		0.47		0.46		0.46		0.46		0.45		0.45		0.45		0.46		0.44		0.44		0.44		0.43		0.43		0.43		0.42		0.42		0.41		0.41		0.41		0.40		0.42		0.40		0.40		0.39		0.39		0.39		0.38		0.38		0.38		0.37		0.37		0.37		0.36		0.38		0.36		0.39		0.44		0.51		0.51		0.51		0.51		0.55		0.55		0.55		0.61		0.65		0.51		0.65		1.00		0.94		0.91		0.83		0.83		0.85		0.84		0.83		0.82		0.86		0.84		0.85		0.86		0.93		0.92		0.89		0.87		0.8508466667		0.84		0.84		0.88		0.84		0.82		0.80		0.86		0.85		0.83		0.80		0.75		0.72		0.68		0.66		0.63		0.61		0.33		0.33		0.34		0.63

		100 фінських марок		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		100 французьких франків		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		100 чеських крон		43.69		42.16		42.35		42.04		38.93		37.50		39.65		41.04		41.74		44.81		44.15		41.72		41.65		43.22		44.65		45.50		47.25		47.11		47.19		46.75		47.02		45.00		43.97		42.62		41.36		45.14		40.28		42.05		42.64		42.39		40.67		39.06		38.55		39.49		41.41		41.61		40.43		41.59		40.85		41.55		42.02		40.38		40.22		40.12		40.88		40.27		41.19		41.38		42.47		40.21		39.76		40.87		39.73		42.98		49.98		58.55		58.32		58.45		58.05		62.07		60.96		59.59		66.33		69.67		57.06		66.53		100.68		92.46		89.10		85.10		87.27		88.30		88.80		90.31		90.58		92.70		94.08		88.83		97.49		108.48		107.99		107.51		105.46		103.8756333333		101.63		104.03		109.07		105.30		102.78		102.21		104.65		106.58		106.62		106.65		107.21		109.59		111.35		114.33		115.86		119.17		121.70		122.63		127.03		114.06

		100 шведських крон		112.00		110.02		111.26		109.91		103.51		101.00		105.88		107.91		111.43		118.66		116.63		115.79		110.33		118.93		123.19		125.05		128.14		128.04		126.11		124.56		124.57		120.84		119.60		118.73		116.77		122.88		116.38		119.50		118.54		118.66		114.27		112.67		114.70		119.33		120.87		120.41		119.20		121.24		117.98		123.01		125.51		124.01		123.22		121.20		121.54		120.64		122.33		122.91		124.65		121.57		122.01		122.72		123.20		133.11		154.42		177.91		177.26		176.65		172.56		187.64		183.13		179.19		198.60		204.71		172.37		195.98		292.50		273.57		262.27		250.84		257.24		255.47		252.49		260.34		262.59		268.91		275.04		258.94		284.16		311.52		314.39		315.73		306.94		301.6160533333		290.37		296.24		308.43		293.44		281.90		284.51		299.10		302.61		304.24		302.50		299.95		300.66		299.76		310.88		316.36		326.37		326.55		318.57		327.79		311.35

		100 швейцарських франків		772.86		746.70		746.46		743.00		705.53		699.89		749.07		758.13		787.79		818.15		806.56		817.14		762.61		832.43		835.84		864.53		885.83		911.54		947.60		965.75		1023.49		921.63		887.91		881.45		858.91		901.41		850.09		873.56		873.17		874.12		854.55		833.65		818.38		823.33		848.31		857.34		850.90		867.52		852.08		863.93		869.47		845.47		852.16		837.47		854.08		844.91		861.93		864.34		885.28		875.51		893.36		862.33		887.22		966.21		1124.43		1318.82		1311.06		1316.70		1311.69		1423.00		1393.72		1359.90		1525.84		1601.56		1295.01		1686.75		2617.09		2383.79		2355.57		2243.07		2276.48		2283.16		2231.95		2240.96		2255.58		2313.44		2348.92		2269.73		2413.47		2659.28		2679.08		2659.81		2578.90		2575.7639		2529.60		2585.84		2698.14		2613.35		2582.87		2569.39		2595.46		2687.56		2701.89		2693.18		2684.08		2677.46		2691.41		2703.21		2654.87		2709.30		2719.02		2691.53		2785.25		2699.90

		100 юанів женьміньбі (Китай)		117.14		117.14		116.71		116.11		116.08		116.05		116.59		116.28		117.18		118.61		119.20		119.61		117.23		120.47		120.63		120.96		122.03		122.75		123.13		123.41		124.43		124.79		125.11		125.63		125.92		123.27		126.53		126.78		126.53		126.75		126.56		125.66		125.45		125.66		126.36		127.37		128.14		128.18		126.66		128.40		128.24		128.55		129.17		130.05		130.30		130.30		130.56		130.61		130.92		131.18		131.52		129.98		131.99		142.46		160.80		187.00		186.51		189.43		189.51		210.33		212.15		211.31		239.98		252.26		192.81		254.29		391.63		372.57		366.21		337.24		342.14		350.45		341.82		341.98		343.88		366.04		362.94		347.60		370.08		402.94		404.67		395.78		386.26		379.1015266667		371.78		377.17		393.78		383.25		375.89		378.67		384.95		393.79		393.30		391.59		389.75		383.59		383.27		383.27		383.93		397.55		402.23		403.40		417.10		393.56

		1000 японських єн		87.53		88.65		88.15		84.85		85.86		86.92		90.20		92.27		93.69		96.61		96.22		95.23		90.52		96.38		96.14		97.52		95.67		98.24		99.16		100.28		103.32		103.84		104.12		103.07		102.69		100.04		103.61		102.16		97.04		98.06		100.00		100.84		101.12		101.51		102.23		101.25		98.82		95.67		100.19		90.23		85.97		84.56		81.81		79.55		81.97		80.15		81.62		80.57		81.79		80.09		77.38		82.14		76.66		84.82		96.97		113.46		114.21		115.68		115.65		125.80		121.65		120.14		127.21		130.90		111.93		133.36		206.25		193.48		189.77		173.58		171.58		176.46		175.17		181.11		182.16		190.36		192.20		180.46		204.85		230.03		233.26		233.40		231.43		234.9463		238.52		247.85		257.64		248.70		238.16		225.89		235.39		235.91		239.38		238.95		243.60		235.56		235.59		230.73		233.50		235.85		236.17		236.62		243.72		237.13

		   * Із 2006 року - 100 азербайджанських манатів;

		  **  Із 2005 року - 100 турецьких лір

		*** З 01.01.2011 на території Естонії замість естонської крони в якості нової грошової одиниці вводиться ЄВРО

		**** З 01.01.2014 на території Латвії замість латвійських латів в якості нової грошової одиниці вводиться ЄВРО

		**** З 01.01.2015 на території Литви замість литовських літів в якості нової грошової одиниці вводиться ЄВРО

		За іншими валютами розрахунки не проводяться у зв'язку з їх обмеженим використанням.






Диаграмма1

		Spring barley		Spring barley		Spring barley		Spring barley		Spring barley

		Soybeans		Soybeans		Soybeans		Soybeans		Soybeans

		Wheat		Wheat		Wheat		Wheat		Wheat

		Sunflower		Sunflower		Sunflower		Sunflower		Sunflower

		Corn		Corn		Corn		Corn		Corn



2015

2016

2017

2018

2019

11.16978

13.40629

17.5718

25.07134

14.5214

6.82477

17.50226

12.56877

23.26314

2.745

49.36897

48.299229

50.41977

40.929605

35.29

34.31766

34.20967

34.52138

25.182297

7.842

164.60142

198.00854

222.01305

248.03484

132.889



для презентації

		Основные финансовые показатели Групы, млн.дол

				2015		2016		2017		2018		2019

		Выручка		53.3		38.0		53.0		53.1		40.8

		EBITDA		20.1		19.2		13.7		8.9		4.5

		Чистая прибыль/убыток		12.8		9.3		4.7		3.1		0.6

				2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

		не обробляэться		9		2		-0		20		13		9		8		8		6		10

		в т.ч. в обработке		11		18		20		40		47		51		52		52		54		40

		Загальна площа		20		20		20		60		60		60		60		60		60		50

		Объем производства основных культур, тыс.т

				2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

		Яровой ячмень		1		0		0		0		0		11		13		18		25		15

		Соя		0		0		1		1		7		7		18		13		23		3

		Пшеница		4		6		5		13		24		49		48		50		41		35

		Подсолнечник				15		19		35		34		34		34		35		25		8

		Кукурудза		15		57		84		177		195		165		198		222		248		133

				21		78		108		225		259		266		311		337		362		193

				1/1/16		1/1/17		1/1/18		1/1/19		1/1/20

		Кредитный портфель, млн.дол		22.1		20.3		22.2		26.3		19.1

				2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Чистый долг/EBITDA		1.1		1.0		1.6		2.9		4.2		1.5

				2015		2016		2017		2018		2019

		Валовая прибыль, млн.дол		21.7		19.6		17.4		16.8		12.0

		рентабельность по валовой прибыли		41%		51%		33%		32%		30%

				2015		2016		2017		2018		2019

		Операционная прибыль, млн.дол		16.8		15.0		9.2		5.3		-0.2

		рентабельность по операционной прибыли		31%		39%		17%		10%		-0%

				2015		2016		2017		2018		2019

		EBITDA, млн.дол		20.1		19.2		13.7		8.9		4.5

		рентабельность по EBITDA		38%		50%		26%		17%		11%

				2015		2016		2017		2018		2019

		Инвестиции, млн.дол		3.7		4.3		8.8		3.3		0.2

		Кукурудза		2015		2016		2017		2018		2019

		Группа		7.7		10.7		10.5		11.3		11.0

		Украина		5.6		6.2		5.4		7.4		7.1

		Подсолнечник		2015		2016		2017		2018		2019

		Группа		2.9		2.7		2.8		2.7		2.5

		Украина		2.2		2.3		2.2		2.3		2.6

		Пшеница		2015		2016		2017		2018		2019

		Группа		4.8		5.0		6.6		6.0		4.6

		Украина		4.0		4.3		4.4		3.8		4.3

		Соя		2015		2016		2017		2018		2019

		Группа		2.0		3.4		2.4		2.6		1.8

		Украина		1.9		2.3		2.0		2.6		2.3

		Ячмень		2015		2016		2017		2018		2019

		Группа		4.9		3.8		5.4		4.9		4.3

		Украина		3.0		3.2		3.6		2.8		3.3

		Структура севооборота, 2020 г.

		Corn		17,550

		Sunflower		8,589

		Wheat		3,942

		Barley		3,668

		Другое		462

				34,209

		Объем производства основных культур, тыс.т

				2015		2016		2017		2018		2019

		Spring barley		11		13		18		25		15

		Soybeans		7		18		13		23		3

		Wheat		49		48		50		41		35

		Sunflower		34		34		35		25		8

		Corn		165		198		222		248		133





для презентації

		



Валовая прибыль, млн.дол



Урожайності 2011-2020

		



Операционная прибыль, млн.дол



ДИНАМІКА 2010-2016 офіційно

		



EBITDA, млн.дол



Ф 2018

		



Инвестиции, млн.дол



Б 2018

		



Кредитный портфель, млн.дол



Ф 2019

		



Кукурудза

Подсолнечник

Пшеница

Соя

Яровой ячмень



Б 32019

		



в т.ч. в обработке

не обробляэться



Ф 2020

		





Інвестиції (2017)

		1

		1

		1

		1

		1

		1



Чистый долг/EBITDA



2019

		



Инвестиции, млн.дол



2018

		



Группа

Украина



2017

		



Группа

Украина



2016

		



Группа

Украина



2015

		



Группа

Украина



Кредитний потфель управлінка

		



Группа

Украина



2010-2017

		



2015

2016

2017

2018

2019



		ТЕХНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

		Площа посіву, га

		КУЛЬТУРА		ТОВ АФ "Надія"																				ПОСП "Ічняньське"																				ПОСП "Хлібороб"																				СТОВ "Крупичпільське"																				ТОВ "Берегиня"																				Ічняньський регіон																				СТОВ "Шалигінське"																				ТОВ АФ "Чапаєво"																				ПП "Аграрні Інвестиції"																				ПП "Середина-Буда-Агро"																				ПП "Ямпіль Інвест"																				ТОВ "Обрій"																				Сумський регіон																				ПП "Новгород-Сіверськ"																				ТОВ "Демор"																				Новгород-Сіверський																				Росток-Холдинг ТОВ																				Структура, %

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Пшениця озима		474						219		377		1,006		217		505						162		370		217		766		703		432		808		558						90				37		453		90		779		72		587						465		490		286		544		526		356		188		213						238						410		252		393		765		182						1429		860		540		2,392		1,948		2,966		2,050		2,044		0		0				160		153		102		985		1,242		435		216		323				200				100						315		512						57						1,571		1,706		2,953		1,679		2,021		1,278		1,639		2,078																														1,232		1,479		826		1,149		3,020																								200		160		1,824		1,808		5,170		4,714		3,794		2,643		4,982		2,135										2,465		2,038		1,487		2,094		1,964		1,403										779				337				661		340		0		0		0		0		3,244		2,038		1,824		2,094		2,625		1,743		1,629		1,020		2,364		4,200		10,362		9,717		7,668		6,781		7,607		3,878		9%		5%		6%		9%		20%		19%		15%		12%		19%		11%

		Пшениця яра		145																				130																																																																																275		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																												65																																																														0		0		0		0		0		0		0		0		0		65																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		275		0		0		0		0		0		0		0		0		65		2%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		Картопля																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																								105																																																																																																		0		105		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		105		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		Соя				142								192		306		482																436		317		498														89		175		315		156																318		442		374																255		354		325						0		142		0		0		89		1,376		1,734		1,834		0		0						674		2,031		1,778		1,792		1,780		1,690								154				416		594		634		408		640												1,000		993		1,340		1,145		3,026																																								86																										0		154		674		3,447		3,364		3,766		3,333		5,441		0		0														175		1,486		1,249																		296		296				0		0		0		0		0		0		175		1,782		1,545		0		0		296		674		3,447		3,453		5,141		5,241		9,057		1,545		0		0%		1%		2%		7%		7%		10%		10%		16%		4%		0%

		Овес						130																																																										24		46																				40		47														0		24		216		47		0		0		0		0		0		0																																																																																																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		24		216		47		0		0		0		0		0		0		0%		0%		1%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		Кукур/зерно		2519		1,316		2,900		1,872		1,237		1,376		1,704		2,026						700		850		1,102		897		964		769		441		932						1649		350		1,927		1,442		1,456		767		1,268		1,554						930		269		475		57		476		353		871		922						645				1,408		1,114		1,028		503		517		1,193						6443		2,785		7,812		5,382		5,161		3,769		4,801		6,626		0		0		60		4,570		4,610		3,619		1,104		2,020		2,247		2,879		4,672						1,874		2,602		2,365		1,535		1,622		1,481		2,234		1,557		1,557						5,230		3,609		4,306		4,846		5,223		3,447				9,707						188		634		769		170		599														6,061		4,530		2,412		1,337		2,530																623		1,033				1,048		1,048		60		6,444		12,630		16,288		12,244		11,691		11,919		11,089		7,276		12,311								2,013		3,845		2,614		3,403		4,261		4,786		4,261												383		957				11		978		0		0		0		2,013		3,845		2,997		4,360		4,261		4,797		5,239		6,503		9,229		20,442		23,683		21,250		18,457		21,079		21,975		12,073		17,550		36%		46%		52%		50%		42%		36%		40%		40%		30%		51%

		Гречка																																14																														55		50		13		17		11		9		11		11																										55		50		13		17		11		23		11		11		0		0																						115		110																																																																																																		115		110		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		170		160		13		17		11		23		11		11		0		0		1%		1%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		Соняшник		835		2,738		190		1189		1441		643		908								287		490		446		664		686		633.4		581.8		221.5								1,400		366		438		779		841		762.3		33								165		350		737		251		374.5		144.6		242								1,775		182		261		401		742		376.5		242						1122		6,568		1,534		3,289		3,558		3,234		2,773		739		0		0		4547		920		326				1,591		435		801								2052		544		349		350.9		1002.6		508.5		655.5				1,322								3,105		4,443		1,872		2,301		1,560		2,236				5,273						668		189				598				765										8,216		912		723		2,144		3,337		2,683		60												548						1,048						6,599		1,464		12,664		5,895		5,737		5,985		6,354		6,732		1,381		5,273								5,316		2,335		2,871		3,315		1,654		1,794		3,316										337		661				337						0		0		0		5,316		2,672		3,532		3,315		1,991		1,794		3,316		7,721		8,032		14,198		14,500		11,967		12,751		12,442		9,461		3,175		8,589		42%		40%		36%		31%		23%		25%		24%		17%		8%		25%

		Редька олійна																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																								30																																																																																																		0		30		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		Ячмінь ярий										2																																																																																												0		0		0		0		2		0		0		0		0		0										31				216		323		157																1						1,312										723		794		1,155		1,580		1,705		156																														763		1,363		1,018		1,807		415																								0		0		0		0		1,516		2,157		2,389		3,710		2,276		1,468										749		1,060		892		726		967		2,200												337				661		161				0		0		0		0		749		1,397		892		1,387		1,128		2,200		0		0		0		0		2,267		3,554		3,281		5,097		3,404		3,668		0%		0%		0%		0%		4%		7%		6%		9%		8%		11%

		Жито										223																																																				72																																								72		0		0		0		223		0		0		0		0		0																						90																																																																																																				90		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				115																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		115		162		0		0		0		223		0		0		0		0		115		1%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		Горох																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																																284																										0		0		0		0		0		0		0		284		0		0														966		845																										0		0		0		0		0		0		966		845		0		0		0		0		0		0		0		0		966		1,129		0		0		0%		0%		0%		0%		0%		0%		2%		2%		0%		0%

		Ріпак озимий																										341																																																																												0		0		341		0		0		0		0		0		0		0																																																																																																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		341		0		0		0		0		0		0		0		0%		0%		1%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		Просо																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																																58																										0		0		0		0		0		0		0		58		0		0												1,194		629																												0		0		0		0		0		1,194		629		0		0		0		0		0		0		0		0		1,194		629		58		0		0		0%		0%		0%		0%		0%		2%		1%		0%		0%		0%

		Інші зернові і зернобобові																																																														50																																								50		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		50		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		Кормовий клин		0		0								59										500		307		124.7		223.3		373		317		492		362						311		300		422		279.2		279		188		215.8		63						450		386		269		159		244		119		117		11						250		169		322		218		265												1511		1162		1137.7		879.5		1161		683		824.8		436		0		0		270		213		148.8		238.3		140.9		182		297.5		197		212				0		0										2.5		2.5		2.5		2.5																		8316		194																54.5		65																		554.4		3634.3																								270		213		149		238		141		182		300		808		12,230		197								200				98		118		115		106		150										242												0		0		0		200		242		98		118		115		106		150		1,781		1,375		1,287		1,318		1,544		963		1,243		1,359		12,336		347		10%		7%		3%		3%		3%		2%		2%		2%		31%		1%

		Всього		3,973		4,196		3,220		3,280		3,280		3,276		3,135		3,013		0		0		1,779		2,017		2,231		2,550		2,726		2,601		2,640		2,571		0		0		2,050		2,050		2,752		2,612		2,693		2,750		2,633		2,392		0		0		2,022		1,384		1,439		1,514		1,508		1,530		1,774		1,772		0		0		1,133		1,944		1,952		2,050		1,946		1,893		2,013		1,941		0		0		10,957		11,591		11,594		12,007		12,153		12,050		12,194		11,689		0		0		4,877		5,863		5,912		5,989		5,629		5,670		5,776		5,305		5,364		0		2,457		2,817		3,051		3,132		3,132		3,078		3,059		2,876		2,881		2,928		0		0		9,906		10,758		10,845		10,959		11,104		11,566		11,659		17,471		0		0		856		823		769		768		599		820		65		0		0		0		8,216		6,973		7,248		7,397		6,518		9,152		7,129		0		0		0		0		0		548		623		1,033		1,048		1,048		1,048		7,334		8,680		27,941		27,675		28,171		28,494		28,088		30,766		28,145		21,447		0		0		0		7,529		9,394		9,875		10,985		11,180		10,866		11,445		0		0		0		0		1,358		1,381		1,294		1,294		1,129		1,318		0		0		0		7,529		10,752		11,256		12,279		12,474		11,995		12,763		18,291		20,271		39,535		47,211		51,076		51,800		52,560		54,928		40,139		34,209		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

																																																																																																																						144.3

		Заліковий збір, т																																																																																																																				11,833

		КУЛЬТУРА		ТОВ АФ "Надія"																				ПОСП "Ічняньське"																				ПОСП "Хлібороб"																				СТОВ "Крупичпільське"																				ТОВ "Берегиня"																				Ічняньський регіон																				СТОВ "Шалигінське"																				ТОВ АФ "Чапаєво"																				ПП "Аграрні Інвестиції"																				ПП "Середина-Буда-Агро"																				ПП "Ямпіль Інвест"																				ТОВ "Обрій"																				Сумський регіон																				ПП "Новгород-Сіверськ"																				ТОВ "Демор"																				Новгород-Сіверський																				Росток-Холдинг ТОВ

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Пшениця озима		1,672						1,025		1,377		6,169		1,123		3,263						474.6		1,608		929		4,435		2,851		2,476		5,893		3,606						358.1				156		2,522		528		4,741		426		3,853						1403.8		2,450		1,224		3,111		2,256		2,077		1,047		1,529						741.9						2,393		1,045		2,133		4,687		1,046						4650.4		4,058		2,310		13,486		8,058		17,596		13,176		13,297		0		0				419		846		605		6,080		5,677		3,373		1,168		1,896				708.4				471						1,388		2,528						342						8,386		8,860		10,358		7,737		15,253		8,351		9,033		13,190																														5,328		5,303		4,839		5,692		11,328																								708		419		9,703		9,464		21,766		20,105		25,993		15,211		22,257		13,532										13,943		8,640		7,368		10,320		7,398		6,628										3,848				2,144				3,137		1,653		0		0		0		0		17,791		8,640		9,512		10,320		10,534		8,281		5,359		4,477		12,012		22,950		47,614		46,341		48,680		38,828		32,791		21,813

		Пшениця яра		140																				175.6																																																																																315.7		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																												355																																																														0		0		0		0		0		0		0		0		0		355																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		316		0		0		0		0		0		0		0		0		355

		Картопля																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																								1,800																																																																																																		0		1,800		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,800		0		0		0		0		0		0		0		0

		Соя				78								587		667		1,363																1,529		740		1,559														158		638		722		545																1,214		1,022		1,214																939		851		972						0		78		0		0		158		4,906		4,002		5,652		0		0						648		3,383		3,215		5,378		3,500		4,456								191				977		1,279		1,928		934		1,705												1,701		1,934		4,268		3,041		5,290																																								165																										0		191		648		6,061		6,427		11,574		7,475		11,617		0		0														381		2,615		2,006																		755		600				0		0		0		0		0		0		381		3,370		2,606		0		0		270		648		6,061		6,585		16,479		11,858		20,640		2,606		0

		Овес						95																																																										84		57																				40		117														0		84		192		117		0		0		0		0		0		0																																																																																																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84		192		117		0		0		0		0		0		0

		Кукур/зерно		17,588		10,211		15,858		13,114		10,676		11,764		14,576		19,328						5,905		7,176		7,460		7,984		7,909		8,545		4,440		11,157						11,117		2,440		11,999		10,914		11,574		6,429		12,574		15,706						6,720		2,115		2,863		306		3,445		2,723		7,468		10,285						3,113				9,433		7,611		7,912		3,956		4,372		12,386						44,442		21,941		47,613		39,929		41,515		33,416		43,429		68,862		0		0		219.5		32,487		40,342		33,951		10,517		20,075		25,231		28,980		43,120						15,259		19,798		20,394		11,316		13,066		11,749		18,084		11,981		13,637						37,981		30,245		25,960		39,872		46,689		35,599				92,710						816		3,209		4,344		704		3,338														32,668		24,330		12,617		8,789		23,700																5,497		3,460				9,086		9,951		220		47,746		98,937		120,467		76,467		91,831		99,256		106,362		64,187		116,298								11,082		21,105		18,178		25,144		41,111		38,718		36,939												2,803		7,725				87		9,291		0		0		0		11,082		21,105		20,981		32,869		41,111		38,805		46,230		44,661		69,687		146,550		171,479		139,087		146,229		175,554		216,335		102,991		162,528

		Гречка																																23																														55		28		12		6				2				11																										55		28		12		6		0		25		0		11		0		0																						87.3		34																																																																																																		87		34		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		142		63		12		6		0		25		0		11		0		0

		Соняшник		1,995		6,925		455		2564.6		3,346		1,371		2,106								736		1,294		1,197		1733.76		1,766		1,770		1,624		644								3,534		1,062		911.64		1,898		1,957		2,074		126								308		1,044		2025.54		806		1,125		426		894								4,169		372		523.82		856		2,191		941		690						2,731		16,230		4,129		7,759		8,672		8,414		7,170		2,354		0		0		8238.3		1,440		358				4,859		1,285		2,153								2776.4		895		815		1106.74		3,188		1,226		1,704				3,022								9,547		12168.63		5,670		5,229		3,649		7,098				15,818						1,161		280				1,235				1,646										15,078		1,604		1,637		4,442		8,566		5,201		120												1,745						2,861						11,015		2,335		26,959		15,159		17,098		13,417		16,072		16,806		3,142		15,818								9,957		4,617		6,920		8,456		4,063		3,620		8,855										722		1,844				625		0				0		0		0		9,957		5,339		8,763		8,456		4,688		3,620		8,855		13,746		18,565		31,088		32,875		31,108		30,594		31,698		23,848		6,762		24,673

		Редька олійна																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																								11																																																																																																		0		11		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11		0		0		0		0		0		0		0		0

		Ячмінь ярий										10																																																																																												0		0		0		0		10		0		0		0		0		0										132				1,291		2,063		838																						5,659										3,507		3,168		6,757		8,684		8,451		936																														3,282		4,708		4,879		7,190		882																								0		0		0		0		6,921		7,876		12,927		17,937		10,171		6,595										3,929		3,362		4,163		3,162		2,809		8,800												938				3,419		536				0		0		0		0		3,929		4,301		4,163		6,581		3,345		8,800		0		0		0		0		10,860		12,177		17,090		24,518		13,515		15,395

		Жито										662																																																				239																																								239		0		0		0		662		0		0		0		0		0																																																																																																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				460																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		460		239		0		0		0		662		0		0		0		0		460

		Горох																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																																615																										0		0		0		0		0		0		0		615		0		0														2,338		2,612																										0		0		0		0		0		0		2,338		2,612		0		0		0		0		0		0		0		0		2,338		3,227		0		0

		Ріпак озимий																										761																																																																												0		0		761		0		0		0		0		0		0		0																																																																																																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		761		0		0		0		0		0		0		0

		Просо																																																																																																																0		0		0		0		0																																																																																																109																																				0		0		109		0		0												2,398		994																																						2,398		994		0		0		0		0		0		0		0		0		2,398		994		109		0		0

		Інші зернові і зернобобові																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Кормовий клин		х		х		х		х		х		137										х		х		х		х		х		11468				9,221						х		х		х		х		х		3064				462						х		х		х		х		х		1958				2						х		х		х		х		х		х		х		х						х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		2407										х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Всього		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х				х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		21,039		48,164		45,083		58,713		68,682		58,910		72,626		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х

		Урожайність залікова, т/га

		КУЛЬТУРА		ТОВ АФ "Надія"																				ПОСП "Ічняньське"																				ПОСП "Хлібороб"																				СТОВ "Крупичпільське"																				ТОВ "Берегиня"																				Ічняньський регіон																				СТОВ "Шалигінське"																				ТОВ АФ "Чапаєво"																				ПП "Аграрні Інвестиції"																				ПП "Середина-Буда-Агро"																				ПП "Ямпіль Інвест"																				ТОВ "Обрій"																				Сумський регіон																				ПП "Новгород-Сіверськ"																				ТОВ "Демор"																				Новгород-Сіверський																				Росток-Холдинг ТОВ

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Пшениця озима		3.53		-		-		4.68		3.65		6.13		5.17		6.46		-		-		2.93		4.35		4.28		5.79		4.06		5.73		7.29		6.46		-		-		3.98		-		4.22		5.57		5.87		6.09		5.92		6.57		-		-		3.02		5.00		4.28		5.72		4.29		5.84		5.57		7.18		-		-		3.12		-		-		5.84		4.15		5.43		6.13		5.76		-		-		3.25		4.72		4.28		5.64		4.14		5.93		6.43		6.51		-		-		-		2.62		5.53		5.93		6.17		4.57		7.75		5.41		5.87		-		3.54		-		4.71		-		-		4.41		4.94		-		-		6.00		-		-		5.34		5.19		3.51		4.61		7.55		6.53		5.51		6.35		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.32		3.59		5.86		4.95		3.75		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3.54		2.62		5.32		5.23		4.21		4.27		6.85		5.76		4.47		6.34		-		-		-		-		5.66		4.24		4.95		4.93		3.77		4.72		-		-		-		-		4.94		-		6.36		-		4.75		4.86		0		0		0		-		5.48		4.24		5.21		4.93		4.01		4.75		3.29		4.39		5.08		5.46		4.60		4.77		6.35		5.73		4.31		5.63

		Пшениця яра		0.97		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.35		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.15		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		5.50		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		5.50		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		1.15		-		-		-		-		-		-		-		-		5.50

		Картопля		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		17.14		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		17.14		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		17.14		-		-		-		-		-		-		-		-

		Соя		-		0.55		-		-		-		3.06		2.18		2.83		-		-		-		-		-		-		-		3.51		2.33		3.13		-		-		-		-		-		-		1.77		3.65		2.29		3.50		-		-		-		-		-		-		-		3.82		2.31		3.25		-		-		-		-		-		-		-		3.68		2.40		3.00		-		-		-		0.55		-		-		1.77		3.57		2.31		3.08		-		-		-		-		0.96		1.67		1.81		3.00		1.97		2.64		-		-		-		1.24		-		2.35		2.15		3.04		2.29		2.67		-		-		-		-		-		1.70		1.95		3.18		2.66		1.75		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.92		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.24		0.96		1.76		1.91		3.07		2.24		2.14		-		-		-		-		-		-		-		-		2.18		1.76		1.61		-		-		-		-		-		-		-		-		2.55		2.03		-		0		0		0		-		-		-		2.18		1.89		1.69		-		-		0.91		0.96		1.76		1.91		3.21		2.26		2.28		1.69		-

		Овес		-		-		0.73		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3.50		1.25		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.99		2.49		-		-		-		-		-		-		-		3.50		0.89		2.49		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		3.50		0.89		2.49		-		-		-		-		-		-

		Кукур/зерно		6.98		7.76		5.47		7.01		8.63		8.55		8.55		9.54		-		-		8.44		8.44		6.77		8.90		8.20		11.11		10.07		11.97		-		-		6.74		6.97		6.23		7.57		7.95		8.38		9.91		10.11		-		-		7.23		7.86		6.03		5.37		7.24		7.70		8.57		11.16		-		-		4.83		-		6.70		6.83		7.70		7.86		8.46		10.39		-		-		6.90		7.88		6.09		7.42		8.04		8.87		9.05		10.39		-		-		3.66		7.11		8.75		9.38		9.53		9.94		11.23		10.07		9.23		-		-		8.14		7.61		8.62		7.37		8.06		7.93		8.09		7.69		8.76		-		-		7.26		8.38		6.03		8.23		8.94		10.33		-		9.55		-		-		4.34		5.06		5.65		4.14		5.58		-		-		-		-		-		-		5.39		5.37		5.23		6.57		9.37		-		-		-		-		-		-		-		8.83		3.35		-		8.67		9.50		3.66		7.41		7.83		7.40		6.25		7.85		8.33		9.59		8.82		9.45		-		-		-		5.51		5.49		6.95		7.39		9.65		8.09		8.67		-		-		-		-		-		7.32		8.07		-		7.91		9.50		0		0		0		5.51		5.49		7.00		7.54		9.65		8.09		8.82		6.87		7.55		7.17		7.24		6.55		7.92		8.33		9.84		8.53		9.26

		Гречка		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.64		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.00		0.57		0.94		0.33		-		0.22		-		1.07		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.00		0.57		0.94		0.33		-		1.09		-		1.07		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.76		0.31		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.76		0.31		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		0.84		0.39		0.94		0.33		-		1.09		-		1.07		-		-

		Соняшник		2.39		2.53		2.39		2.16		2.32		2.13		2.32		-		-		-		2.57		2.64		2.68		2.61		2.57		2.79		2.79		2.91		-		-		-		2.52		2.90		2.08		2.44		2.33		2.72		3.83		-		-		-		1.87		2.98		2.75		3.21		3.00		2.94		3.69		-		-		-		2.35		2.04		2.01		2.13		2.95		2.50		2.85		-		-		2.43		2.47		2.69		2.36		2.44		2.60		2.59		3.19		-		-		1.81		1.56		1.10		-		3.05		2.96		2.69		-		-		-		1.35		1.65		2.33		3.15		3.18		2.41		2.60		-		2.29		-		-		-		3.07		2.74		3.03		2.27		2.34		3.17		-		3.00		-		-		1.74		1.48		-		2.07		-		2.15		-		-		-		-		1.84		1.76		2.26		2.07		2.57		1.94		2.01		-		-		-		-		-		3.18		-		-		2.73		-		-		1.67		1.59		2.13		2.57		2.98		2.24		2.53		2.50		2.27		3.00		-		-		-		1.87		1.98		2.41		2.55		2.46		2.02		2.67		-		-		-		-		2.14		2.79		-		1.85		-		-		0		0		0		1.87		2.00		2.48		2.55		2.35		2.02		2.67		1.78		2.31		2.19		2.27		2.60		2.40		2.55		2.52		2.13		2.87

		Редька олійна		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.38		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.38		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		0.38		-		-		-		-		-		-		-		-

		Ячмінь ярий		-		-		-		-		4.55		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.55		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.25		-		5.98		6.39		5.34		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.31		-		-		-		-		4.85		3.99		5.85		5.50		4.96		6.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.30		3.46		4.79		3.98		2.13		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.57		3.65		5.41		4.83		4.47		4.49		-		-		-		-		5.25		3.17		4.67		4.36		2.90		4.00		-		-		-		-		-		2.78		-		5.17		3.33		-		0		0		0		-		5.25		3.08		4.67		4.74		2.97		4.00		-		-		-		-		4.79		3.43		5.21		4.81		3.97		4.20

		Жито		-		-		-		-		2.96		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3.32		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3.32		-		-		-		2.96		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		-		-		-		-		-		4.00		1.47		-		-		-		2.96		-		-		-		-		4.00

		Горох		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.16		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.16		-		-		-		-		-		-		-		-		2.42		3.09		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		-		-		2.42		3.09		-		-		-		-		-		-		-		-		2.42		2.86		-		-

		Ріпак озимий		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.23		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.23		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.23		-		-		-		-		-		-		-

		Просо						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.88		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.88		-		-		-		-		-		-		-		2.01		1.58		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		-		2.01		1.58		-		-		-		-		-		-		-		-		2.01		1.58		1.88		-		-

		Інші зернові і зернобобові		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Кормовий клин		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х

		Всього		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х

		Бункерний збір, т

		КУЛЬТУРА		ТОВ АФ "Надія"																				ПОСП "Ічняньське"																				ПОСП "Хлібороб"																				СТОВ "Крупичпільське"																				ТОВ "Берегиня"																				Ічняньський регіон																				СТОВ "Шалигінське"																				ТОВ АФ "Чапаєво"																				ПП "Аграрні Інвестиції"																				ПП "Середина-Буда-Агро"																				ПП "Ямпіль Інвест"																				ТОВ "Обрій"																				Сумський регіон																				ПП "Новгород-Сіверськ"																				ТОВ "Демор"																				Новгород-Сіверський																				Росток-Холдинг ТОВ

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Пшениця озима		1,890						1,066		1,496		6,293		1,156		3,413						692		1,627		1,067		4,657		3,110		2,502		5,908		3,655						380				170		2,602		595		4,782		432		4,034						1,481		2,497		1,460		3,312		2,389		2,086		1,089		1,579						742						2,548		1,137		2,134		4,723		1,051						5185.25		4,124		2,696		14,185		8,726		17,798		13,309		13,732		0		0				423		898		658		6,226		6,089		3,586		1,212		2,004				745.6842105263				484						1,457		2,623						353						8,670		9,025		10,699		8,269		16,088		9,109		10,111		13,597																														5,496		5,707		4,920		5,999		12,209																								746		423		10,052		9,683		22,421		21,522		27,217		16,320		24,324		13,950										14,283		8,980		7,749		10,878		7,802		6,833										3,938				2,144				3,164		1,704		0		0		0		0		18,221		8,980		9,893		10,878		10,966		8,537		5,931		4,547		12,748		23,867		49,369		48,299		50,420		40,930		35,290		22,487

		Пшениця яра																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																												366																																																														0		0		0		0		0		0		0		0		0		366																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		366

		Картопля																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																								2,219																																																																																																		0		2,219		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2,219		0		0		0		0		0		0		0		0

		Соя				123								587		673		1,429																1,617		748		1,594														194		662		738		563																1,275		1,022		1,244																971		851		976						0		123		0		0		194		5,112		4,032		5,807		0		0						702		3,784		3,375		5,649		3,934		4,730						0		419		0		1,006		1,282		2,150		999		1,784						0		0		0		1,828		1,973		4,592		3,177		7,148																																								165																										0		419		702		6,617		6,631		12,390		8,109		13,827		0		0														428		2,797		2,134																		832		611				0		0		0		0		0		0		428		3,629		2,745		0		0		542		702		6,617		6,825		17,502		12,569		23,263		2,745		0

		Овес						111																																																										90		62																				61		137														0		90		235		137		0		0		0		0		0		0																																																																																																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		90		235		137		0		0		0		0		0		0

		Кукур/зерно		22,142		12,775		19,876		14,661		11,747		13,698		16,693		22,129						7,127		9,335		9,505		9,093		9,126		10,151		5,275		12,876						14,768		2,899		15,137		12,426		13,203		7,409		14,699		17,851						9,387		2,209		3,624		355		4,130		3,077		8,787		11,639						3,113				11,941		8,739		9,311		4,582		5,298		14,118						56537.29		27,218		60,083		45,274		47,518		38,918		50,753		78,612		0		0		258.2352941176		39,033		47,160		38,632		11,747		27,435		31,659		32,836		57,785						17,893		23,506		23,839		13,489		18,655		15,120		19,718		14,711		16,836						45,207		32,789		30,637		56,076		60,134		40,184				114,457						842		3,736		5,500		943		4,533														36,966		29,122		17,775		11,722		27,050																7,948		4,179				11,169		12,286		258		56,926		116,716		135,963		90,494		128,832		127,347		119,789		83,665		143,578								14,026		26,589		26,381		33,826		49,634		49,115		45,603												3,878		10,087				109		11,470		0		0		0		14,026		26,589		30,259		43,913		49,634		49,224		57,074		56,796		84,145		176,799		195,263		164,601		198,009		222,013		248,035		132,889		200,652

		Гречка																																29																														74		47		14		10				5				13																										74.29		47		14		10		0		34		0		13		0		0																						91.8947368421		43																																																																																																		92		43		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		166		89		14		10		0		34		0		13		0		0

		Соняшник		2,035		7,144		545		2,781		3,630		1,389		2,158								744		1,319		1,406		1,869		1,943		1,809		1,701		644								3,606		1,271		1,002		2,152		1,978		2,221		126								314		1,233		2,156		893		1,138		438		894								4,247		510		571		989		2,232		965		690						2779.5		16,628		4,965		8,379		9,608		8,545		7,483		2,355		0		0		9153.6666666667		1,531		611				5,422		1,359		2,280								3084.8888888889		899		817		1,134		3,257		1,448		1,918				3,551								10,045		12,405		6,462		5,920		4,129		7,610				17,008						1,283		294				1,415				1,704										17,532		1,374		1,677		5,290		9,640		5,590		128												1,770						3,080						12,239		2,430		30,286		15,207		18,587		15,432		17,966		17,984		3,679		17,008								10,115		5,352		8,092		9,072		4,219		4,163		9,522										771		2,140				625						0		0		0		10,115		6,123		10,232		9,072		4,843		4,163		9,522		15,018		19,058		35,251		33,700		34,318		34,210		34,521		25,182		7,842		26,530

		Редька олійна																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																								24																																																																																																		0		24		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		24		0		0		0		0		0		0		0		0

		Ячмінь ярий										10																																																																																												0		0		0		0		10		0		0		0		0		0										132				1,336		2,107		854																3						5,957										3,580		3,325		6,990		8,858		9,291		985																														3,360		5,161		4,950		7,329		962																								0		0		0		0		7,071		8,485		13,278		18,294		11,106		6,942										4,088		3,872		4,293		3,281		2,842		9,263												1,049				3,497		573				0		0		0		0		4,088		4,921		4,293		6,777		3,415		9,263		0		0		0		0		11,170		13,406		17,572		25,071		14,521		16,206

		Жито										670																																																				247																																								246.59		0		0		0		670		0		0		0		0		0																																																																																																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				460																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		460		247		0		0		0		670		0		0		0		0		460

		Горох																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																																701																										0		0		0		0		0		0		0		701		0		0														2,519		2,705																										0		0		0		0		0		0		2,519		2,705		0		0		0		0		0		0		0		0		2,519		3,406		0		0

		Ріпак озимий																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Просо																																																																																																																				0		0		0																																																																																																129																										0		0		0		0		0		0		0		129		0		0												2,695		1,216																												0		0		0		0		0		2,695		1,216		0		0		0		0		0		0		0		0		2,695		1,216		129		0		0

		Інші зернові і зернобобові																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Кормовий клин		х		х		х		х		х		148										х		х		х		х		х		11468				1,481						х		х		х		х		х		3064				462.47						х		х		х		х		х		1958				2						х		х		х		х		х		х		х		х						х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х

		Всього		х		х		х		х		х		х		х		х		х				х		х		х		х		х		х		х		х		х				х		х		х		х		х		х		х		х		х				х		х		х		х		х		х		х		х		х				х		х		х		х		х		х		х		х		х				х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х				х		х		х		х		х		х		х		х		х				х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х

		Урожайність бункерна, т/га

		КУЛЬТУРА		ТОВ АФ "Надія"																				ПОСП "Ічняньське"																				ПОСП "Хлібороб"																				СТОВ "Крупичпільське"																				ТОВ "Берегиня"																				Ічняньський регіон																				СТОВ "Шалигінське"																				ТОВ АФ "Чапаєво"																				ПП "Аграрні Інвестиції"																				ПП "Середина-Буда-Агро"																				ПП "Ямпіль Інвест"																				ТОВ "Обрій"																				Сумський регіон																				ПП "Новгород-Сіверськ"																				ТОВ "Демор"																				Новгород-Сіверський																				Росток-Холдинг ТОВ

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Пшениця озима		3.99		-		-		4.87		3.97		6.26		5.33		6.76		-		-		4.27		4.40		4.92		6.08		4.42		5.79		7.31		6.55		-		-		4.22		-		4.59		5.74		6.61		6.14		6.00		6.88		-		-		3.19		5.10		5.10		6.09		4.54		5.86		5.79		7.41		-		-		3.12		-		-		6.21		4.51		5.44		6.17		5.79		-		-		3.63		4.79		4.99		5.93		4.48		6.00		6.49		6.72		-		-		-		2.65		5.87		6.45		6.32		4.90		8.24		5.61		6.20		-		3.73		-		4.84		-		-		4.63		5.12		-		-		6.19		-		-		5.52		5.29		3.62		4.92		7.96		7.13		6.17		6.55		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.46		3.86		5.95		5.22		4.04		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3.73		2.65		5.51		5.36		4.34		4.57		7.17		6.17		4.88		6.54		-		-		-		-		5.79		4.41		5.21		5.19		3.97		4.87		-		-		-		-		5.06		-		6.36		-		4.79		5.01		-		-		-		-		5.62		4.41		5.42		5.19		4.18		4.90		3.64		4.46		5.39		5.68		4.76		4.97		6.58		6.04		4.64		5.80

		Пшениця яра		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		5.67		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		5.67		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		5.67

		Картопля		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		21.14		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		21.14		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		21.14		-		-		-		-		-		-		-		-

		Соя		-		0.87		-		-		-		3.06		2.20		2.97		-		-		-		-		-		-		-		3.71		2.36		3.20		-		-		-		-		-		-		2.18		3.79		2.35		3.62		-		-		-		-		-		-		-		4.01		2.31		3.33		-		-		-		-		-		-		-		3.81		2.40		3.01		-		-		-		0.87		-		-		2.18		3.72		2.33		3.17		-		-		-		-		1.04		1.86		1.90		3.15		2.21		2.80		-		-		-		2.72		-		2.42		2.16		3.39		2.45		2.79		-		-		-		-		-		1.83		1.99		3.43		2.77		2.36		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.92		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.72		1.04		1.92		1.97		3.29		2.43		2.54		-		-		-		-		-		-		-		-		2.44		1.88		1.71		-		-		-		-		-		-		-		-		2.81		2.06		-		-		-		-		-		-		-		2.44		2.04		1.78		-		-		1.83		1.04		1.92		1.98		3.40		2.40		2.57		1.78		-

		Овес		-		-		0.86		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3.75		1.36		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.52		2.91		-		-		-		-		-		-		-		3.75		1.09		2.91		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3.75		1.09		2.91		-		-		-		-		-		-

		Кукур/зерно		8.79		9.71		6.85		7.83		9.50		9.95		9.80		10.92		-		-		10.18		10.98		8.62		10.14		9.47		13.20		11.96		13.82		-		-		8.96		8.28		7.86		8.62		9.07		9.66		11.59		11.49		-		-		10.09		8.21		7.63		6.23		8.68		8.71		10.09		12.63		-		-		4.83		-		8.48		7.84		9.06		9.11		10.25		11.84		-		-		8.77		9.77		7.69		8.41		9.21		10.33		10.57		11.87		-		-		4.30		8.54		10.23		10.68		10.64		13.58		14.09		11.41		12.37		-		-		9.55		9.03		10.08		8.79		11.50		10.21		8.83		9.45		10.81		-		-		8.64		9.09		7.12		11.57		11.51		11.66		-		11.79		-		-		4.48		5.89		7.16		5.55		7.57		-		-		-		-		-		-		6.10		6.43		7.37		8.77		10.69		-		-		-		-		-		-		-		12.77		4.05		-		10.66		11.73		4.30		8.83		9.24		8.35		7.39		11.02		10.68		10.80		11.50		11.66		-		-		-		6.97		6.92		10.09		9.94		11.65		10.26		10.70		-		-		-		-		-		10.12		10.54		-		9.91		11.73		-		-		-		6.97		6.92		10.10		10.07		11.65		10.26		10.90		8.73		9.12		8.65		8.24		7.75		10.73		10.53		11.29		11.01		11.43

		Гречка		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.07		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.35		0.93		1.11		0.57		-		0.52		-		1.20		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.35		0.93		1.11		0.57		-		1.46		-		1.20		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.80		0.39		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.80		0.39		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.98		0.56		1.11		0.57		-		1.46		-		1.20		-		-

		Соняшник		2.44		2.61		2.87		2.34		2.52		2.16		2.38		-		-		-		2.59		2.69		3.15		2.81		2.83		2.86		2.92		2.91		-		-		-		2.58		3.47		2.29		2.76		2.35		2.91		3.83		-		-		-		1.90		3.52		2.93		3.56		3.04		3.03		3.69		-		-		-		2.39		2.80		2.19		2.47		3.01		2.56		2.85		-		-		2.48		2.53		3.24		2.55		2.70		2.64		2.70		3.19		-		-		2.01		1.66		1.87		-		3.41		3.12		2.85		-		-		-		1.50		1.65		2.34		3.23		3.25		2.85		2.93		-		2.69		-		-		-		3.24		2.79		3.45		2.57		2.65		3.40		-		3.23		-		-		1.92		1.55		-		2.37		-		2.23		-		-		-		-		2.13		1.51		2.32		2.47		2.89		2.08		2.15		-		-		-		-		-		3.23		-		-		2.94		-		-		1.85		1.66		2.39		2.58		3.24		2.58		2.83		2.67		2.66		3.23		-		-		-		1.90		2.29		2.82		2.74		2.55		2.32		2.87		-		-		-		-		2.29		3.24		-		1.85		-		-		-		-		-		1.90		2.29		2.90		2.74		2.43		2.32		2.87		1.95		2.37		2.48		2.32		2.87		2.68		2.77		2.66		2.47		3.09

		Редька олійна		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.78		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.78		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.78		-		-		-		-		-		-		-		-

		Ячмінь ярий		-		-		-		-		4.55		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.55		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.25		-		6.18		6.52		5.44		-		-		-		-		-		-		-		6.00		-		-		4.54		-		-		-		-		4.95		4.19		6.05		5.61		5.45		6.32		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.41		3.79		4.86		4.06		2.32		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.66		3.93		5.56		4.93		4.88		4.73		-		-		-		-		5.46		3.65		4.81		4.52		2.94		4.21		-		-		-		-		-		3.11		-		5.29		3.56		-		-		-		-		-		5.46		3.52		4.81		4.89		3.03		4.21		-		-		-		-		4.93		3.77		5.36		4.92		4.27		4.42

		Жито		-		-		-		-		3.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3.42		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3.42		-		-		-		3.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.00		1.52		-		-		-		3.00		-		-		-		-		4.00

		Горох		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.47		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.47		-		-		-		-		-		-		-		-		2.61		3.20		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.61		3.20		-		-		-		-		-		-		-		-		2.61		3.02		-		-

		Ріпак озимий		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Просо		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.23		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.23		-		-		-		-		-		-		-		2.26		1.93		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.26		1.93		-		-		-		-		-		-		-		-		2.26		1.93		2.23		-		-

		Інші зернові і зернобобові		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Кормовий клин		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х

		Всього		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х

		Коефіцієнт переводу в залік

		КУЛЬТУРА		ТОВ АФ "Надія"																				ПОСП "Ічняньське"																				ПОСП "Хлібороб"																				СТОВ "Крупичпільське"																				ТОВ "Берегиня"																				Ічняньський регіон																				СТОВ "Шалигінське"																				ТОВ АФ "Чапаєво"																				ПП "Аграрні Інвестиції"																				ПП "Середина-Буда-Агро"																				ПП "Ямпіль Інвест"																				ТОВ "Обрій"																				Сумський регіон																				ПП "Новгород-Сіверськ"																				ТОВ "Демор"																				Новгород-Сіверський																				Росток-Холдинг ТОВ

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Пшениця озима		0.88		-		-		0.96		0.92		0.98		0.97		0.96		-		-		0.69		0.99		0.87		0.95		0.92		0.99		1.00		0.99		-		-		0.94		-		0.92		0.97		0.89		0.99		0.99		0.96		-		-		0.95		0.98		0.84		0.94		0.94		1.00		0.96		0.97		-		-		1.00		-		-		0.94		0.92		1.00		0.99		0.99		-		-		0.90		0.98		0.86		0.95		0.92		0.99		0.99		0.97		-		-		-		0.99		0.94		0.92		0.98		0.93		0.94		0.96		0.95		-		0.95		-		0.97		-		-		0.95		0.96		-		-		0.97		-		-		0.97		0.98		0.97		0.94		0.95		0.92		0.89		0.97		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.97		0.93		0.98		0.95		0.93		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.95		0.99		0.97		0.98		0.97		0.93		0.96		0.93		0.92		0.97		-		-		-		-		0.98		0.96		0.95		0.95		0.95		0.97		-		-		-		-		0.98		-		1.00		-		0.99		0.97		-		-		-		-		0.98		0.96		0.96		0.95		0.96		0.97		0.90		0.98		0.94		0.96		0.96		0.96		0.97		0.95		0.93		0.97

		Пшениця яра		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.97		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.97		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.97

		Картопля		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.81		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.81		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.81		-		-		-		-		-		-		-		-

		Соя		-		0.64		-		-		-		1.00		0.99		0.95		-		-		-		-		-		-		-		0.95		0.99		0.98		-		-		-		-		-		-		0.81		0.96		0.98		0.97		-		-		-		-		-		-		-		0.95		1.00		0.98		-		-		-		-		-		-		-		0.97		1.00		1.00		-		-		-		0.64		-		-		0.81		0.96		0.99		0.97		-		-		-		-		0.92		0.89		0.95		0.95		0.89		0.94		-		-		-		0.46		-		0.97		1.00		0.90		0.94		0.96		-		-		-		-		-		0.93		0.98		0.93		0.96		0.74		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.46		0.92		0.92		0.97		0.93		0.92		0.84		-		-		-		-		-		-		-		-		0.89		0.94		0.94		-		-		-		-		-		-		-		-		0.91		0.98		-		-		-		-		-		-		-		0.89		0.93		0.95		-		-		0.50		0.92		0.92		0.96		0.94		0.94		0.89		0.95		-

		Овес		-		-		0.85		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.93		0.92		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.65		0.85		-		-		-		-		-		-		-		0.93		0.82		0.85		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.93		0.82		0.85		-		-		-		-		-		-

		Кукур/зерно		0.79		0.80		0.80		0.89		0.91		0.86		0.87		0.87		-		-		0.83		0.77		0.78		0.88		0.87		0.84		0.84		0.87		-		-		0.75		0.84		0.79		0.88		0.88		0.87		0.86		0.88		-		-		0.72		0.96		0.79		0.86		0.83		0.88		0.85		0.88		-		-		1.00		-		0.79		0.87		0.85		0.86		0.83		0.88		-		-		0.79		0.81		0.79		0.88		0.87		0.86		0.86		0.88		-		-		0.85		0.83		0.86		0.88		0.90		0.73		0.80		0.88		0.75		-		-		0.85		0.84		0.86		0.84		0.70		0.78		0.92		0.81		0.81		-		-		0.84		0.92		0.85		0.71		0.78		0.89		-		0.81		-		-		0.97		0.86		0.79		0.75		0.74		-		-		-		-		-		-		0.88		0.84		0.71		0.75		0.88		-		-		-		-		-		-		-		0.69		0.83		-		0.81		0.81		0.85		0.84		0.85		0.89		0.84		0.71		0.78		0.89		0.77		0.81		-		-		-		0.79		0.79		0.69		0.74		0.83		0.79		0.81		-		-		-		-		-		0.72		0.77		-		0.80		0.81		-		-		-		0.79		0.79		0.69		0.75		0.83		0.79		0.81		0.79		0.83		0.83		0.88		0.84		0.74		0.79		0.87		0.78		0.81

		Гречка		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.79		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.74		0.61		0.85		0.58		-		0.43		-		0.89		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.74		0.61		0.85		0.58		-		0.74		-		0.89		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.95		0.80		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.95		0.80		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.86		0.70		0.85		0.58		-		0.74		-		0.89		-		-

		Соняшник		0.98		0.97		0.84		0.92		0.92		0.99		0.98		-		-		-		0.99		0.98		0.85		0.93		0.91		0.98		0.95		1.00		-		-		-		0.98		0.84		0.91		0.88		0.99		0.93		1.00		-		-		-		0.98		0.85		0.94		0.90		0.99		0.97		1.00		-		-		-		0.98		0.73		0.92		0.86		0.98		0.97		1.00		-		-		0.98		0.98		0.83		0.93		0.90		0.98		0.96		1.00		-		-		0.90		0.94		0.59		-		0.90		0.95		0.94		-		-		-		0.90		1.00		1.00		0.98		0.98		0.85		0.89		-		0.85		-		-		-		0.95		0.98		0.88		0.88		0.88		0.93		-		0.93		-		-		0.91		0.95		-		0.87		-		0.97		-		-		-		-		0.86		1.17		0.98		0.84		0.89		0.93		0.94		-		-		-		-		-		0.99		-		-		0.93		-		-		0.90		0.96		0.89		1.00		0.92		0.87		0.89		0.93		0.85		0.93		-		-		-		0.98		0.86		0.86		0.93		0.96		0.87		0.93		-		-		-		-		0.94		0.86		-		1.00		-		-		-		-		-		0.98		0.87		0.86		0.93		0.97		0.87		0.93		0.92		0.97		0.88		0.98		0.91		0.89		0.92		0.95		0.86		0.93

		Редька олійна		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.49		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.49		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.49		-		-		-		-		-		-		-		-

		Ячмінь ярий		-		-		-		-		1.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.00		-		0.97		0.98		0.98		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.95		-		-		-		-		0.98		0.95		0.97		0.98		0.91		0.95		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.98		0.91		0.99		0.98		0.92		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.98		0.93		0.97		0.98		0.92		0.95		-		-		-		-		0.96		0.87		0.97		0.96		0.99		0.95		-		-		-		-		-		0.89		-		0.98		0.94		-		-		-		-		-		0.96		0.87		0.97		0.97		0.98		0.95		-		-		-		-		0.97		0.91		0.97		0.98		0.93		0.95

		Жито		-		-		-		-		0.99		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.97		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.97		-		-		-		0.99		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.00		0.97		-		-		-		0.99		-		-		-		-		1.00

		Горох		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.88		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.88		-		-		-		-		-		-		-		-		0.93		0.97		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.93		0.97		-		-		-		-		-		-		-		-		0.93		0.95		-		-

		Ріпак озимий		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Просо		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.84		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.84		-		-		-		-		-		-		-		0.89		0.82		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.89		0.82		-		-		-		-		-		-		-		-		0.89		0.82		0.84		-		-

		Інші зернові і зернобобові		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Кормовий клин		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х

		Всього		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х





		Фінансовий результат РОСТОК АГРО ГРУПП, тис.дол												24.0		25.55		26.60		27.20		25.85		25.00		26.60

		Курс, грн/дол на 31.12		8.0		8.0		8.0		8.0		11.9		21.8		27.19		28.07		27.69		23.69		25.00		28.07

		Статті		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2017

				аудит з молочкою		аудит з молочкою		аудит з молочкою		аудит з молочкою		аудит без молочки		аудит без молочки		аудит без молочки		аудит без молочки		ПСБО факт		ПСБО факт		Бюджет		ПСБО факт

		Виручка		22,735		34,636		48,314		56,564		40,841		53,299		37,982		53,011		53,141		40,768		40,949		51,929

		Собівартість		23,649		35,448		51,378		57,960		33,146		41,693		35,276		50,351		36,358		28,741		25,140		32,601

		Дохід від визначення с/г продукції за справедливою вартістю		1,597		13,662		13,481		15,848		10,905		9,928		16,910		14,935

		Дохід/(збиток) від зміни справедливої вартості біологічних вктивів		-7		-75		964		1,106		536		185		-63		-241

		Валовий прибуток		676		12,775		11,381		15,558		19,136		21,719		19,553		17,354		16,783		12,028		15,810		19,328

		Валовая маржа, %		3.0%		36.9%		23.6%		27.5%		46.9%		40.7%		51.5%		32.7%		31.6%		29.5%		38.6%		37.2%

		Інші операційні доходи		1,121		2,008		1,837		2,524		1,494		1,401		513		412		2,958		1,774		0		1,959								Дані за 2019 рік:

		Витрати на збут		463		2,100		2,842		3,251		3,302		3,443		2,706		4,834		5,289		4,926		6,678		5,145								Земля в обробітку - 40 139 га (без землі, що не оброблялась).

		Адміністративні витрати		886		1,220		1,464		2,823		1,718		1,436		1,369		2,781		6,531		5,032		3,196		2,757								Активи - 71 429 тис.дол (на 31.12.2019 по курсу 23,69 грн/дол)

		Інші операційні витрати		951		1,196		1,558		5,852		3,931		1,452		1,022		951		2,668		4,006		142		3,165								Борг - 19 116 тис.дол.

		Операційний прибуток		-503		10,267		7,354		6,156		11,679		16,789		14,969		9,200		5,253		-161		5,793		10,220								Виручка - 40 768 тис.дол.

		EBIT маржа, %		-2.2%		29.6%		15.2%		10.9%		28.6%		31.5%		39.4%		17.4%		9.9%		-0.4%		14.1%		19.7%								ЕBITDA - 4 521 тис.дол.

		Фінансові витрати		901		1,741		2,278		4,644		5,237		4,406		2,889		2,486		2,017		807		1,185		2,365								Сюди входить також Ічняньський кластер (оскільки розділення офіційно пройшло у 2020 році).

		Фінансові доходи		11				1		158		305		8,753		17		23				1,630				29

		Дохід від участі в капіталі				240		303		496		275		-8		116				46		6				0

		Дохід від вигідних покупок		2,166

		Інші витрати										29,980		8,607		2,890		1,884		127						3,420

		Прибутоку до оподаткування		773		8,766		5,380		2,166		-22,958		12,521		9,323		4,853		3,154		667		4,608		4,464

		Доходи/ (витрати) з податку на прибуток		-189		-126		95		-153		-225		257		4		-194		-23		-100				-25

		Прибуток за звітний рік		584		8,640		5,475		2,013		-23,183		12,778		9,327		4,659		3,132		567		4,608		4,439

		Курсові різниці при перерахунку у валюту представлення		1		28		-21		-1		187		0

		Чистий прибуток		583		8,612		5,496		2,014		-23,370		12,778		9,327		4,659		3,132		567		4,608		4,439

		Маржа по чистому прибутку, %		2.6%		24.9%		11.4%		3.6%		-57.2%		24.0%		24.6%		8.8%		5.9%		1.4%		11.3%		8.5%

		Площа в обробітку, га		10,606		18,291		20,271		39,535		47,211		51,076		51,796		52,311		54,312		40,139		34,209		52,560

		Амортизація		991		1,499		1,782		3,201		4,185		3,294		4,210		4,460		3,693		4,682		1,914		3,170

		ЕBITDA		488		11,766		9,136		9,357		15,864		20,083		19,179		13,660		8,945		4,521		7,707		13,390

		ДОХІД		22,735		34,636		48,314		56,564		40,841		53,299		37,982		53,011		53,141		40,768		40,949		51,929

		ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ		901		1,741		2,278		4,644		5,237		4,406		2,889		2,486		2,017		807		1,185		2,365

		БОРГ		7,913		12,905		22,194		41,437		37,432		22,135		20,313		22,168		26,304		19,116		14,736		22,169

		ЧИСТИЙ БОРГ (за мінусом готівки)		7,730		12,801		21,948		41,104		37,150		21,123		19,767		21,218		26,009		18,802		14,736		21,218

		КАПІТАЛ ВЛАСНИЙ		9,665		18,277		20,732		18,696		4,771		20,074		26,242		29,585		32,970		42,259		46,868		29,495

		АКТИВ		24,421		36,797		47,542		85,060		57,874		57,011		56,942		60,490		75,154		71,429				59,935

		БОРГ/КАПІТАЛУ		0.8		0.7		1.1		2.2		7.8		1.1		0.8		0.7		0.8		0.4		0.3		0.7

		БОРГ/АКТИВУ		0.3		0.3		0.5		0.5		0.6		0.4		0.3		0.4		0.3		0.3		0.0		0.4

		БОРГ/Реалізації		0.3		0.4		0.5		0.7		0.9		0.4		0.5		0.4		0.5		0.5		0.4		0.4

		БОРГ/EBITDA (max 2,5-3)		15.8		1.1		2.4		4.4		2.3		1.1		1.0		1.6		2.9		4.2		1.9		1.6

		ДОХІД/КАПІТАЛУ		2.4		1.9		2.3		3.0		8.6		2.7		1.4		1.8		1.6		1.0		0.9		1.8

		EBITDA | %%		0.5		6.8		4.0		2.1		3.2		-4.6		6.7		5.5		4.4		-5.5		6.5		5.7

		EBIT | %%		-0.6		5.9		3.2		1.4		2.4		-3.9		5.2		3.7		2.6		0.2		4.9		4.4

		Чистий прибуток, дол/га		55		471		271		51		-495		250		180		89		58		14		135		84

		Чистий прибуток, дол/га без урахування курсових різниць		55		471		271		51		140		419		236		125		60		14		135		150

		EBITDA | га		46		643		451		237		336		393		370		261		165		113		225		255

		Фінансові витрати/EBITDA		1.85		0.15		0.25		0.50		0.33		0.22		0.15		0.18		0.23		0.18		0.15		0.18

		Назва		31 Dec 2010		31 Dec 2011		31 Dec 2012		31 Dec 2013		31 Dec 2014		31 Dec 2015		31 Dec 2016		31 Dec 2017		31 Dec 2018		31 Dec 2019		31 Dec 2020		31 Dec 2017

		Грошові кошти		183		104		246		333		282		1012		546		950		295		315				950

		Поточні фінансові інвестиції				240		543		607		515		331						0		0				0

		Дебіторська заборгованість		5,650		7,935		7,571		15,554		6,056		10,413		8,145		7,448		14,112		4,096				2,620

		Оборотні активи		11,816		22,349		20,846		36,345		24,148		24,077		28,434		29,366		41,804		35,901				28,691

		Короткострокові зобов'язання		14,077		14,157		24,901		31,179		21,309		20,176		15,017		14,582		14,556		10,053				11,974

		Абсолютна ліквадність		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.1

		Швидка ліквідність		0.4		0.6		0.3		0.5		0.3		0.6		0.6		0.6		1.0		0.4		0.0		0.3

		Загальна ліквідність		0.8		1.6		0.8		1.2		1.1		1.2		1.9		2.0		2.9		3.6		0.0		2.4

		Власний капітал		9665		18277		20734		18696		3762		20074		26242		29,585		32,970		42,259		46,868		29,495

		Зобов'язання		14,756		18,520		26,808		60,833		59,502		36,937		30,700		30,905		42,184		29,169		-46,868		30,440

		Валюта балансу (підсумок)		24421		36797		47542		79529		63264		57011		56942		60,490		75,154		71,429		0		59,935

		Коефіцієнт фінансової незалежності		0.40		0.50		0.44		0.24		0.06		0.35		0.46		0.49		0.44		0.59		0.00		0.49

		Коефіцієнт фінансової залежності		0.60		0.50		0.56		0.76		0.94		0.65		0.54		0.51		0.56		0.41		0.00		0.51

		Коефіцієнт Фінансового ризику		1.53		1.01		1.29		3.25		15.82		1.84		1.17		1.04		1.28		0.69		-1.00		1.03

		Чистий прибуток		583		8612		5496		2,014		-23,370		12,778		9,327		4,659		3,132		567		4,608		4,439

		Виручка від реалізації		22735		34636		48314		56,564		40,841		53,299		37,982		53,011		53,141		40,768		40,949		51,929

		Активи		24,421		36,797		47,543		85,060		57,874		57,011		56,942		60,490		75,154		71,429		0		59,935

		Середня величина вальтного балансу		21487		30,609		42,170		51,975		71,397		60,138		56,977		58,716		67,822		65,682		0		58,438

		Середня величина власного капіталу		9335		13,971		19,506		14,181		11,229		11,918		23,158		27,914		31,278		35,877		23,434		27,868

		Коефіцієнт прибутковості загального капіталу		0.03		0.28		0.13		0.04		-0.33		0.21		0.16		0.08		0.05		0.01		0.00		0.08

		Коефіцієнт прибутковості власного капіталу		0.06		0.62		0.28		0.14		-2.08		1.07		0.40		0.17		0.10		0.02		0.20		0.16

		Маржа прибутку (норма прибутку)		0.03		0.25		0.11		0.04		-0.57		0.24		0.25		0.09		0.06		0.01		0.11		0.09

		Прибутковість активів за чистим прибутком		0.02		0.23		0.12		0.02		-0.40		0.22		0.16		0.08		0.04		0.01		0.00		0.07

		корпоративна соціальна відповідальність, грн												2,511,378		4,462,764		5,021,460		6,726,957		5,688,762

		корпоративна соціальна відповідальність, грн/га												49		86		96		124		142



Варшавська Н.:
не середньозважений, брався на кінець року, кредити, займи, фінансові зобов'язання

Варшавська Н.:
не середньозважений, брався на кінець року



		Звіт про фінансові результати за 4 квартали 2018 рік, тис.грн										ТОВ "Росток-Холдинг"		ТОВ "Росток-Трейд"		ТОВ "АФ "Надія"		ПОСП "Хлібороб"		ПОСП "Ічнянське"		ТОВ "Берегиня"		СТОВ "Крупічпільське"		ТОВ "Комбікормник"		ТОВ "Шалигинське"		ТОВ "АФ ім. Чапаєва"		ПП "Ямпіль Інвест"		ПП "Аграрні Інвестиції"		ПП "Середина-буда Агро"		ТОВ "ДЕМОР"		ПП "Новгоро-сіверські Аграрні Інвестиції"		ПП "Новгород-сіверський елеватор"		ТОВ "Обрій"		Сумарно по направленню		Внутрігрупа		Сумарно по направленню		Ичня		Глухів		Новгород		ЦО

		Стаття								Код рядка		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018

		Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)								10

		Податок на додану вартiсть								15

		Акцизний збiр								20

										25

		Інші вирахування з доходу								30

		Чистий доход (виручка) від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг)								2000		1,009		50,828		87,937		150,167		112,060		85,095		52,899		48,884		91,666		69,885		187,328		387,259		25,811		57,243		277,103		29,978		42,690		1,757,841		312,381		1,445,459		537,041		804,638		364,324		51,837

		Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)								2050				35,125		54,912		111,355		94,695		48,804		31,715		54,120		96,737		57,886		146,010		235,250		16,591		34,592		225,113		30,826		27,609		1,301,341		312,381		988,960		395,602		580,083		290,531		35,125

		Валовий :										1,009		15,703		33,025		38,812		17,365		36,290		21,184		(5,236)		(5,071)		11,998		41,318		152,009		9,220		22,651		51,990		(847)		15,081		456,499		- 0		456,499		141,439		224,555		73,793		16,712

		прибуток								2090		1,009		15,703		33,025		38,812		17,365		36,290		21,184		- 0		- 0		11,998		41,318		152,009		9,220		22,651		51,990		- 0		15,081		456,499		- 0		456,499		141,439		224,555		73,793		16,712

		збиток								2095		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		(5,236)		(5,071)		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		(847)		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Інші операційні доходи								2120		78,674		121		2,745		2,307		2,168		977		1,815		25,025		5,806		1,372		4,895		16,609		66		4,138		5,973		24,414		1,179		178,284		97,836		80,448		35,037		29,927		34,525		78,795

		Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю								2121																		6,732																		6,732				6,732		- 0		6,732		- 0		- 0

		Дохід від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції								2122																																				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Адміністративні витрати								2130		76,261		20,301		3,144		4,805		11,369		1,835		1,792		8,209		6,732		2,831		9,415		17,031		384		2,057		8,389		2,130		951		177,637		- 0		177,637		31,154		37,344		12,576		96,562

		Витрати на збут								2150				11,211		9,179		10,414		6,961		7,448		4,654				1,946		9,373		33,531		54,607		4,663		10,524		46,025				5,459		215,996		72,131		143,865		38,657		109,579		56,549		11,211

		Інші операційні витрати								2180		82		438		4,227		5,974		3,239		2,481		4,365		13,931		6,200		9,018		5,741		16,642		251		1,844		9,651		13,368		828		98,277		25,705		72,572		34,216		38,679		24,863		520

		Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю								2181																																				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Втрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції								2182																																				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Фінансові результати від операційної діяльності :										3,340		(16,126)		19,220		19,925		(2,036)		25,504		12,188		(2,351)		(14,143)		(7,851)		(2,474)		80,338		3,988		12,364		(6,102)		8,068		9,022		142,873		- 0		142,873		72,449		68,880		14,330		(12,786)

		прибуток								2190		3,340		- 0		19,220		19,925		- 0		25,504		12,188		- 0		- 0		- 0		- 0		80,338		3,988		12,364		- 0		8,068		9,022		142,873		- 0		142,873		72,449		68,880		14,330		- 0

		збиток								2195		- 0		(16,126)		- 0		- 0		(2,036)		- 0		- 0		(2,351)		(14,143)		(7,851)		(2,474)		- 0		- 0		- 0		(6,102)		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		(12,786)

		Доход від участі в капіталі								2200																																				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Інші фінансові доходи								2220						160		41		412		13		19		3		104		31		6		375						53				20		1,239				1,239		650		536		53		- 0

		Інші доходи								2240						2,493		974		9,694						467		16,681		4,030		4,835		6,584						8,765		3,791				58,314				58,314		13,628		32,131		12,556		- 0

		Фінансові витрати								2250				10		3,247		1,396		7,946						860		11,135		2,865		5,968		7,021						10,067		4,339				54,853		- 0		54,853		13,449		26,989		14,406		10

		Втрати від участі в капіталі								2255																																				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Інші витрати								2270						2,942		1,050		8,504						1,489		14,715		3,735		6,294		8,212						10,771		4,058				61,770		- 0		61,770		13,985		32,957		14,829		- 0

		Фінансові результати до оподаткування:										3,340		(16,136)		15,684		18,495		(8,380)		25,517		12,207		(4,230)		(23,208)		(10,390)		(9,895)		72,064		3,988		12,364		(18,122)		3,462		9,042		85,803		- 0		85,803		59,293		41,601		(2,295)		(12,796)

		прибуток								2290		3,340		- 0		15,684		18,495		- 0		25,517		12,207		- 0		- 0		- 0		- 0		72,064		3,988		12,364		- 0		3,462		9,042		85,803		- 0		85,803		59,293		41,601		- 0		- 0

		збиток								2295				(16,136)		- 0		- 0		(8,380)		- 0		- 0		(4,230)		(23,208)		(10,390)		(9,895)		- 0		- 0		- 0		(18,122)		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		(2,295)		(12,796)

		Витрати (дохід) з податку на прибуток								2300		601														20																				621				621		20		- 0		- 0		601

		Прибуток (збиток) від припинення діяльності після оподаткування								2305																																				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Чистий фінансовий результат :										2,739		(16,136)		15,684		18,495		(8,380)		25,517		12,207		(4,250)		(23,208)		(10,390)		(9,895)		72,064		3,988		12,364		(18,122)		3,462		9,042		85,182		- 0		85,182		59,273		41,601		(2,295)		(13,397)

		прибуток								2350		2,739		- 0		15,684		18,495		- 0		25,517		12,207		- 0		- 0		- 0		- 0		72,064		3,988		12,364		- 0		3,462		9,042		85,182		- 0		85,182		59,273		41,601		- 0		- 0

		збиток								2355		- 0		(16,136)		- 0		- 0		(8,380)		- 0		- 0		(4,250)		(23,208)		(10,390)		(9,895)		- 0		- 0		- 0		(18,122)		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		(2,295)		(13,397)

		IІI. Елементи операційних витрат

		Найменування показника								Код рядка		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018

																																																				0		0		0		0

		Матеріальні затрати								2500		589		12		184,055		179,877		172,181		100,823		83,967		34,456		73,675		159,559		354,883		417,015		19,812		67,160		647,417		16,909		21,888		2,534,278				2,534,278		755,359		1,046,832		731,485		601

		Витрати на оплату праці								2505		58,674		18,805		3,876		7,665		17,700		4,016		3,405		6,249		13,036		7,152		10,979		25,647		27		33		17,454		5,961		463		201,142				201,142		42,911		57,304		23,448		77,479

		Відрахування на соціальні заходи								2510		4,836		1,305		879		1,687		3,916		923		763		1,254		2,474		1,599		2,397		5,639		6		7		3,824		1,172		103		32,786				32,786		9,423		12,218		5,004		6,141

		Амортизація								2515		567		175		3,508		13,476		8,132		1,072		2,246		4,504		24,142		4,969		7,568		11,582		0				10,880		7,555		63		100,438				100,438		32,937		48,324		18,435		742

		Інші операційні витрати								2520		11,639		11,654		38,522		37,904		33,352		24,049		21,408		16,888		14,831		36,179		93,551		212,080		8,371		25,632		145,683		2,538		16,200		750,479				750,479		172,122		381,211		173,853		23,293

		Разом								2550		76,305		31,951		230,840		240,609		235,281		130,882		111,789		63,351		128,158		209,458		469,378		671,963		28,216		92,832		825,258		34,135		38,717		3,619,123				3,619,123		1,012,753		1,545,889		952,225		108,256

												IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018

		ВИРУЧКА										1,009		50,828		87,937		150,167		112,060		85,095		52,899		48,884		91,666		69,885		187,328		387,259		25,811		57,243		277,103		29,978		42,690		1,757,841		312,381		1,445,459		537,041		804,638		364,324		51,837

		EBITDA										3,907		(15,951)		22,728		33,401		6,095		26,575		14,434		2,153		9,999		(2,882)		5,094		91,920		3,988		12,364		4,778		15,623		9,085		243,311		- 0		243,311		105,386		117,204		32,765		(12,044)

		Net Profit										2,739		(16,136)		15,684		18,495		(8,380)		25,517		12,207		(4,250)		(23,208)		(10,390)		(9,895)		72,064		3,988		12,364		(18,122)		3,462		9,042		85,182		- 0		85,182		59,273		41,601		(2,295)		(13,397)





		12/31/18				ТОВ "Росток-Холдинг"		ТОВ "Берегиня"		ПОСП "Ічнянське"		ТОВ "Комбікормник"		СТОВ "Крупічпільське"		ТОВ "АФ "Надія"		ПОСП "Хлібороб"		ПП "Аграрні Інвестиції"		ТОВ "Шалигинське"		ТОВ "АФ ім. Чапаєва"		ТОВ "Обрій"		ПП "Ямпіль Інвест"		ПП "Середина-буда Агро"		ПП "Новгоро-сіверські Аграрні Інвестиції"		ТОВ "ДЕМОР"		ПП "Новгород-сіверський елеватор"		ТОВ "Росток-Трейд"		Сумарно по направленню (з внутрігрупою)		Внутрігрупа		Сумарно по направленню (без внутрігрупи)

		Актив		Код
рядка		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18

		I. Необоротні  активи

		Нематеріальні активи		1000		451		4										28		400		172		11														69		1,135		0		1,135

		первiсна вартiсть		1001		547		105		707		269		55		299		684		400		246		27														138		3,477				3,477

		накопичена амортизація		1002		-96		101		706		269		55		299		656				74		16														69		2,149				2,149

		Незавершені капітальні інвестиції		1005		52		2		103		20,386		237		59		280				15,137		66												6,914				43,236				43,236

		Основні засоби		1010		1,183		8,667		45,701		59,786		18,123		42,776		101,015		72,604		204,028		33,231		129		47,701				73,308				91,276		351		799,879		0		799,879

		первiсна вартiсть		1011		2,454		23,487		150,413		125,013		72,940		62,501		161,549		108,284		328,065		72,902		421		73,478		28		104,730				120,856		808		1,407,929				1,407,929

		знос		1012		-1,271		14,820		104,712		65,227		54,817		19,725		60,534		35,680		124,037		39,671		292		25,777		28		31,422				-29,580		457		546,348				546,348

		Інвестиційна нерухомість		1015																																				0				0

		первiсна вартiсть інвестиційної нерухомості		1016																																				0				0

		знос інвестиційної нерухомості		1017																																				0				0

		Довгострокові біологічні активи		1020						14,013								18,771		1,336		5,062		1,018								2,284								42,484		0		42,484

		первiсна вартiсть довгострокових біологічних активів		1021						14,013								18,771		1,336		5,062		1,018								2,284								42,484				42,484

		накопичена амортизація довгострокових біологічних активів		1022																																				0				0

		Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств		1030		255,245										163										2		850												256,260		256,258		2

		інші фінансові інвестиції		1035																11																				11				11

		Довгострокова дебіторська заборгованість		1040																																				0				0

		Відстрочені податкові активи		1045																																				0				0

		Гудвіл		1050																																				0				0

		Відстрочені аквізиційні витрати		1060																																				0				0

		Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах		1065																																				0				0

		Iншi необоротнi активи		1090																																				0				0

		Усього за роздiлом I		1095		256,931		8,673		59,817		80,172		18,360		42,998		120,094		74,351		224,399		34,326		131		48,551		0		75,592		0		98,190		420		1,143,005		256,258		886,747

		II. Оборотні активи

		Запаси		1100		279		8,775		47,597		7,018		26,032		24,931		14,047		199,288		47,301		55,313		4,107		60,940		605		100,855		5,617		613		118		603,436		0		603,436

		Виробничi запаси		1101		139		1,178		5,542		7,018		785		1,595		2745		14,114		2255		3,830		117		6,978		5		11,861		380		613		1		59,156				59,156

		Незавершене виробництво		1102				4,687		14,389				5,288		9,979		9,012		76,801		42,841		22,588		3,814		40,940		600		37,409		4,653						273,001				273,001

		Готова  продукцiя		1103				2,910		15,591				6,834		13,357		1993		108,342		2202		28,886		170		13,022				51,561		583						245,451				245,451

		Товари		1104		140				12,075								297		31		3		9		6						24						117		12,702				12,702

		Поточні біологічні активи		1110						8,416								9,853		2,991		1,573		1,961								1,477								26,271				26,271

		Депозити перестрахування		1115																																				0				0

		Векселі одержані		1120																																				0				0

		Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги		1125		750		27,855		58,209		56,988		26,733		41,683		43,385		101,176		6,107		12,892		1,515		61,427		376		99,788		4,735		38,898				582,517		198,668		383,849

		Дебіторська заборгованість за розрахунками:
     за виданими авансами		1130																																		21,006		21,006		14,613		6,393

		з бюджетом		1135		2,185		453		418		1,380		287		319		28		4,317		254		2,595		549		2,687		934		46		1,814		5,675		2,917		26,858				26,858

		у тому числі з податку на прибуток		1136																																		1,553		1,553				1,553

		Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів		1140		5,743																																		5,743				5,743

		Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків		1145				47,169						36,618		231,730		56,073		207,995		23,612		34		11,224		59,900		13,160		27,526		27,497						742,538		731,855		10,683

		Інша поточна дебіторська заборгованість		1155		2,912		9,420		14,519		27,349		5,071		15,544		1,644		48,339		3,405		1,308		23,106		10,012		10,368		9,250		591		857		22,023		205,718		128,969		76,749

		Поточні фінансові інвестиції		1160																																				0				0

		Гроші та їх еквіваленти		1165		3,086		21		446		6		12		137		203		1,642		28		447		12		976		14		1,071		40		11		20		8,172				8,172

		Готівка		1166				9		7		3		8		9		1		3				2		2								40		11				95				95

		Рахунки в банках		1167		3,086		12		423		3		4		128		202		1,639		28		445		10		976		14		1,071						20		8,061				8,061

		Витрати майбутніх періодів		1170		6																6,394																1		6,401				6,401

		Частка перестраховика у страхових резервах		1180																																				0				0

		у тому числі в:
     резервах довгострокових зобов’язань		1181																																				0				0

		резервах збитків або резервах належних виплат		1182																																				0				0

		резервах незароблених премій		1183																																				0				0

		інших страхових резервах		1184																																				0				0

		Інші оборотні активи		1190				136		413		419		50		1,315		9,792		5,603		1,760				1,300		973		230		1,955		281		4,011		1		28,239		25,313		2,926

		Усього за роздiлом II		1195		14,961		93,829		130,018		93,160		94,803		315,659		135,025		571,351		90,434		74,550		41,813		196,915		25,687		241,968		40,575		50,065		46,086		2,256,899		1,099,418		1,157,481

		III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття		1200																																				0				0

		Баланс		1300		271,892		102,502		189,835		173,332		113,163		358,657		255,119		645,702		314,833		108,876		41,944		245,466		25,687		317,560		40,575		148,255		46,506		3,399,904		1,355,676		2,044,228

		Пасив		Код
рядка		12/31/18		43,465		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18

		I. Власний капітал

		Зареєстрований (пайовий) капітал		1400		207,849		46		7		15,258		19		19		7		21,820		7		7		15		260		850		14,150		2,445		1,091		235		264,085		56,236		207,849

		Внески до незареєстрованого статутного капіталу		1401																																				0				0

		Капітал у дооцінках		1405				9,528		36,716		32,727		21,442		21,880		48,093		13,460		128,661		28,377		71		11,371		2		11,098				7,806				371,232				371,232

		Додатковий капiтал		1410						65						90				2,263		1,195		808				3,696				9,663								17,780				17,780

		Емісійний дохід		1411																																				0				0

		Накопичені курсові різниці		1412																																				0				0

		Резервний капітал		1415						290																														290				290

		Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток)		1420		32,870		78,205		-79,943		-1,052		61,998		127,436		99,055		301,684		-145,674		-15,081		17,126		35,928		15,823		11,130		25,759		-38,844		-10,658		515,762		200,022		315,740

		Неоплачений капітал		1425																																				0				0

		Вилучений капітал		1430																																				0				0

		Інші резерви		1435																																				0				0

		Усього за роздiлом I		1495		240,719		87,779		-42,865		46,933		83,459		149,425		147,155		339,227		-15,811		14,111		17,212		51,255		16,675		46,041		28,204		-29,947		-10,423		1,169,149		256,258		912,891

		II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

		Відстрочені податкові  зобов'язання		1500																																				0				0

		Пенсійні зобов’язання		1505																																				0				0

		Довгострокові кредити банкiв		1510						30,776		4,790				18,394		5,497		25,833		135,514		17,032				18,855				56,960				3,867				317,518				317,518

		Інші довгостроковi зобов'язання		1515								240				378		6,010		9,081		4,453		792				10,374				12,864				25,228				69,420				69,420

		Довгострокові забезпечення		1520																																				0				0

		Довгострокові забезпечення витрат персоналу		1521																																				0				0

		Цільове фінансування		1525																																				0				0

		Благодійна допомога		1526																																				0				0

		Страхові резерви		1530																																				0				0

		у тому числі:
        резерв довгострокових зобов’язань		1531																																				0				0

		резерв збитків або резерв належних виплат		1532																																				0				0

		резерв незароблених премій		1533																																				0				0

		інші страхові резерви		1534																																				0				0

		Інвестиційні контракти		1535																																				0				0

		Призовий фонд		1540																																				0				0

		Резерв на виплату джек-поту		1545																																				0				0

		Усього за роздiлом IІ		1595		0		0		30,776		5,030		0		18,772		11,507		34,914		139,967		17,824		0		29,229		0		69,824		0		29,095		0		386,938		0		386,938

		IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

		Короткострокові кредити банкiв		1600																16,336												297								16,633				16,633

		Векселі видані		1605																																				0				0

		Поточна кредиторська заборгованість за:																																						0				0

		довгостроковими зобов'язаннями		1610						68,580		12,773				23,484		742		26,497		35,922		24,664				37,557				84,218				10,312				324,749				324,749

		товари, роботи, послуги		1615		2,699		12,010		36,683		39,550		28,277		17,630		38,288		76,424		17,536		26,171		9,294		57,662		5,554		82,239		8,669		9,131		907		468,724		198,515		270,209

		розрахунками з бюджетом		1620		737		144		370		58		166		210		230		1,486		291		288		171		689		81		1,087		177		81		49		6,315				6,315

		у тому числі з податку на прибуток		1621								20																												20				20

		розрахунками зі страхування		1625		2		2		106		25		3		7		46		229				35		2		3				124				68		3		655				655

		розрахунками з оплати праці		1630		3,220		112		518		166		113		103		249		1,089		24		213		17		182		1		513		1		259		88		6,868				6,868

		Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами		1635																																		34,285		34,285				34,285

		Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками		1640																																				0				0

		Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків		1645		20,000				92,237		63,830				138,218				100,702		120,339		24,881		2,464		20,678				22,890		2,669		108,260				717,168		717,168		0

		Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю		1650																																				0				0

		Поточні забезпечення		1660		4,298														667																187		1,451		6,603				6,603

		Доходи майбутніх періодів		1665																																				0				0

		Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків		1670																																				0				0

		Інші поточні зобов'язання		1690		216		2,455		3,431		4,967		1,145		10,808		56,902		48,131		16,565		689		12,784		48,211		3,376		10,327		855		20,811		20,146		261,819		183,715		78,104

		Усього за роздiлом ІII		1695		31,172		14,723		201,925		121,369		29,704		190,460		96,457		271,561		190,677		76,941		24,732		164,982		9,012		201,695		12,371		149,109		56,929		1,843,819		1,099,398		744,421

		ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття		1700																																				0				0

		V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду		1800																																				0				0

		Баланс		1900		271,891		102,502		189,836		173,332		113,163		358,657		255,119		645,702		314,833		108,876		41,944		245,466		25,687		317,560		40,575		148,257		46,506		3,399,906		1,355,656		2,044,250





		Звіт про фінансовий результат за 2019 рік, тис.грн										ТОВ "Росток-Холдинг"		ТОВ "Росток-Трейд"		ТОВ "АФ "Надія"		ПОСП "Хлібороб"		ПОСП "Ічнянське"		ТОВ "Берегиня"		СТОВ "Крупічпільське"		ТОВ "Комбікормник"		ТОВ "Шалигинське"		ТОВ "АФ ім. Чапаєва"		ПП "Ямпіль Інвест"		ПП "Аграрні Інвестиції"		ПП "Середина-буда Агро"		ТОВ "ДЕМОР"		ПП "Новгоро-сіверські Аграрні Інвестиції"		ПП "Новгород-сіверський елеватор"		ТОВ "Обрій"		Сумарно по направленню		Внутрігрупа		Сумарно по направленню		Ичня		Глухів		Новгород		ЦО		Курсові різниці, переоцінка/уцінка, списання, витрати Арми, юридичні		Сумарно по направленню

		Стаття								Код рядка		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019

		Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)								10

		Податок на додану вартiсть								15

		Акцизний збiр								20

										25

		Інші вирахування з доходу								30

		Чистий доход (виручка) від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг)								2000				7		35,719		44,387		72,997		10,476		32,148		38,477		1,554		95,783		109,732		449,564		535		28,536		237,912		52,112		6,938		1,216,877		163,193		1,053,684		234,204		664,106		318,560		7				1,053,684

		Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)								2050				7		18,954		37,729		68,695		7,404		23,179		37,510		1,486		77,427		78,878		284,877		427		17,998		215,898		30,486		5,058		906,013		163,193		742,820		193,470		448,152		264,383		7				742,820

		Валовий :										- 0		- 0		16,765		6,658		4,302		3,072		8,969		967		68		18,356		30,854		164,687		109		10,538		22,014		21,625		1,880		310,865		- 0		310,865		40,734		215,954		54,177		- 0		- 0		310,865

		прибуток								2090		- 0		- 0		16,765		6,658		4,302		3,072		8,969		967		68		18,356		30,854		164,687		109		10,538		22,014		21,625		1,880		310,865		- 0		310,865		40,734		215,954		54,177		- 0		- 0		310,865

		збиток								2095		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0

		Інші операційні доходи								2120		3,819		507		576		1,531		897		115		627		65		561		8,970		8,502		18,880		5		1,233		8,724		2,368		792		58,172		12,309		45,862		3,811		37,709		12,325		4,326		4,077		41,785

		Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю								2121																																				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0

		Дохід від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції								2122																																				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0

		Адміністративні витрати								2130		40,031		5,271		3,205		3,917		8,114		1,668		1,830		4,411		3,486		5,601		5,991		28,601		238		962		12,888		2,633		1,194		130,043		- 0		130,043		23,146		45,111		16,484		45,302		47,053		82,991

		Витрати на збут								2150				281		3,230		2,584		6,390		1,816		5,086				5		8,497		10,158		50,712				3,692		38,120		11		5,817		136,398		9,088		127,310		19,105		75,189		41,823		281				127,310

		Інші операційні витрати								2180				14,864		3,025		3,248		2,680		940		2,584		3,846		26,414		5,677		5,856		20,900		258		1,218		10,644		4,523		5,155		111,833		8,292		103,541		16,323		64,260		16,385		14,864		30,525		73,016

		Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю								2181																																				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0

		Втрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції								2182																																				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0

		Фінансові результати від операційної діяльності :										(36,212)		(19,909)		7,881		(1,560)		(11,985)		(1,237)		96		(7,225)		(29,276)		7,551		17,351		83,354		(383)		5,898		(30,914)		16,827		(9,494)		(9,237)		(5,071)		(4,166)		(14,029)		69,103		(8,190)		(56,121)		(73,500)		69,334

		прибуток								2190		- 0		- 0		7,881		- 0		- 0		- 0		96		- 0		- 0		7,551		17,351		83,354		- 0		5,898		- 0		16,827		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		69,103		- 0		- 0		- 0		69,334

		збиток								2195		(36,212)		(19,909)		- 0		(1,560)		(11,985)		(1,237)		- 0		(7,225)		(29,276)		- 0		- 0		- 0		(383)		- 0		(30,914)		- 0		(9,494)		(9,237)		(5,071)		(4,166)		(14,029)		- 0		(8,190)		(56,121)		(73,500)		- 0

		Доход від участі в капіталі								2200																																				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0

		Інші фінансові доходи								2220		4						0												4				125						10						142				142		0		129		10		4				142

		Інші доходи								2240						4,255		970		13,854						17,819		22,151		5,842		7,238		9,509						19,609		3,352				104,599				104,599		36,898		44,740		22,961		- 0		104,272		328

		Фінансові витрати								2250						563		744		61								12,906		1,848		1,453		930						1,974		380				20,860		- 0		20,860		1,368		17,138		2,354		- 0				20,860

		Втрати від участі в капіталі								2255																																				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0

		Інші витрати								2270								10,671		191		191		546		15,286		3,227		695		16,351		4,694						2,146		8,468				62,465		- 0		62,465		26,885		24,967		10,614		- 0		62,432		34

		Фінансові результати до оподаткування:										(36,208)		(19,909)		11,574		(12,005)		1,617		(1,428)		(450)		(4,692)		(23,258)		10,853		6,785		87,364		(383)		5,898		(15,415)		11,330		(9,494)		12,179		(5,071)		17,250		(5,384)		71,867		1,813		(56,117)		(31,660)		48,910

		прибуток								2290		- 0		- 0		11,574		- 0		1,617		- 0		- 0		- 0		- 0		10,853		6,785		87,364		- 0		5,898		- 0		11,330		- 0		12,179		- 0		17,250		- 0		71,867		1,813		- 0		- 0		48,910

		збиток								2295		(36,208)		(19,909)		- 0		(12,005)		- 0		(1,428)		(450)		(4,692)		(23,258)		- 0		- 0		- 0		(383)		- 0		(15,415)		- 0		(9,494)		- 0		(5,071)		- 0		(5,384)		- 0		- 0		(56,117)		(31,660)		- 0

		Витрати (дохід) з податку на прибуток								2300						2,093				448						54																				2,595				2,595		2,595		- 0		- 0		- 0				2,595

		Прибуток (збиток) від припинення діяльності після оподаткування								2305																																				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0

		Чистий фінансовий результат :										(36,208)		(19,909)		9,481		(12,005)		1,169		(1,428)		(450)		(4,746)		(23,258)		10,853		6,785		87,364		(383)		5,898		(15,415)		11,330		(9,494)		9,584		(5,071)		14,655		(7,979)		71,867		1,813		(56,117)		(31,660)		46,315

		прибуток								2350		- 0		- 0		9,481		- 0		1,169		- 0		- 0		- 0		- 0		10,853		6,785		87,364		- 0		5,898		- 0		11,330		- 0		9,584		- 0		14,655		- 0		71,867		1,813		- 0		- 0		46,315

		збиток								2355		(36,208)		(19,909)		- 0		(12,005)		- 0		(1,428)		(450)		(4,746)		(23,258)		- 0		- 0		- 0		(383)		- 0		(15,415)		- 0		(9,494)		- 0		(5,071)		- 0		(7,979)		- 0		- 0		(56,117)		(31,660)		- 0

		IІI. Елементи операційних витрат

		Найменування показника								Код рядка		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019

		Матеріальні затрати								2500		65				9,456		34,625		54,194		4,478		4,359		22,521		6,186		188,203		177,714		285,942		1,680		24,290		559,275		8,102		28,732		1,409,821				1,409,821		129,632		688,457		591,666		65				1,409,821

		Витрати на оплату праці								2505		24,167		4,542		4,150		8,972		21,002		4,714		3,860		8,285		609		8,263		9,222		39,210		19		61		21,598		6,721		787		166,183				166,183		50,982		58,111		28,381		28,709				166,183

		Відрахування на соціальні заходи								2510		3,368		658		929		1,978		4,618		1,075		868		1,562		134		1,771		1,994		8,243		4		12		4,258		1,342		160		32,974				32,974		11,030		12,306		5,612		4,026				32,974

		Амортизація								2515		2,199		66		4,202		12,953		7,506		964		2,190		4,381		24,834		17,634		8,095		16,932						11,095		7,469		493		121,013				121,013		32,196		67,988		18,564		2,265				121,013

		Інші операційні витрати								2520		10,231		15,117		12,362		12,448		16,413		5,515		9,363		8,919		(3,058)		37,914		5,504		155,934		2,519		12,346		147,389		10,510		25,830		485,255				485,255		65,020		224,642		170,245		25,348				485,255

		Разом								2550		40,030		20,383		31,099		70,976		103,733		16,746		20,640		45,668		28,705		253,786		202,529		506,261		4,222		36,709		743,615		34,144		56,002		2,215,247				2,215,247		288,861		1,051,505		814,468		60,413				60,413

												2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019

		ВИРУЧКА										- 0		7		35,719		44,387		72,997		10,476		32,148		38,477		1,554		95,783		109,732		449,564		535		28,536		237,912		52,112		6,938		1,216,877		163,193		1,053,684		234,204		664,106		318,560		7		- 0		1,053,684

		EBITDA										(34,013)		(19,843)		12,083		11,393		(4,479)		(273)		2,286		(2,844)		(4,442)		25,185		25,446		100,286		(383)		5,898		(19,820)		24,296		(9,001)		111,776		(5,071)		116,847		18,167		137,091		10,374		(53,856)		(73,500)		190,347

		Net Profit										(36,208)		(19,909)		9,481		(12,005)		1,169		(1,428)		(450)		(4,746)		(23,258)		10,853		6,785		87,364		(383)		5,898		(15,415)		11,330		(9,494)		9,584		(5,071)		14,655		(7,979)		71,867		1,813		(56,117)		(31,660)		46,315



Наталья Варшаская:
позитивні не операційні курсові різниці

Наталья Варшаская:
позитивні не операційні курсові різниці



		12/31/19				ТОВ "Росток-Холдинг"		ТОВ "Берегиня"		ПОСП "Ічнянське"		ТОВ "Комбікормник"		СТОВ "Крупічпільське"		ТОВ "АФ "Надія"		ПОСП "Хлібороб"		ПП "Аграрні Інвестиції"		ТОВ "Шалигинське"		ТОВ "АФ ім. Чапаєва"		ТОВ "Обрій"		ПП "Ямпіль Інвест"		ПП "Середина-буда Агро"		ПП "Новгоро-сіверські Аграрні Інвестиції"		ТОВ "ДЕМОР"		ПП "Новгород-сіверський елеватор"		ТОВ "Росток-Трейд"		Сумарно по направленню (з внутрігрупою)		Внутрігрупа		Сумарно по направленню (без внутрігрупи)

		Актив		Код
рядка		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19

		I. Необоротні  активи

		Нематеріальні активи		1000		1,151														320				2														65		1,698		0		1,698

		первiсна вартiсть		1001		1,560		105		707		269		55		299		684		400				27														138		4,244				4,244

		накопичена амортизація		1002		-409		-105		-707		-269		-55		-299		-684		80				-25														-73		-2,546				-2,546

		Незавершені капітальні інвестиції		1005		8				152		21,754		220		48		335						66								458				5,367				28,408				28,408

		Основні засоби		1010		888		7,568		39,033		55,613		15,401		38,645		77,730		62,364		242,581		41,562		209		19,317		0		65,313		0		101,585		250		768,059		0		768,059

		первiсна вартiсть		1011		2,373		22,782		103,353		125,205		66,470		62,532		144,577		114,896		515,973		98,858		994		39,841				112,217				160,118		713		1,570,902				1,570,902

		знос		1012		-1,485		-15,214		-64,320		-69,592		-51,069		-23,887		-66,847		-52,532		-273,392		-57,296		-785		-20,524				-46,904				-58,533		-463		-802,843				-802,843

		Інвестиційна нерухомість		1015																																				0				0

		первiсна вартiсть інвестиційної нерухомості		1016																																				0				0

		знос інвестиційної нерухомості		1017																																				0				0

		Довгострокові біологічні активи		1020						12,714								18,728		5,291		2,363		1,038								3,028								43,162		0		43,162

		первiсна вартiсть довгострокових біологічних активів		1021						12,714								18,728		5,291		2,363		1,038								3,028								43,162				43,162

		накопичена амортизація довгострокових біологічних активів		1022																																				0				0

		Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств		1030		255,245										163										2		850												256,260		256,258		2

		інші фінансові інвестиції		1035																																				0				0

		Довгострокова дебіторська заборгованість		1040																																				0				0

		Відстрочені податкові активи		1045																																				0				0

		Гудвіл		1050																																				0				0

		Відстрочені аквізиційні витрати		1060																																				0				0

		Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах		1065																																				0				0

		Iншi необоротнi активи		1090																																				0				0

		Усього за роздiлом I		1095		257,292		7,568		51,899		77,367		15,621		38,856		96,793		67,975		244,944		42,668		211		20,167		0		68,799		0		106,952		315		1,097,427		256,258		841,169

		II. Оборотні активи

		Запаси		1100		165		13,078		54,695		10,923		13,648		29,151		30,309		141,152		29,924		48,615		19,277		63,701		4,040		103,418		5,714		4,502		138		572,450		0		572,450

		Виробничi запаси		1101		124		398		3,940		10,923		372		3,319		3,023		8,472				9,994		197		437		11		8,176		610		4,502		21		54,519				54,519

		Незавершене виробництво		1102				12,504		41,811				13,183		25,829		25,707		56,120		29,924		4,897		1,031		49,712		4,029		33,801		4,582						303,130				303,130

		Готова  продукцiя		1103				176		8,944				93		3		1,579		76,550				33,710		18,042		13,552				60,989		522						214,160				214,160

		Товари		1104		41														10				15		6						452						117		641				641

		Поточні біологічні активи		1110						11,076								14,830		4,683				2,917								1,801								35,307				35,307

		Депозити перестрахування		1115																																				0				0

		Векселі одержані		1120																																				0				0

		Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги		1125		750		8,697		11,307		16,532		8,580		13,502		6,389		60,590		5,616		3,128		9,303		27,070		712		27,344		13,922		28,909		17		242,368		145,356		97,012

		Дебіторська заборгованість за розрахунками:
     за виданими авансами		1130																																		20,996		20,996		14,613		6,383

		з бюджетом		1135		3,335		59		101		51		127		17		266		1,879		224		6,212		1,238		3,911		1,309		20,649		1,554		292		4,298		45,522				45,522

		у тому числі з податку на прибуток		1136																																		1,553		1,553				1,553

		Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів		1140		474																																		474				474

		Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків		1145				54,021		5,465				47,369		221,593		40,026		321,982		30,588		38,701		9,684		53,678		10,229		54,582		23,557						911,475		906,152		5,323

		Інша поточна дебіторська заборгованість		1155		1,682		9,450		19,998		42,070		4,897		15,858		4,742		38,972		2,511		1,936		6,084		4,735		10,410		5,372		198		382		22,599		191,896		114,521		77,375

		Поточні фінансові інвестиції		1160																																				0				0

		Гроші та їх еквіваленти		1165		38		21		160		354		8		12		40		2,164		112		183		53		691		126		3,414		7		4		72		7,459				7,459

		Готівка		1166				2		5				1		1		4		6				4				3										7		33				33

		Рахунки в банках		1167		38		2		19		354		6		4		19		2,158		112		179		52		687		126		3,414		7		4		102		7,283				7,283

		Витрати майбутніх періодів		1170		7																																1		8				8

		Частка перестраховика у страхових резервах		1180																																				0				0

		у тому числі в:
     резервах довгострокових зобов’язань		1181																																				0				0

		резервах збитків або резервах належних виплат		1182																																				0				0

		резервах незароблених премій		1183																																				0				0

		інших страхових резервах		1184																																				0				0

		Інші оборотні активи		1190		17		345		560		60		940		1,602		9,508		3,588		1,682		1,217		1,300		136		230		354		559		1,829				23,927		20,889		3,038

		Усього за роздiлом II		1195		6,468		85,671		103,362		69,990		75,569		281,735		106,110		575,010		70,657		102,909		46,939		153,922		27,056		216,934		45,511		35,918		48,121		2,051,882		1,201,530		850,352

		III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття		1200		351																																		351				351

		Баланс		1300		264,111		93,239		155,261		147,357		91,190		320,591		202,903		642,985		315,601		145,577		47,150		174,089		27,056		285,733		45,511		142,870		48,436		3,149,660		1,457,788		1,691,872

		Пасив		Код
рядка		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19

		I. Власний капітал

		Зареєстрований (пайовий) капітал		1400		207,849		46		7		15,258		19		19		7		21,820		7		7		15		260		850		14,150		2,445		1,091		235		264,085		56,236		207,849

		Внески до незареєстрованого статутного капіталу		1401																																				0				0

		Капітал у дооцінках		1405				9,277		36,231		32,724		20,874		21,879		41,842		18,665		178,559		40,969		211		7,155				16,059				30,338				454,783				454,783

		Додатковий капiтал		1410						65						90				2,263		1,195		808				3,696				9,663								17,780				17,780

		Емісійний дохід		1411												3																								3				3

		Накопичені курсові різниці		1412																																				0				0

		Резервний капітал		1415						290																														290				290

		Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток)		1420		-2,685		77,028		-78,774		-5,757		62,116		136,916		93,301		389,094		-181,968		-4,089		7,632		42,714		15,441		-4,286		31,658		-27,490		-30,567		520,284		200,022		320,262

		Неоплачений капітал		1425																																				0				0

		Вилучений капітал		1430																																				0				0

		Інші резерви		1435																																				0				0

		Усього за роздiлом I		1495		205,164		86,351		-42,181		42,225		83,009		158,904		135,150		431,842		-2,207		37,695		7,858		53,825		16,291		35,586		34,103		3,939		-30,332		1,257,222		256,258		1,000,964

		II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

		Відстрочені податкові  зобов'язання		1500																																				0				0

		Пенсійні зобов’язання		1505																																				0				0

		Довгострокові кредити банкiв		1510																																				0				0

		Інші довгостроковi зобов'язання		1515																		3,885						3,359												7,244				7,244

		Довгострокові забезпечення		1520																														8						8				8

		Довгострокові забезпечення витрат персоналу		1521																																				0				0

		Цільове фінансування		1525																4																				4				4

		Благодійна допомога		1526																																				0				0

		Страхові резерви		1530																																				0				0

		у тому числі:
        резерв довгострокових зобов’язань		1531																																				0				0

		резерв збитків або резерв належних виплат		1532																																				0				0

		резерв незароблених премій		1533																																				0				0

		інші страхові резерви		1534																																				0				0

		Інвестиційні контракти		1535																																				0				0

		Призовий фонд		1540																																				0				0

		Резерв на виплату джек-поту		1545																																				0				0

		Усього за роздiлом IІ		1595		0		0		0		0		0		0		0		4		3,885		0		0		3,359		0		0		8		0		0		7,256		0		7,256

		IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

		Короткострокові кредити банкiв		1600						80,149		15,025				15,482				40,632		121,602		32,062				30,310				98,148				12,130				445,540				445,540

		Векселі видані		1605																																				0				0

		Поточна кредиторська заборгованість за:																																						0				0

		довгостроковими зобов'язаннями		1610																																				0				0

		товари, роботи, послуги		1615		261		1,817		18,602		30,186		222		5,889		7,088		33,752		3,765		39,841		9,198		12,201		3,674		45,931		5,361		3,112		997		221,897		145,356		76,541

		розрахунками з бюджетом		1620		20		22		526		141		14		2,177		43		1,605		228		253		187		742		120		803		210		93		37		7,221				7,221

		у тому числі з податку на прибуток		1621						448		54				2,093																								2,595				2,595

		розрахунками зі страхування		1625		2		20		28		57		2		3		23		74				61		3		7				181				60		6		527				527

		розрахунками з оплати праці		1630		1,501		117		643		214		101		130		369		1,296		25		279		20		259				687		1		248		77		5,967				5,967

		Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами		1635																																		27,432		27,432				27,432

		Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками		1640																																				0				0

		Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків		1645		55,048				90,573		52,474		182		123,646		1,820		93,899		178,923		27,392		8,539		29,535		3,743		94,955		5,416		112,053				878,198		862,907		15,291

		Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю		1650																																				0				0

		Поточні забезпечення		1660		2,057														1,917				574		73						1,791				225		135		6,772				6,772

		Доходи майбутніх періодів		1665																																				0				0

		Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків		1670																																				0				0

		Інші поточні зобов'язання		1690		58		4,912		6,921		7,036		7,660		14,360		58,410		37,970		9,380		7,420		21,271		43,851		3,228		7,651		413		11,010		50,084		291,635		193,267		98,368

		Усього за роздiлом ІII		1695		58,947		6,888		197,442		105,133		8,181		161,687		67,753		211,145		313,923		107,882		39,291		116,905		10,765		250,147		11,401		138,931		78,768		1,885,189		1,201,529		683,660

		ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття		1700																																				0				0

		V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду		1800																																				0				0

		Баланс		1900		264,111		93,239		155,261		147,358		91,190		320,591		202,903		642,991		315,601		145,577		47,149		174,089		27,056		285,733		45,512		142,870		48,436		3,149,667		1,457,787		1,691,880
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		Стаття				Код рядка		ПЛАН		ПЛАН		ПЛАН		ПЛАН		ПЛАН		ПЛАН		ПЛАН		ПЛАН		ПЛАН		ПЛАН		ПЛАН		ПЛАН

		Об'ем реалізації

				Кукур/зерно		тн		13,637		- 0		9,951		92,596		- 0		- 0		116,184		36,937		9,291		- 0		46,228		162,413		162,413		0

				Соняшник		тн		- 0		- 0		- 0		15,818		- 0		- 0		15,818		8,855		- 0		- 0		8,855		24,673		24,673		0

				Оз. пшениця		тн		342		- 0		- 0		11,840		- 0		- 0		12,182		6,628		1,653		- 0		8,281		20,463		20,463		0

				Соя		тн		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		0		0

				Яр. ячмінь		тн		5,659		- 0		- 0		136		- 0		- 0		5,795		8,800		- 0		- 0		8,800		14,595		14,595		0

				Молоко		тн		- 0		- 0		- 0		1,558		- 0		- 0		1,558		933		- 0		- 0		933		2,491

				М'ясо ВРХ		тн		- 0		- 0		- 0		36		- 0		- 0		36		20		- 0		- 0		20		57

				М'ясо свиней		тн		109		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		109		- 0		- 0		- 0		- 0		109

				Інше		тн		- 0		- 0		- 0		355		- 0		- 0		355		460		- 0		- 0		460		815

		Ціни реалізації на 1 тн без ПДВ						- 0		- 0		- 0				- 0		- 0				- 0		- 0		- 0

				Кукур/зерно		грн./тн		3,966		- 0		3,987		3,974		- 0		- 0		3,975		3,944		3,991		- 0		3,953		3,969		159		159		158

				Соняшник		грн./тн		- 0		- 0		- 0		8,333		- 0		- 0		8,333		8,333		- 0		- 0		8,333		8,333		333		400		400

				Оз. пшениця		грн./тн		3,970		- 0		- 0		4,284		- 0		- 0		4,275		4,253		4,303		- 0		4,263		4,270		171		171		171

				Соя		грн./тн		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Яр. ячмінь		грн./тн		4,100		- 0		- 0		4,100		- 0		- 0		4,100		4,100		- 0		- 0		4,100		4,100		164		164		164

				Молоко		грн./тн		- 0		- 0		- 0		7,942		- 0		- 0		7,942		7,690		- 0		- 0		7,690		7,848

				М'ясо ВРХ		грн./тн		- 0		- 0		- 0		28,911		- 0		- 0		28,911		28,897		- 0		- 0		28,897		28,906

				М'ясо свиней		грн./тн		37,376		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		37,376		- 0		- 0		- 0		- 0		37,376

				Інше		грн./тн		- 0		- 0		- 0		3,125		- 0		- 0		3,125		- 0		- 0		- 0		- 0		1,361

		Собівартість на 1 тн без ПДВ						- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0		- 0		- 0

				Кукур/зерно		грн./тн		2,816		- 0		1,875		2,172		- 0		- 0		2,222		2,473		1,802		- 0		2,338		2,255

				Соняшник		грн./тн		- 0		- 0		- 0		4,483		- 0		- 0		4,483		5,464		- 0		- 0		5,464		4,835

				Оз. пшениця		грн./тн		3,678		- 0		- 0		2,667		- 0		- 0		2,695		3,817		2,653		- 0		3,584		3,055

				Соя		грн./тн		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Яр. ячмінь		грн./тн		4,296		- 0		- 0		2,503		- 0		- 0		4,254		3,888		- 0		- 0		3,888		4,033

				Молоко		грн./тн		- 0		- 0		- 0		5,462		- 0		- 0		5,462		6,496		- 0		- 0		6,496		5,849

				М'ясо ВРХ		грн./тн		- 0		- 0		- 0		56,750		- 0		- 0		56,750		46,149		- 0		- 0		46,149		52,917

				М'ясо свиней		грн./тн		26,364		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		26,364		- 0		- 0		- 0		- 0		26,364

				Інше		грн./тн		- 0		- 0		- 0		3,026		- 0		- 0		3,026		- 0		- 0		- 0		- 0		1,317

		Чистий доход (виручка) від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг)				2000		82,716		- 0		39,674		565,634		- 0		- 0		688,025		291,514		44,191		- 0		335,705		1,023,729		- 0

				Кукур/зерно		тис.грн		54,086		- 0		39,674		368,017		- 0		- 0		461,777		145,686		37,077		- 0		182,764		644,541		- 0

				Соняшник		тис.грн		- 0		- 0		- 0		131,813		- 0		- 0		131,813		73,793		- 0		- 0		73,793		205,606		- 0

				Оз. пшениця		тис.грн		1,358		- 0		- 0		50,720		- 0		- 0		52,078		28,185		7,113		- 0		35,298		87,376		- 0

				Соя		тис.грн		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Яр. ячмінь		тис.грн		23,203		- 0		- 0		558		- 0		- 0		23,760		36,080		- 0		- 0		36,080		59,840		- 0

				Молоко		тис.грн		- 0		- 0		- 0		12,373		- 0		- 0		12,373		7,178		- 0		- 0		7,178		19,551		- 0

				М'ясо ВРХ		тис.грн		- 0		- 0		- 0		1,044		- 0		- 0		1,044		591		- 0		- 0		591		1,636		- 0

				М'ясо свиней		тис.грн		4,070		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		4,070		- 0		- 0		- 0		- 0		4,070		- 0

				Інше		тис.грн		- 0		- 0		- 0		1,109		- 0		- 0		1,109		- 0		- 0		- 0		- 0		1,109		- 0

		Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)				2050		66,849		- 0		18,658		315,593		- 0		- 0		401,101		206,258		21,130		- 0		227,388		628,489		- 0		- 0		- 0

				Кукур/зерно		тис.грн		38,409		- 0		18,658		201,142		- 0		- 0		258,209		91,353		16,745		- 0		108,097		366,307		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Соняшник		тис.грн		- 0		- 0		- 0		70,903		- 0		- 0		70,903		48,388		- 0		- 0		48,388		119,292		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Оз. пшениця		тис.грн		1,258		- 0		- 0		31,576		- 0		- 0		32,833		25,298		4,385		- 0		29,683		62,517		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Соя		тис.грн		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Яр. ячмінь		тис.грн		24,311		- 0		- 0		340		- 0		- 0		24,651		34,212		- 0		- 0		34,212		58,863		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Молоко		тис.грн		- 0		- 0		- 0		8,509		- 0		- 0		8,509		6,064		- 0		- 0		6,064		14,572		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				М'ясо ВРХ		тис.грн		- 0		- 0		- 0		2,050		- 0		- 0		2,050		944		- 0		- 0		944		2,994		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				М'ясо свиней		тис.грн		2,871		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		2,871		- 0		- 0		- 0		- 0		2,871		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Інше		тис.грн		- 0		- 0		- 0		1,073		- 0		- 0		1,073		- 0		- 0		- 0		- 0		1,073		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Валовий :						15,867		- 0		21,016		250,041		- 0		- 0		286,924		85,256		23,061		- 0		108,316		395,240

		прибуток				2090		15,867		- 0		21,016		250,041		- 0		- 0		286,924		85,256		23,061		- 0		108,316		395,240

		збиток				2095		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Кукур/зерно		тис.грн		15,676		- 0		21,016		166,876		- 0		- 0		203,568		54,334		20,332		- 0		74,666		278,234

				Соняшник		тис.грн		- 0		- 0		- 0		60,909		- 0		- 0		60,909		25,405		- 0		- 0		25,405		86,314

				Оз. пшениця		тис.грн		100		- 0		- 0		19,145		- 0		- 0		19,245		2,887		2,728		- 0		5,615		24,860

				Соя		тис.грн		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Яр. ячмінь		тис.грн		(1,108)		- 0		- 0		217		- 0		- 0		(891)		1,868		- 0		- 0		1,868		977

				Молоко		тис.грн		- 0		- 0		- 0		3,864		- 0		- 0		3,864		1,115		- 0		- 0		1,115		4,979

				М'ясо ВРХ		тис.грн		- 0		- 0		- 0		(1,006)		- 0		- 0		(1,006)		(353)		- 0		- 0		(353)		(1,359)

				М'ясо свиней		тис.грн		1,199		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		1,199		- 0		- 0		- 0		- 0		1,199

				Інше		тис.грн		- 0		- 0		- 0		35		- 0		- 0		35		- 0		- 0		- 0		- 0		35

		Інші операційні доходи				2120		- 0		- 0		- 0		- 0		1		- 0		1		- 0		- 0		- 0		- 0		1

		Адміністративні витрати				2130		4,033		373		470		19,282		- 0		- 0		24,159		6,715		176		2,202		9,093		33,252		- 0

		Адміністративні витрати ЦО				2130		3,993		- 0		1,429		23,827		- 0		- 0		29,249		15,608		1,797		- 0		17,406		46,655		- 0

		Хеджування				2150		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Витрати на збут				2150		14,085		- 0		7,206		90,221		- 0		- 0		111,512		47,435		8,013		- 0		55,448		166,960		- 0

		Інші операційні витрати				2180		404		- 0		105		1,861		- 0		- 0		2,369		1,104		72		- 0		1,175		3,545		- 0

		Фінансові результати від операційної діяльності :						(6,649)		(373)		11,806		114,850		1		- 0		119,635		14,394		13,002		(2,202)		25,194		144,829

		прибуток				2190		- 0		- 0		11,806		114,850		1		- 0		119,635		14,394		13,002		- 0		25,194		144,829

		збиток				2195		(6,649)		(373)		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		(2,202)		- 0		- 0

		Доход від участі в капіталі				2200		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Інші фінансові доходи				2220		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Інші доходи				2240		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Фінансові витрати				2250		2,669		- 0		955		15,925		- 0		- 0		19,548		3,231		- 0		6,847		10,078		29,626		- 0

		Втрати від участі в капіталі				2255		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Інші витрати				2270		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Фінансові результати до оподаткування:						(9,318)		(373)		10,851		98,926		1		- 0		100,087		11,163		13,002		(9,049)		15,116		115,203

		прибуток				2290		- 0		- 0		10,851		98,926		1		- 0		100,087		11,163		13,002		- 0		15,116		115,203

		збиток				2295		(9,318)		(373)		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		(9,049)		- 0		- 0

		Витрати (дохід) з податку на прибуток				2300		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Прибуток (збиток) від припинення діяльності після оподаткування				2305		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Чистий фінансовий результат :						(9,318)		(373)		10,851		98,926		1		- 0		100,087		11,163		13,002		(9,049)		15,116		115,203		- 0

		прибуток				2350		- 0		- 0		10,851		98,926		1		- 0		100,087		11,163		13,002		- 0		15,116		115,203		- 0

		збиток				2355		(9,318)		(373)		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		(9,049)		- 0		- 0		- 0

		Амортизація, тис.грн				2515		6,041		- 0		- 0		23,032		- 0		- 0		29,073		11,178		0		7,590		18,768		47,841

		Площа в обробітку, га						2,928		- 0		1,048		17,471		- 0		- 0		21,447		11,445		1,318		0		12,763		34,209

		ВИРУЧКА				тис.дол		3,309		- 0		1,587		22,625		- 0		- 0		27,521		10,601		1,607		- 0		13,428		40,949

		EBITDA				тис.дол		(24)		(15)		472		5,515		0		- 0		5,948		930		473		196		1,758		7,707

		Net Profit				тис.дол		(373)		(15)		434		3,957		0		- 0		4,003		406		473		(329)		605		4,608

		БОРГ на 31.12.2020				тис.дол		872		4,194		- 0		4,949		19		- 0		10,034		39		- 0		4,664		4,702		14,736		- 0

		БОРГ/EBITDA						6		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		1.7		0.0		0.0		23.8		2.7		1.9

		Прибуток, дол/га						(127)		- 0		414		226		- 0		- 0		187		35		359		- 0		47		135

		БОРГ, дол/га																		468								368		431

		EBITDA, дол/га																		277								138		225

		Рентабельність продажу, %						-11%		0%		27%		17%		0%		0%		15%		4%		29%		0%		5%		11%

								Площа загальна		Пар		Площа для розподілу				1		- 0				Площа загальна		Пар		Площа для розподілу

								21,447		0		21,447										12,763		0		12,763

		* Згідно даних ефективності вирощування с/г культур на 2020 рік





		План-факт інвестицій						курс		$/₴		27.5																12/31/17

										€/₴		29.43

		Регіон		Назва техніки		ПЛАН														ФАКТ												+/- ПЛАН-ФАКТ з ПДВ		Примітка		Примітка 2

						Всього кількість, шт		Ціна, тис. грн/шт		Ціна, тис. дол/шт		Ціна, тис. євро/шт		ЛІМІТ НА ПОЧАТОК РОКУ Всього вартість, тис.дол		Всього вартість, тис.грн з ПДВ		Всього вартість, тис.грн, без ПДВ		Всього кількість, шт		Ціна, тис. грн/шт		Ціна, тис. дол/шт		Ціна, тис. євро/шт		Всього вартість, тис.дол		Всього вартість, тис.грн з ПДВ

		Ічнянський*		Культиватор Case ТМ-ІІ-40		1		1,622.5		59.0				59.0		1,622.5		1,352.1		1								0.0		1,616		6.0				Протокол 1

				Самохідний обприскувач 30м. Tecnoma (кл.-180см.)		1		7,486.1		272.2				272.2		7,486.1		6,238.4		1								0.0		6,795		691.1				Протокол 1

				Сівілка Horsch Maestro 24*70. з мікрогран. та контролем висіву		1		7,791.7		283.3				283.3		7,791.7		6,493.0		1								0.0		7,251		540.2				Протокол 1

				Трактор John Deere 8345R (345-380 к.с.)		1		7,081.3		257.5				257.5		7,081.3		5,901.0		1								0.0		6,962		119.8				Протокол 1

				Трактор МТЗ 921.3		2		600.0		22.2				44.4		1,200.0		1,000.0		2								0.0		1,200		0.0				Протокол 1

				Культиватор КРН 5,6 з ємкістю 600л		3		136.9		5.1				15.3		410.7		342.3		3								0.0		360		50.7				Протокол 1

				Борона зубова БШМ-21 галещено		1		600.0		21.8				21.8		600.0		500.0		1								0.0		568		31.7				Протокол 1

				Бункер-наземний перевантажувальний БНП - 12/5.5 ВВП шнек 400 мм (ковчег)		1		650.0		24.1				24.1		650.0		541.7		1								0.0		698		-48.0				Протокол 1

				Легкові автомобілі																6										1,699		-1,699.1		Пежо - Коновалов, Форд - Ясенівка, Шевроле - Івахненко, Фольксваген - Грановська, Опель - Полонівський, УАЗ-220695  СВ 0949 ВК "Нові авто" - листопад 2017

				О.З. для ферми																										182		-181.8		витрати 2017 р (ножі, припікач рогів, станок розч копит,  аналізатор)

				Скважина артезіанська, Башня Рожновського																										136		-136.3		списані будматеріали, роботи постуги, ремонти) травень 2017 р

				комп'ютерне обладнання																										493		-493.3		див п_2

				Капітальне будівництво (ферма, водогін, ін)																										1,356		-1,355.9		списані будматеріали, роботи постуги, ремонти) див п_2

				Адмін будівля																										965		-964.6		списані будматеріали, роботи постуги ФОП Самойленко, ремонти) див п_2

				Траншея силосна																										575		-575.4		списані будматеріали, роботи постуги, ремонти, з/п) див п_2

				Дорожне покриття												2,286.7		1,905.6												4,533		-2,246.5		списані будматеріали, роботи постуги, ремонти, з/п) див п_2 червень-вересень		службова записка 27.03.2017

				Склад ПММ																										605		-605.0		списані будматеріали, роботи постуги, ремонти, з/п) див п_2 червень-вересень

				Їдальня																										1,590		-1,590.0		списані будматеріали, роботи постуги, ремонти, з/п) див п_2 2017 р

				Мех майстерня																										611		-611.3		списані будматеріали, роботи постуги, ремонти, з/п) див п_2 липень-вересень

				Сушарка баштова зернова МЕYER 2400S №2																										1,517		-1,517.1		запсастини, роботи липень

				Зерносклад																										1,592		-1,592.5		листопад - грудень

				Інші О.З.																										1,763		-1,763.2		список П_2

				Напівпричіп тракторний самоскидний НТС-5																2										233		-232.8		листопад Техноторг

				Сушарка Large 240																										870		-870.0		перенесено з 2016 року

				Будівництво корівника на 107 скотомісць (послуги по роботі)												1,237.7		1,031.5												4,557		-3,319.6		список П_2		протокол 17.08.2017

				Будівництво корівника на 107 скотомісць (матеріали)												1,379.1		1,149.2												4,473		-3,094.3		список П_2		протокол 17.08.2017

				Благоустрій (дорожнє покриття)												542.2		451.8														542.2				протокол 17.08.2017

				Доїльне обладнання 1*10 на Ялинку 2*10												1,017.0		847.5												1,530		-512.8		Могильний жовтень		протокол 17.08.2017

				Монтаж доїльного обладнання												48.6		40.5														48.6				протокол 17.08.2017

				Обладнання для відпочинку корів з напувалками												471.0		392.5														471.0				протокол 17.08.2017

				Монтаж  обладнання для відпочинку з напувалками												72.6		60.5														72.6				протокол 17.08.2017

				Штори												194.0		161.7												180		14.3		Могильний жовтень		протокол 17.08.2017

				Монтаж штор												52.0		43.3														52.0				протокол 17.08.2017

				Дельта-скреперна установка												209.7		174.8												164		45.2		Агросервіс вересень		протокол 17.08.2017

				Монтаж дельтаскрепера												36.0		30.0														36.0				протокол 17.08.2017

				Система освітлення												100.0		83.3														100.0				протокол 17.08.2017

				Електричні мережі												30.0		25.0														30.0				протокол 17.08.2017

				Блискавкозахист												100.0		83.3														100.0				протокол 17.08.2017

				Непередбачені витрати - 10% грн:												549.0		457.5														549.0				протокол 17.08.2017

				Ваги ТВ4-6000-2-В-1840*1200 (танк молочний)																2										86		-86.0		Курінний червень

				Ваги ТВ4-15000-5-В-3480*1290																1										71		-71.0		Курінний червень

				охолоджувач молока												316.0		263.3												316		-0.0		Блиц серпень		службова записка 10.08.2017

				охолоджувач молока												316.0		263.3												316		-0.0		Блиц серпень		службова записка 10.08.2017

		ВСЬОГО ІЧНЯНСЬКИЙ РЕГІОН												977.7		35,799.9		29,833.2										0.0		55,865.9		-20,066.0

		Глухівський**		Культиватор Case ТМ-ІІ-40		1				59.0				59.0		1,622.5		1,352.1		1								0.0		1,608		14.9				Протокол 1

				Оприскувач самохідний Patriot 3330		1				225.0				225.0		6,187.5		5,156.3		1								0.0		6,092		95.2				Протокол 1

				Трактор John Deere 8345R (345-380 к.с.)		4				257.5				1,030.0		28,325.0		23,604.2		3								0.0		20,966		7,358.6		план 4 - згідно бюджету та протоколу ІК		Протокол 1

				Борона дискова (лущільник) John Deere 2623 VT (8,9 м)		3				75.0				225.0		6,187.5		5,156.3		3								0.0		5,933		254.9				Протокол 1

				Борона вадка дискова БДВП-7,2		2		565.0		22.0				44.0		1,210.0		1,008.3		2								0.0		1,130		80.0				Протокол 1

				Розчинний вузол Hendler		2				12.0				24.0		660.0		550.0										0.0				660.0				Протокол 1

				Розкидач мінеральних добрив Amazone,  5.5 куб		1				42.8		40.0		42.8		1,177.0		980.8										0.0				1,177.0				Протокол 1

				Трактор Т-150 б/у		1		100.0		3.7				3.7		101.8		84.8										0.0				101.8				Протокол 1

				Цистерна 10 м.куб. для Т-150		2		150.0		5.6				11.2		308.0		256.7		6								0.0		146		161.9				Протокол 1

				Причіп 2ПТС-4		2		120.0		4.4				8.8		242.0		201.7										0.0				242.0				Протокол 1

				ГАЗЕЛЬ вантажна		1		450.0		16.7				16.7		459.3		382.7										0.0				459.3				Протокол 1

				Роздатчик-змішувач кормів		1				34.3		32.0		34.3		943.3		786.0		1								0.0		931		12.6				Протокол 1

				Трактор МТЗ 1025 з заниженою кришою на ферму		1		800.0		29.6				29.6		814.8		679.0		1								0.0		600		214.8				Протокол 1

				Силосні вила-ковш для МТЗ		1				10.7		10.0		10.7		294.3		245.2		1								0.0		89		205.4		Ківш - ніж силосний Profi - Cut 1.28 Шалигіно травень		Протокол 1

																																0.0

				Косарка роторна з карданом																1										26		-25.8		Шалигіно травень

				Навантажувач Classic line CL 855 P																1										171		-171.1		Шалигіно травень

				Легкові автомобілі																3										1,308		-1,307.9		Ларгус - березень Чапаєва, УАЗ-Шалигіно листопад (400 тис), Рено-травень Шалигіно

				комп'ютерне обладнання																										487		-487.4		див П_2

				інше обладнання																										249		-248.9		відвали -3 шт комунальна щітка МК - 2 Підйомник двохстійковий Вилковий захват ПБМ-1200 ківш див. П_2

				Програмне забезпечення																										91		-91.2		для ферми Шалигіно березень

				Навантажувач швидкозмінний та обладнання																										284		-283.7		Техноторг липень + обладнання Ямпіль

				МШП																										21		-20.6		болгарка, дрелі, стільці, вогнегасники, телефони картриджі

				інші основні засоби																										1,649		-1,648.6		шафи, мотокоси склопакети тощо див П_2

				Навісне кранове обладнання																										489		-489.3		Шалигіно, АІ, Чапаєва - березень, Шалигіно - липень, вересень, Ямпіль - серпень, Шалигіно, Ямпіль - грудень

				Жатка кукурудзяна Geringoff RD 800B												5,681.1		4,734.3		3										4,734		946.9		АІ, Шалигіно		погоджено Ласьков і Варнаков

				Автомобіль Нива Chevrolet лизинг												390.0		325.0														390.0				протокол 17.08.2017

				Сівалка John Deere 1890+1910												6,903.0		5,752.5		1										5,916		987.3		вересень, АІ		протокол 17.08.2017

				Розкидач мінеральних добрив  Amazone												536.9		447.4														536.9				протокол 17.08.2017

				Розподільник мінеральних добрив ZA-V 2000 Tronik. RUZV153NX13																1										831		-830.8		АІ, грудень

				Вага вагонна ТВВ-150-50-13,5 (8) Базис S - 25 (RC3-30)																1										442		-442.2		Шалигіно, червень

				Влаштування кормового столу												251.5		209.6														251.5				протокол 17.08.2017

				Влаштування падусу												23.8		19.8														23.8				протокол 17.08.2017

				Влаштування кормового столу												248.1		206.8														248.1				протокол 17.08.2017

				Не предбачені витрати												26.6		22.2														26.6				протокол 17.08.2017

				Станок для розчистки ратиць												58.0		48.3		1										49		8.6				протокол 17.08.2017

																																0.0

				Реконструкції їдальні												28.9		24.1														28.9				службові записка 03/2017

				Матеріали для реконструкції їдальні												36.1		30.1														36.1				службові записка 03/2017

				Реконструкції СТО												51.9		43.2														51.9				службові записка 03/2017

				Матеріали для реконструкції СТО												82.4		68.6														82.4				службові записка 03/2017

				Гараж з побутовими приміщеннями																										24		-23.7		матеріали послуги див П_2, Шалигіно

				Адмінбудівля А																										95		-95.3		матеріали послуги див П_2, АІ

				Гараж Б																										84		-84.2		матеріали послуги див П_2, АІ

				Заправна Д																										32		-32.0		матеріали послуги див П_2, АІ

				Майстерня Г																										242		-242.2		матеріали послуги див П_2, АІ

				Склад ТМЦ																										17		-17.0		матеріали послуги див П_2,

				Ангар																										12		-12.3		матеріали послуги див П_2, Чапаєва

				Будинок механізаторів																										56		-56.4		матеріали послуги див П_2, Чапаєва

				Контора																										42		-41.9		матеріали послуги див П_2, Чапаєва

				Сільгоспмайстерна тракторної  бригади																										429		-428.6		матеріали послуги див П_2, Чапаєва

				АПК з лабораторією та пробовідбірником																										74		-73.8		матеріали послуги див П_2, Шалигіно

				Будівля з залізобетонного каркасу																										26		-26.4		матеріали послуги див П_2, Шалигіно

				Диспечерська																										2		-2.5		матеріали послуги див П_2, Шалигіно

				Зерносклад відділ -3 №021																										44		-44.0		матеріали послуги див П_2, Шалигіно

				Корівник												550.0		458.3												837		-287.4		матеріали послуги див П_2, Шалигіно		службові записка 14.08.2017 і від 27.06.2017

				Автогазозаправочний пункт																										78		-78.3		матеріали послуги див П_2, Шалигіно

				Свинарник																										108		-107.9		матеріали послуги див П_2, Чапаєва

		ВСЬОГО ГЛУХІВСЬКИЙ РЕГІОН												1,764.8		63,401.0		52,834.2										0		56,445.46		6,955.6

		Новгород-Сіверський***		Трактор John Deere 8345R (345-380 к.с.)		2				257.5				515.0		14,162.5		11,802.1		2								0.0		14,759		-596.5				Протокол 1

				Культиватор Case ТМ-ІІ-40 (John Deere)		1				59.0				59.0		1,622.5		1,352.1		1								0.0		1,540		82.9				Протокол 1

				Оприскувач самохідний Patriot 3330		1				225.0				225.0		6,187.5		5,156.3		1								0.0		6,047		140.5				Протокол 1

				Глибокорозпушувач John Deere 2720 (7 лап)		1				60.0				60.0		1,650.0		1,375.0		1								0.0		1,688		-37.5				Протокол 1

				Розчинний вузол Hendler		1				12.0				12.0		330.0		275.0										0.0				330.0				Протокол 1

				Розкидач мінеральних добрив Amazone, навісний		1				21.4		20.0		21.4		588.5		490.4										0.0				588.5				Протокол 1

				Розкидач мінеральних добрив Amazone,  5.5 куб		1				42.8		40.0		42.8		1,177.0		980.8										0.0				1,177.0				Протокол 1

				Сівалка зернова John Deere 1890+бункер 1910		1				220.0				220.0		6,050.0		5,041.7		1								0.0		2,335		3,715.5				Протокол 1

				Сівалка пропашна John Deere 1745		1				190.0				190.0		5,225.0		4,354.2		1								0.0		625		4,600.1				Протокол 1

				Трактор Т-150 б/у		1		100.0		3.7				3.7		101.8		84.8										0.0				101.8				Протокол 1

				Цистерна 10 м.куб. для Т-150		1		150.0		5.6				5.6		154.0		128.3		2								0.0		48		105.6				Протокол 1

				Причіп 2ПТС-4		1		120.0		4.4				4.4		121.0		100.8										0.0				121.0				Протокол 1

				Трактор МТЗ 1221		1		990.0		36.7				36.7		1,009.3		841.0		1								0.0		990		19.3				Протокол 1

				комп'ютерне обладнання																										83		-83.1

				Ваги автомобільні 30т																										10		-10.0		НСАІ, липень

				інші основні засоби																										416		-416.1		холодильники, ліжка, мотопомпи, див П_2

				МШП																										117		-116.9		матраци, лічильники, див П_3

				Корівники												300.0		250.0														300.0				службова записка 10.07.2017

				Автомобіль Нива Chevrolet												390.0		325.0		1										376		13.9				протокол 17.08.2017

				Розкидач мінеральних добрив  Amazone												536.9		447.4														536.9				протокол 17.08.2017

				Розпакувально і запакувальна машина												1,073.8		894.8		1										442		631.6				протокол 17.08.2017

		ВСЬОГО НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ РЕГІОН												1,395.6		40,679.7		33,899.8										0.0		29,475.3		11,204.4

		Новгород-Сіверський елеватор****		Проектні роботи+Дозвільна система				510.0						18.5		510.0		425.0										0.0		42.1		467.9		Протокол 1

				Будівництво (фундаменти та металоконструкції)				19,101.3						694.6		19,101.3		15,917.8										0.0		12,715.3		6,386.1		Протокол 1

				Техн обладнання (силос 8,5тис.т., 5,5 тис.т опер по 1 тис.т та сушарку 1000т/добу)				52,410.6						1,905.8		52,410.6		43,675.5										0.0		53,248.1		-837.5		Протокол 1

				Будівлі та споруди				200.0						7.3		200.0		166.7										0.0		309.9		-109.9		Протокол 1

				Монтажні роботи				4,156.8						151.2		4,156.8		3,464.0										0.0		21,905.0		-17,748.2		Протокол 1

				Комунікації +АСУТП				7,400.0						269.1		7,400.0		6,166.7										0.0				7,400.0		Протокол 1

				Незаплпновані 3%				2,507.4						91.2		2,507.4		2,089.5										0.0		5,026.2		-2,518.9		Протокол 1

				податок на розвиток Інфраструктури  3%				2,582.6						93.9		2,582.6		2,582.6										0.0		1,798.1		784.5		Протокол 1

				ВСЬОГО										3,231.6		88,868.7		74,487.7												93,246.4		-4,377.7		розшифровка НСЕ15022018

				МШП																										41.7		-41.7		бензокоси, сита, див П_2

				інші основні засоби																										104.0		-104.0		радіостанції, вогнегасики, див П_2

				комп'ютерне обладнання																										99.6		-99.6		див П_2

																																0.0

				буд мат-ли												52.8		40.0														52.8		службова записка 07.08.2017

				арматура												44.0		33.3														44.0		службова записка 07.08.2017

				Влаштування дорожнього покриття з залізобетонних плит 654 м кв												160.2		120.5														160.2		службова записка 07.08.2017

		ВСЬОГО НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР												3,231.6		89,125.7		74,681.5										0.0		93,491.7		-4,366.1

		ВСЬОГО ПО ХОЛДИНГУ												7,369.7		229,006.3		191,248.6										0		235,278.31		-6,272.0

		* Погоджений ліміт по Ічнянському регіону - 900 тис $																												8844.8497804186

		** Погоджений ліміт по Глухівському регіону - 1 540 тис $

		*** Погоджений ліміт по Новгород-Сіверському регіону - 1 260 тис $

		**** Погоджений ліміт по Новгород-Сіверському елеватору - 3 300 тис $

				Корпоративні права																												0.0

				Новофарм														10,569.5												11,525.5		-956.0

				Флорентіс														39,050.0												36,488.4		2,561.6



Сергій Ничипорчук:
Розшифровка у вкладці "НСЕ15022018



		Оборотно-сальдовая ведомость по счету 949 за 2019 г.

		Выводимые данные:		БУ (данные бухгалтерского учета)

		Счет				Сальдо на начало периода				Обороты за период				Сальдо на конец периода

		Статьи затрат				Дебет		Кредит		Дебет		Кредит		Дебет		Кредит

		949								39,412,652.15		39,412,652.15

		<...>										39,412,652.15

		Амортизація ОЗ								26,488,034.32

		Безповоротна фінансова допомога (949)								2,558,397.52

		Виплати за рахунок підприємства (949)								2,354,674.31

		Вихідна допомога								24,754.31

		Відпустка								4,667.46

		Допоміжні матеріали інші								1,690.00

		Екологічний податок								50,356.34

		Зарплата основна								19,317.78

		Зарплата по наряду								3,537.42

		Збір за користування надрами 94								556.80

		Інформаційно-консультаційні послуги								7,141.06

		Масла, антифризи,гальмівна рідина								-2,471.22

		Матеріальна допомога (949)								664,796.26

		Матеріальна допомога на поховання (949)								6,000.00

		Міжсезонні витрати по елеватору								558,271.54

		Навчання								4,006.19

		Нарахування  ЕСВ.								470,644.78

		Оголошення								10,980.53

		Оплата  по л/л								578,625.31

		Оренда приміщень, складів господарств,техниіки								2,935.40

		ПДВ Умовний продаж								1,078,134.28

		Пенсійний збір 7.5 %								10,892.39

		Підключення/відключення 94								1,705.37

		Плата за землю								696,703.38

		Плата за користування надрами								1,206.80

		ПММ								15,225.37

		Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки								14,743.12

		Послуги охорони								563,408.00

		Послуги по утілізації 94								1,000.00

		Представницькі витрати (949)								9,475.97

		Преса (підписка)								24,883.00

		Проживання в гуртожитку								26,056.40

		Ремонт та обслуговування ОЗ								28,759.32

		Себестоимость реализованных покупных запасов								-123,447.30

		Спонсорська допомога (949)								2,459,568.09

		Судовой збір								398,002.19

		Харчування (обіди)								378,266.70

		Харчування (обіди) 949								15,152.96

		Членські внески								6,000.00

		Итого								39,412,652.15		39,412,652.15

										5,688,761.87





		Оборотно-сальдовая ведомость по счету 949 за 2018 г.

		Выводимые данные:		БУ (данные бухгалтерского учета)

		Счет				Сальдо на начало периода				Обороты за период				Сальдо на конец периода

		Статьи затрат				Дебет		Кредит		Дебет		Кредит		Дебет		Кредит

		949								33,418,401.04		33,418,401.04

		<...>								26,696.50		33,418,401.04

		Амортизація ОЗ								15,389,071.32

		Безповоротна фінансова допомога (949)								2,492,160.60

		Виплати за рахунок підприємства (949)								3,888,008.07

		Допоміжні матеріали інші								16,014.00

		Екологічний податок								22,698.24

		Єдиний податок 4-ї групи								709,196.01

		Зарплата виробничих працівників*								41,169.24

		Зарплата по наряду								463.15

		Збір за спеціальне використання лісових ресурсів								2,464.00

		Інформаційно-консультаційні послуги								4,850.00

		Матеріальна допомога (949)								416,119.56

		Матеріальна допомога на поховання (949)								23,757.31

		Міжсезонні витрати по елеватору								1,978,503.23

		Навчання								10,173.67

		Нарахування  ЕСВ.								494,806.15

		Новорічні подарунки								4,854.17

		Оголошення								19,610.30

		Оплата  по л/л								621,136.51

		Оренда приміщень, складів господарств,техниіки								59,547.21

		ПДВ Умовний продаж								1,901,712.01

		ПДФО								523.23

		Пенсійний збір 7.5 %								9,575.65

		Підключення/відключення 94								476.74

		Плата за землю								357,631.77

		ПММ								9,840.37

		Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки								11,082.12

		Послуги по утілізації 94								10,155.50

		Представницькі витрати (949)								32,699.95

		Преса (підписка)								117,739.37

		Проживання в гуртожитку								110,166.07

		Спонсорська допомога (949)								3,790,064.92

		Судовой збір								271,982.61

		Харчування (обіди)								151,041.74

		Харчування (обіди) 949								265,691.05

		Членські внески								127,794.60

		Штраф								28,924.10

		Итого								33,418,401.04		33,418,401.04

										6,726,956.56





		Оборотно-сальдовая ведомость по счету 949 за 2017 р.

		Выводимые данные:		БУ (данные бухгалтерского учета)

		Отбор:		Организация Не в группе из списка "Жовтневе, ПСП; ІЗСМ"

		Счет				Сальдо на начало периода				Обороты за период				Сальдо на конец периода

		Статьи затрат				Дебет		Кредит		Дебет		Кредит		Дебет		Кредит

		949								13,105,845.44		13,105,845.44

		<...>										13,105,845.44

		Амортизація ОЗ								2,582,154.54

		Безповоротна фінансова допомога (949)								2,393,749.76

		Виплати за рахунок підприємства (949)								920,211.43

		Екологічний податок								18,640.65

		Єдиний податок 4-ї групи								-559.05

		Зарплата по наряду								33,251.62

		Збір за першу реєстрацію транспортного засобу								6,537.50

		Збір за спеціальне використання лісових ресурсів								9,628.00

		Інформаційно-консультаційні послуги								258.33

		Матеріальна допомога (949)								471,575.51

		Матеріальна допомога на поховання (949)								1,242.23

		Матеріальна допомога не працюючим фіз.особам (949)								4,000.00

		Міжсезонні витрати по елеватору								349,110.42

		Навчання								3,086.08

		Нарахування  ЕСВ.								245,631.15

		Новорічні подарунки								42,169.38

		Оголошення								13,645.50

		Оплата 5 днів по л/л								315,838.41

		Оренда землі  с/р								99,277.41

		ПДВ Умовний продаж								179,483.33

		ПДФО								3,662.61

		Пенсійний збір 7.5 %								10,037.08

		Підключення/відключення 94								1,778.79

		Плата за землю								201,681.56

		Плата за користування надрами								174.93

		ПММ								87,137.23

		Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки								7,533.92

		Послуги по утілізації 94								6,301.82

		Представницькі витрати (949)								217,190.21

		Преса (підписка)								21,504.57

		Продукти харчування								1,207.50

		Проживання в гуртожитку								200,215.45

		Спонсорська допомога (949)								3,788,922.97

		Судовой збір								796,420.60

		Харчування (обіди)								27,060.00

		Харчування (обіди) 949								5,384.00

		Членські внески								40,700.00

		Итого								13,105,845.44		13,105,845.44

		КСВ								5,021,459.85

		Росток-Холдинг								1,680,200.00





		Оборотно-сальдовая ведомость по счету 949 за 2016 р.

		Выводимые данные:		БУ (данные бухгалтерского учета)

		Отбор:		Организация Не в группе из списка "Жовтневе, ПСП; ІЗСМ"

		Счет				Сальдо на начало периода				Обороты за период				Сальдо на конец периода

		Статьи затрат				Дебет		Кредит		Дебет		Кредит		Дебет		Кредит

		949								13,182,502.84		13,182,502.84

		<...>										13,182,502.84

		Амортизація ОЗ								1,196,848.52

		Безоплатна передача юрид особі (949)								6,772.00

		Безповоротна фінансова допомога (949)								2,562,570.12

		Виплати за рахунок підприємства (949)								548,083.16

		Вихідна допомога								10,317.97

		Екологічний податок								14,009.08

		Зарплата по наряду								176,534.29

		Збір за першу реєстрацію транспортного засобу								5,762.50

		Матеріальна допомога (949)								669,804.91

		Матеріальна допомога на поховання (949)								9,000.00

		Міжсезонні витрати по елеватору								2,064,009.75

		Навчання								8,465.00

		Нарахування  ЕСВ.								204,189.51

		Новорічні подарунки								38,431.04

		Оголошення								17,317.75

		Оплата 5 днів по л/л								244,699.21

		ПДВ Умовний продаж								2,634,973.47

		Пенсійний збір 7.5 %								8,863.56

		Підключення/відключення 94								1,571.57

		Плата за землю								181,553.48

		Плата за користування надрами								487.55

		ПММ								50,380.08

		Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки								4,920.93

		Послуги по утілізації 94								2,475.00

		Поховання (949)								4,037.26

		Представницькі витрати (949)								154,740.80

		Преса (підписка)								28,503.82

		Проживання в гуртожитку								150,422.52

		Расходы на оплату труда (ОПЗ)								68,134.79

		Спонсорська допомога (949)								1,174,685.78

		Страхування персоналу								1,500.00

		Судовой збір								420,926.91

		Транспортний податок								6,250.00

		Харчування (обіди)								114,093.20

		Харчування (обіди) 949								220,974.00

		Членські внески								176,193.31

		Итого								13,182,502.84		13,182,502.84

		КСВ								4,462,763.85





		Оборотно-сальдовая ведомость по счету 949 за 2015 р.

		Выводимые данные:		БУ (данные бухгалтерского учета)

		Отбор:		Организация Не в группе из списка "Жовтневе, ПСП; ІЗСМ"

		Счет				Сальдо на начало периода				Обороты за период				Сальдо на конец периода

		Статьи затрат				Дебет		Кредит		Дебет		Кредит		Дебет		Кредит

		949								17,857,027.84		17,857,027.84

		<...>								30,650.69		17,857,027.84

		Амортизація ОЗ								261,193.86

		Безоплатна передача юрид особі (949)								67,482.09

		Безповоротна фінансова допомога (949)								1,086,490.06

		Виплати за рахунок підприємства (949)								662,640.47

		Екологічний податок								4,247.20

		Зарплата по наряду								87,762.81

		Комунальні послуги								172.03

		Матеріальна допомога (949)								386,270.60

		Матеріальна допомога на поховання (949)								2,400.00

		Матеріальна допомога пенсіонерам (949)								4,832.29

		Міжсезонні витрати по елеватору								1,765,672.42

		Навчання								2,092.75

		Нарахування  ЕСВ 94								313.83

		Нарахування  ЕСВ.								263,088.06

		Новорічні подарунки								18,706.75

		Оголошення								6,985.81

		Оплата 5 днів по л/л								172,848.89

		ПДВ Умовний продаж								11,120,909.92

		Пенсійний збір 7.5 %								8,852.52

		Підключення/відключення 94								433.07

		Плата за землю								75,290.68

		ПММ								128,093.36

		Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки								4,149.83

		Послуги інтернету								207.50

		Поховання (949)								17,017.97

		Представницькі витрати (949)								261,428.89

		Преса (підписка)								26,373.85

		Проживання в гуртожитку								52,706.66

		Спонсорська допомога (949)								845,340.97

		Страхування персоналу								167,337.21

		Судовой збір								66,469.51

		Товари								713.00

		Транспортний податок								18,750.00

		Харчування (обіди)								9,816.95

		Харчування (обіди) 949								207,308.91

		Членські внески								21,976.43

		Итого								17,857,027.84		17,857,027.84

		КСВ								2,511,377.88





		Кредитний портфель по банкам

		Банк		Заборгованість, дол

				1/1/18		1/1/19

		КредиАгриколь (РБА)		3,286,610		2,916,667

		КредиАгриколь (обор)		390,000		0

		Пивденный		6,341,455		4,756,105

		ПУМБ		0		3,330,000

		ПроКредит		8,060,000		7,154,210

		ОТП Банк (АР)		0		0

		ОТП-Лизинг		562,113		0

		Новий ліміт (інвест)		0		1,301,035

		ТЕКОМ-Лизинг		3,582,958		1,961,751

		Всього		22,223,136		21,419,767

		Ічня		5,218,797		5,389,271

		Глухів		12,989,690		11,617,637

		Новгород		4,014,649		4,412,859

		Всього		22,223,136		21,419,767

				0		0

				4,145,071

				18.6520529128

				22168000		по адудиту

				18.6984442394





		Офіційний курс гривні щодо іноземних валют 
(середній за період)

		(грн.)

		Назва валюти																										2010		2011																								2011		2012																								2012		2013																								2013		2014																								2014		2015																								2015		2016																								2016		2017																								2017

				січень		лютий		березень		квітень		травень		червень		липень		серпень		вересень		жовтень		листопад		грудень				січень		лютий		березень		квітень		травень		червень		липень		серпень		вересень		жовтень		листопад		грудень				січень		лютий		березень		квітень		травень		червень		липень		серпень		вересень		жовтень		листопад		грудень				січень		лютий		березень		квітень		травень		червень		липень		серпень		вересень		жовтень		листопад		грудень				січень		лютий		березень		квітень		травень		червень		липень		серпень		вересень		жовтень		листопад		грудень				січень		лютий		березень		квітень		травень		червень		липень		серпень		вересень		жовтень		листопад		грудень				січень		лютий		березень		квітень		травень		червень		липень		серпень		вересень		жовтень		листопад		грудень				січень		лютий		березень		квітень		травень		червень		липень		серпень		вересень		жовтень		листопад		грудень

		100 австралійських доларів		728.85		709.99		725.98		733.31		695.05		675.22		690.33		709.16		737.54		776.83		785.89		787.39		729.63		793.32		799.40		801.52		841.12		851.64		845.47		858.43		836.59		821.31		805.61		807.95		810.09		822.70		828.47		856.26		842.04		826.64		801.53		796.22		821.57		838.38		829.66		823.81		830.85		836.84		827.69		839.00		825.33		826.49		831.13		796.37		755.31		733.10		722.11		740.78		760.10		747.19		718.68		774.63		708.06		774.79		900.05		1083.86		1082.42		1105.04		1104.15		1205.08		1183.51		1136.53		1273.05		1290.14		1070.56		1281.54		1905.78		1804.39		1749.15		1656.84		1641.35		1617.71		1578.62		1537.62		1573.45		1666.63		1697.13		1642.52		1710.53		1884.50		1968.12		1965.53		1850.75		1846.20		1868.77		1914.27		1994.60		1962.43		1937.50		1924.98		1902.35		2019.05		2072.88		2057.84		2027.61		1963.44		1967.01		2020.53		2029.31		2079.20		2077.89		2038.93		2102.12		2037.99

		100 австрійських шилінгів		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		10000/100* азербайджанських манатів		995.77		995.82		991.77		986.44		986.33		984.86		983.14		981.83		984.60		986.73		990.91		995.68		988.66		996.77		998.38		1001.20		1005.67		1008.67		1011.61		1013.38		1013.53		1013.52		1013.43		1014.96		1016.03		1008.93		1016.07		1015.99		1015.77		1015.98		1016.71		1017.19		1017.40		1017.63		1017.86		1018.08		1018.37		1018.43		1017.12		1018.44		1018.62		1018.42		1018.72		1018.74		1018.75		1019.00		1018.96		1018.93		1019.00		1019.06		1019.00		1018.80		1018.97		1103.42		1264.74		1483.31		1483.69		1505.63		1498.64		1651.15		1660.38		1651.07		1873.78		1990.75		1515.46		2015.90		2939.33		2217.17		2162.37		1994.83		2025.92		2073.88		2062.26		2078.44		2084.09		2219.54		1996.88		2155.88		1535.43		1678.07		1646.27		1687.94		1677.75		1649.41		1593.07		1557.33		1606.96		1599.47		1557.62		1475.84		1605.43		1539.51		1412.97		1554.43		1567.02		1560.11		1545.85		1528.90		1520.07		1510.52		1563.26		1579.93		1597.31		1539.99

		100 англійських фунтів стерлінгів		1289.70		1251.93		1200.47		1213.56		1167.23		1166.42		1204.84		1235.47		1228.48		1255.58		1268.87		1240.14		1226.89		1251.53		1279.91		1283.76		1302.08		1304.52		1294.91		1284.41		1303.74		1262.65		1252.97		1263.59		1248.44		1277.71		1237.30		1261.17		1262.66		1277.45		1275.54		1243.43		1245.77		1255.20		1285.14		1286.43		1276.31		1290.20		1266.38		1277.92		1241.66		1206.30		1222.50		1224.51		1236.47		1213.24		1237.34		1265.72		1286.88		1286.42		1308.75		1250.64		1316.80		1431.53		1649.11		1946.85		1960.26		1993.39		2007.87		2164.86		2126.64		2083.21		2322.36		2442.09		1953.75		2406.45		3752.95		3498.44		3384.74		3234.07		3304.78		3384.78		3372.35		3345.11		3347.17		3545.83		3508.41		3340.42		3504.21		3781.42		3742.59		3664.94		3667.13		3597.28		3272.04		3285.97		3463.89		3197.36		3192.69		3271.49		3470.08		3348.32		3377.95		3332.48		3388.24		3415.53		3339.89		3371.92		3324.28		3465.89		3518.15		3526.32		3689.48		3424.87

		1000 бельгійських франків		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		10 білоруських рублів		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.02		0.02		0.02		0.02		0.01		0.01		0.01		0.01		0.02		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.02		0.02		0.02		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		124.33		127.92		134.81		134.55		132.82		133.45		131.31		139.21		142.50		142.46		142.67		141.45		138.12		132.88		131.99		134.71		135.75		133.96		136.75		137.70

		10000 вірменських драмів		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…

		1000 грецьких драхм		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		100 грузинських ларі		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…

		100 датських крон		153.58		147.14		145.43		142.87		134.38		129.94		134.97		136.64		138.22		147.44		145.77		140.85		141.44		142.44		145.39		148.76		154.03		153.90		153.77		152.61		153.26		148.11		146.61		145.66		141.84		148.86		138.55		141.83		141.66		141.30		138.08		134.70		132.15		132.84		137.49		139.08		137.50		140.54		137.98		142.03		143.42		139.02		139.45		139.32		141.17		140.10		142.62		143.03		146.10		144.60		146.65		142.29		146.30		158.17		183.43		215.31		214.38		215.07		213.71		231.41		226.06		220.64		246.66		258.90		210.84		249.11		373.17		339.50		327.67		312.63		319.55		320.82		321.80		327.78		329.15		336.03		340.79		324.83		353.10		393.04		391.81		390.45		383.15		377.79		369.52		377.84		395.78		382.39		373.42		371.54		379.99		387.34		387.49		387.58		386.77		391.98		393.40		401.25		406.48		417.80		421.65		420.83		437.67		403.35

		100 доларів США		799.70		800.03		796.71		792.57		792.57		791.57		790.16		789.03		791.03		791.05		792.78		795.57		793.56		794.97		794.08		794.40		796.50		797.46		797.33		797.12		797.11		797.28		797.47		798.39		798.98		796.76		798.98		798.84		798.62		798.67		799.08		799.25		799.29		799.30		799.30		799.30		799.30		799.30		799.10		799.30		799.30		799.30		799.30		799.30		799.30		799.30		799.30		799.30		799.30		799.30		799.30		799.30		799.30		865.49		992.00		1163.42		1163.76		1180.87		1175.43		1295.01		1302.33		1294.98		1469.77		1561.63		1188.67		1581.27		2447.99		2325.62		2270.95		2091.53		2123.28		2175.74		2162.69		2178.34		2184.13		2331.26		2340.84		2184.47		2425.97		2639.31		2635.62		2562.95		2520.65		2495.13		2481.68		2506.48		2627.55		2575.73		2570.09		2620.45		2555.13		2715.06		2702.78		2700.16		2685.68		2642.37		2610.89		2596.93		2563.53		2610.86		2665.50		2670.53		2751.65		2659.66

		100 естонських крон***		73.05		70.00		69.16		67.96		63.91		61.79		64.28		65.06		65.79		70.26		69.45		67.09		67.32		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–

		100 євро (до 1999 року - ЄКЮ)		1142.95		1095.33		1082.19		1063.39		999.96		966.83		1005.74		1017.98		1029.34		1099.38		1086.68		1049.75		1053.29		1061.51		1083.92		1109.33		1148.69		1147.62		1146.75		1137.85		1141.71		1102.99		1091.37		1083.93		1054.44		1109.18		1030.14		1054.38		1053.26		1051.12		1026.52		1001.19		982.91		988.97		1024.80		1037.29		1025.60		1048.48		1027.06		1059.72		1069.98		1036.45		1039.64		1038.44		1052.77		1044.88		1063.61		1066.73		1089.77		1078.52		1094.07		1061.22		1091.57		1180.32		1369.10		1607.48		1600.16		1604.26		1593.55		1725.20		1683.11		1642.57		1835.60		1926.15		1571.59		1853.45		2779.68		2532.43		2446.53		2332.62		2383.93		2393.81		2401.39		2445.61		2455.50		2506.80		2542.71		2422.87		2634.89		2933.23		2921.61		2906.24		2850.27		2809.72		2748.92		2811.34		2947.28		2845.45		2778.44		2762.94		2829.19		2879.97		2880.99		2881.71		2876.66		2916.23		2926.00		2983.94		3023.25		3108.40		3138.35		3131.77		3257.72		3000.42

		100 ірландських фунтів		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		100 ісландських крон		3.94		3.78		3.73		3.67		3.45		3.33		3.47		3.51		3.55		3.79		3.75		3.62		3.63		3.66		3.74		3.83		3.96		3.96		3.95		3.92		3.94		3.80		3.76		3.74		5.44		3.98		6.46		6.48		6.32		6.30		6.30		6.25		6.33		6.66		6.51		6.45		6.28		6.33		6.39		6.20		6.25		6.38		6.70		6.64		6.56		6.51		6.68		6.61		6.62		6.57		6.80		6.54		6.91		7.57		8.78		10.36		10.34		10.39		10.30		11.17		10.96		10.73		11.91		12.49		10.16		12.09		18.54		17.02		16.64		15.80		16.07		16.24		16.34		16.99		17.29		17.80		17.97		16.57		18.63		20.60		20.75		20.70		20.39		20.28		20.33		21.23		22.87		22.55		-		-		20.83		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		1000 іспанських песет		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		10000 італійських лір		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		100 казахстанських тенге		5.40		5.41		5.42		5.40		5.40		5.38		5.36		5.36		5.37		5.36		5.37		5.40		5.39		5.41		5.42		5.45		5.48		5.48		5.47		5.46		5.44		5.42		5.39		5.40		5.40		5.43		5.39		5.39		5.40		5.40		5.40		5.37		5.34		5.34		5.34		5.31		5.31		5.31		5.36		5.30		5.31		5.30		5.30		5.29		5.28		5.24		5.23		5.22		5.19		5.21		5.19		5.25		5.17		5.04		5.44		6.39		6.38		6.44		6.40		7.11		7.16		7.14		8.13		8.59		6.62		8.62		13.24		12.55		12.23		11.26		11.41		11.65		10.54		8.47		7.93		7.72		7.27		10.24		6.73		7.37		7.63		7.59		7.58		7.42		7.28		7.27		7.76		7.76		7.58		7.83		7.48		8.19		8.44		8.54		8.59		8.42		8.20		7.99		7.70		7.70		7.91		8.03		8.25		8.16

		100 канадських доларів		766.66		757.42		778.23		788.30		765.40		762.76		756.98		759.55		763.71		776.93		783.94		788.09		770.66		798.59		803.10		812.74		831.02		824.86		814.96		833.33		812.62		799.06		780.14		779.67		781.49		805.96		788.24		800.21		803.25		803.72		794.38		778.34		787.47		804.27		815.18		811.24		801.28		807.42		799.58		805.70		793.93		780.15		784.81		783.39		775.74		767.29		768.88		771.72		771.92		762.98		751.76		776.52		733.37		782.42		892.79		1058.31		1067.61		1088.95		1097.57		1185.60		1185.25		1155.44		1298.71		1355.81		1075.15		1318.02		1955.52		1850.05		1829.30		1722.44		1719.35		1697.98		1648.80		1642.95		1669.36		1757.74		1712.36		1710.32		1711.21		1911.89		1986.23		1993.86		1954.82		1936.75		1906.65		1931.00		2009.52		1947.88		1911.41		1961.68		1930.24		2050.07		2065.68		2017.70		2003.63		1940.62		1955.32		2037.08		2031.96		2120.08		2122.35		2093.31		2152.55		2049.20

		100 киргизьких сомів		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…

		100 латвійських латів ****		1612.38		1544.77		1527.86		1502.42		1413.22		1365.26		1418.40		1436.86		1451.77		1549.66		1531.75		1479.28		1486.13		1507.14		1540.57		1569.29		1619.59		1617.94		1617.03		1604.27		1609.49		1555.10		1545.03		1544.56		1511.95		1570.16		1473.70		1508.63		1509.52		1502.99		1470.16		1436.46		1411.72		1420.29		1471.94		1489.99		1473.18		1505.42		1472.83		1518.80		1529.05		1478.06		1483.84		1483.26		1499.95		1487.71		1513.69		1518.27		1550.72		1534.65		1556.99		1512.92		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…

		100 литовських літів *****		331.02		317.23		313.42		307.98		289.61		280.01		291.28		294.83		298.12		318.40		314.72		304.03		305.05		307.43		313.92		321.28		332.68		332.37		332.12		329.55		330.66		319.45		316.08		313.93		305.39		321.24		298.35		305.37		305.05		304.42		297.30		289.96		284.67		286.43		296.80		300.42		297.03		303.66		297.46		306.92		309.89		300.18		301.10		300.75		304.90		302.62		308.04		308.95		315.62		312.36		316.86		307.35		316.14		341.84		396.52		465.56		463.44		464.62		461.52		499.65		487.46		475.72		531.63		557.85		455.16		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…

		100 молдовських леїв		64.69		62.82		63.23		63.54		62.67		61.38		62.61		65.02		64.57		67.19		67.31		65.48		64.21		65.03		66.12		66.51		68.04		68.84		68.76		69.02		70.05		68.98		67.55		68.26		67.71		67.91		67.67		67.27		67.44		67.64		67.46		66.23		64.75		63.95		64.38		65.21		64.87		65.47		66.03		65.91		66.12		64.94		64.74		64.70		64.23		63.13		62.69		62.14		61.27		61.74		61.26		63.57		60.77		64.20		73.40		86.62		85.14		84.84		83.86		93.63		91.01		88.29		98.34		101.28		84.28		95.59		129.83		124.81		126.00		116.48		115.32		114.79		113.98		111.25		109.66		116.62		117.93		116.02		119.76		131.29		132.94		130.06		126.93		125.94		125.25		126.78		132.80		129.53		128.08		129.99		128.28		134.90		135.24		136.73		138.77		141.55		143.13		143.14		143.12		147.53		152.90		152.72		160.14		144.16

		100 нідерландських гульденів		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		100 німецьких марок		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		100 норвезьких крон		139.36		135.19		134.63		133.77		126.93		122.34		125.49		128.24		130.02		135.82		133.41		132.55		131.48		135.62		138.43		141.83		147.06		146.31		146.52		146.23		146.61		143.05		140.73		139.28		136.09		142.31		134.09		139.37		139.96		138.73		135.67		132.96		131.67		134.82		138.75		140.02		139.77		142.64		137.37		143.79		144.16		138.38		137.90		137.13		136.34		132.53		134.12		133.88		134.14		131.71		130.14		136.18		129.98		141.00		165.22		194.82		195.85		195.62		189.92		208.78		205.87		198.22		216.32		214.77		188.03		207.34		321.66		293.78		286.34		277.71		272.64		268.30		262.42		263.16		264.26		270.41		269.44		271.45		274.85		306.62		309.28		311.50		306.80		301.50		293.73		302.03		319.94		316.17		306.00		306.14		304.55		319.57		325.19		317.59		313.13		310.39		308.36		316.91		324.10		333.47		334.03		326.78		330.81		321.69

		100 польських злотих		280.35		272.72		277.84		274.86		247.05		235.81		246.03		255.15		260.16		278.24		275.52		262.46		263.85		272.33		275.88		276.17		289.09		291.31		288.88		284.87		277.29		255.58		250.47		245.19		235.42		270.21		235.09		251.51		254.39		251.69		240.16		232.81		234.58		241.99		247.37		252.67		248.02		256.01		245.52		256.55		256.26		249.21		251.17		249.05		245.66		244.19		251.50		251.78		259.98		257.68		262.05		252.92		261.78		282.31		326.29		384.27		382.39		388.26		384.57		411.80		401.56		390.75		435.63		456.71		375.53		432.26		665.12		613.26		607.46		573.06		573.48		576.11		573.31		579.86		577.79		589.93		592.91		579.55		601.25		666.56		679.79		675.67		646.88		640.29		625.07		654.12		681.92		660.50		633.66		622.66		649.03		658.84		668.58		671.53		678.90		693.63		695.32		704.38		708.29		728.22		735.50		740.55		775.08		704.90

		100 португальських ескудо		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		10 російських рублів		2.67		2.65		2.69		2.71		2.62		2.54		2.57		2.60		2.57		2.61		2.56		2.58		2.61		2.64		2.71		2.79		2.83		2.86		2.85		2.86		2.78		2.62		2.54		2.59		2.54		2.72		2.54		2.67		2.72		2.71		2.61		2.44		2.46		2.50		2.53		2.57		2.55		2.60		2.57		2.64		2.65		2.60		2.55		2.55		2.47		2.44		2.42		2.45		2.49		2.45		2.43		2.51		2.39		2.46		2.75		3.26		3.33		3.43		3.40		3.59		3.45		3.19		3.22		2.85		3.11		2.61		3.79		3.86		4.28		4.14		3.91		3.81		3.34		3.26		3.46		3.59		3.37		3.62		3.18		3.42		3.74		3.84		3.84		3.83		3.86		3.86		4.07		4.11		4.00		4.22		3.83		4.54		4.63		4.65		4.76		4.63		4.52		4.35		4.30		4.52		4.62		4.53		4.70		4.56

		100 СПЗ (до липня 2000 року СДР)		1251.23		1230.84		1217.98		1203.06		1174.50		1162.36		1186.31		1187.31		1205.59		1241.72		1238.40		1220.55		1210.84		1229.19		1241.06		1254.68		1272.16		1275.71		1275.04		1271.49		1279.15		1258.75		1252.78		1250.75		1235.98		1258.06		1225.93		1236.90		1230.25		1232.41		1224.38		1211.25		1204.30		1207.98		1227.27		1231.64		1222.45		1229.92		1223.72		1227.02		1222.08		1202.29		1201.80		1198.84		1209.18		1201.54		1213.35		1216.90		1230.04		1223.82		1229.38		1214.69		1228.81		1332.33		1534.53		1801.18		1801.01		1819.65		1813.02		1977.11		1955.60		1925.80		2158.08		2275.15		1801.86		2255.77		3458.50		3228.83		3140.10		2941.05		2984.64		3038.33		3029.27		3063.40		3073.06		3222.97		3241.25		3056.43		3353.13		3678.31		3673.62		3609.48		3555.78		3519.49		3452.11		3508.58		3676.42		3561.38		3513.62		3530.78		3552.73		3667.52		3665.04		3656.60		3655.15		3632.12		3610.65		3620.84		3615.39		3706.49		3759.65		3759.34		3894.10		3686.91

		100 сінгапурських доларів		572.34		566.65		569.37		572.76		569.58		565.58		572.93		581.60		591.63		606.79		611.52		607.98		582.39		617.47		621.87		625.69		637.88		644.08		645.72		654.47		658.67		640.62		623.53		619.88		617.31		633.93		623.24		636.74		633.84		637.64		634.46		624.76		633.04		640.34		647.66		653.07		653.29		654.99		639.42		651.53		645.39		641.50		645.63		640.87		634.12		630.32		628.04		632.56		642.41		641.25		634.83		639.04		628.26		682.83		782.84		926.86		929.26		943.39		945.81		1037.35		1031.89		1016.67		1135.28		1187.80		937.35		1185.26		1806.54		1692.96		1679.63		1570.01		1579.33		1599.71		1550.81		1539.89		1558.45		1649.68		1662.35		1589.55		1696.99		1878.82		1915.94		1898.32		1842.47		1842.23		1838.86		1861.66		1933.94		1864.63		1823.38		1825.21		1851.87		1897.90		1910.48		1920.84		1921.06		1893.86		1885.61		1891.32		1883.01		1932.67		1960.16		1969.32		2043.45		1925.81

		100 словацьких крон		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		10000/100** турецьких лір		540.71		527.94		518.80		529.92		513.73		501.31		511.83		522.03		527.58		555.01		551.09		522.80		526.90		508.80		499.00		502.09		523.07		507.75		497.52		481.86		454.36		446.51		434.69		441.79		428.05		477.13		432.09		453.41		446.32		446.69		443.18		438.17		440.51		445.17		442.65		443.42		445.51		447.16		443.69		450.68		450.36		442.21		444.52		438.52		421.63		413.56		408.62		395.97		402.17		395.22		388.34		420.98		361.36		390.52		447.55		546.53		555.01		557.61		554.57		599.61		590.40		572.99		657.78		682.44		543.03		679.02		994.88		901.11		856.07		791.80		786.61		807.52		759.38		722.98		745.32		810.47		801.70		804.74		809.44		898.10		911.01		904.05		860.65		856.2050066667		839.76		845.73		886.68		839.76		785.56		749.64		848.88		726.77		736.41		735.38		735.21		739.46		740.56		729.16		729.08		752.27		727.68		687.94		714.28		729.52

		10000/100 туркменських манатів		280.60		280.71		279.55		278.10		278.10		277.75		277.25		276.85		277.56		277.56		278.17		279.15		278.44		278.94		278.62		278.74		279.47		279.81		279.76		279.69		279.69		279.75		279.81		280.14		280.34		279.56		280.34		280.30		280.22		280.24		280.38		280.44		280.45		280.46		280.46		280.46		280.46		280.46		280.39		280.46		280.46		280.46		280.46		280.46		280.46		280.46		280.46		280.46		280.46		280.46		280.46		280.46		280.46		303.68		348.07		408.22		408.34		414.34		412.43		454.39		456.96		454.38		515.71		547.94		417.08		470.02		699.43		664.46		648.84		597.58		606.65		621.64		617.91		622.38		624.04		666.08		668.81		625.65		693.13		754.09		753.03		732.27		720.19		712.8954666667		709.05		716.14		750.73		735.92		729.01		730.25		728.06		776.88		773.70		776.11		772.05		758.88		751.72		743.52		738.71		734.11		759.39		767.49		775.88		760.70

		1000 угорських форинтів		42.37		40.38		40.78		40.07		36.20		34.45		35.48		36.21		36.41		40.10		39.52		37.81		38.31		38.50		39.95		40.93		43.31		43.01		42.95		42.56		41.89		38.94		36.86		35.09		34.70		39.89		33.52		36.22		36.06		35.64		35.11		34.07		34.30		35.51		36.04		36.81		36.32		36.75		35.53		36.11		36.56		34.28		34.75		35.38		35.55		35.45		35.53		35.58		36.96		36.29		36.45		35.74		36.28		38.01		43.96		52.33		52.41		52.53		51.46		54.98		53.74		53.33		59.78		61.97		50.90		58.59		90.53		83.45		81.71		76.26		76.50		76.76		77.14		78.07		78.86		80.31		80.87		78.25		83.82		94.48		93.90		93.25		90.69		89.6086433333		87.39		90.60		95.47		92.64		90.01		88.47		90.86		93.21		93.36		93.05		92.37		94.03		94.94		97.17		99.39		100.87		101.24		100.40		104.06		97.01

		100 узбецьких сумів		0.53		0.52		0.52		0.51		0.50		0.50		0.49		0.49		0.49		0.49		0.49		0.49		0.50		0.48		0.48		0.47		0.47		0.47		0.47		0.46		0.46		0.46		0.45		0.45		0.45		0.46		0.44		0.44		0.44		0.43		0.43		0.43		0.42		0.42		0.41		0.41		0.41		0.40		0.42		0.40		0.40		0.39		0.39		0.39		0.38		0.38		0.38		0.37		0.37		0.37		0.36		0.38		0.36		0.39		0.44		0.51		0.51		0.51		0.51		0.55		0.55		0.55		0.61		0.65		0.51		0.65		1.00		0.94		0.91		0.83		0.83		0.85		0.84		0.83		0.82		0.86		0.84		0.85		0.86		0.93		0.92		0.89		0.87		0.8508466667		0.84		0.84		0.88		0.84		0.82		0.80		0.86		0.85		0.83		0.80		0.75		0.72		0.68		0.66		0.63		0.61		0.33		0.33		0.34		0.63

		100 фінських марок		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		100 французьких франків		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		100 чеських крон		43.69		42.16		42.35		42.04		38.93		37.50		39.65		41.04		41.74		44.81		44.15		41.72		41.65		43.22		44.65		45.50		47.25		47.11		47.19		46.75		47.02		45.00		43.97		42.62		41.36		45.14		40.28		42.05		42.64		42.39		40.67		39.06		38.55		39.49		41.41		41.61		40.43		41.59		40.85		41.55		42.02		40.38		40.22		40.12		40.88		40.27		41.19		41.38		42.47		40.21		39.76		40.87		39.73		42.98		49.98		58.55		58.32		58.45		58.05		62.07		60.96		59.59		66.33		69.67		57.06		66.53		100.68		92.46		89.10		85.10		87.27		88.30		88.80		90.31		90.58		92.70		94.08		88.83		97.49		108.48		107.99		107.51		105.46		103.8756333333		101.63		104.03		109.07		105.30		102.78		102.21		104.65		106.58		106.62		106.65		107.21		109.59		111.35		114.33		115.86		119.17		121.70		122.63		127.03		114.06

		100 шведських крон		112.00		110.02		111.26		109.91		103.51		101.00		105.88		107.91		111.43		118.66		116.63		115.79		110.33		118.93		123.19		125.05		128.14		128.04		126.11		124.56		124.57		120.84		119.60		118.73		116.77		122.88		116.38		119.50		118.54		118.66		114.27		112.67		114.70		119.33		120.87		120.41		119.20		121.24		117.98		123.01		125.51		124.01		123.22		121.20		121.54		120.64		122.33		122.91		124.65		121.57		122.01		122.72		123.20		133.11		154.42		177.91		177.26		176.65		172.56		187.64		183.13		179.19		198.60		204.71		172.37		195.98		292.50		273.57		262.27		250.84		257.24		255.47		252.49		260.34		262.59		268.91		275.04		258.94		284.16		311.52		314.39		315.73		306.94		301.6160533333		290.37		296.24		308.43		293.44		281.90		284.51		299.10		302.61		304.24		302.50		299.95		300.66		299.76		310.88		316.36		326.37		326.55		318.57		327.79		311.35

		100 швейцарських франків		772.86		746.70		746.46		743.00		705.53		699.89		749.07		758.13		787.79		818.15		806.56		817.14		762.61		832.43		835.84		864.53		885.83		911.54		947.60		965.75		1023.49		921.63		887.91		881.45		858.91		901.41		850.09		873.56		873.17		874.12		854.55		833.65		818.38		823.33		848.31		857.34		850.90		867.52		852.08		863.93		869.47		845.47		852.16		837.47		854.08		844.91		861.93		864.34		885.28		875.51		893.36		862.33		887.22		966.21		1124.43		1318.82		1311.06		1316.70		1311.69		1423.00		1393.72		1359.90		1525.84		1601.56		1295.01		1686.75		2617.09		2383.79		2355.57		2243.07		2276.48		2283.16		2231.95		2240.96		2255.58		2313.44		2348.92		2269.73		2413.47		2659.28		2679.08		2659.81		2578.90		2575.7639		2529.60		2585.84		2698.14		2613.35		2582.87		2569.39		2595.46		2687.56		2701.89		2693.18		2684.08		2677.46		2691.41		2703.21		2654.87		2709.30		2719.02		2691.53		2785.25		2699.90

		100 юанів женьміньбі (Китай)		117.14		117.14		116.71		116.11		116.08		116.05		116.59		116.28		117.18		118.61		119.20		119.61		117.23		120.47		120.63		120.96		122.03		122.75		123.13		123.41		124.43		124.79		125.11		125.63		125.92		123.27		126.53		126.78		126.53		126.75		126.56		125.66		125.45		125.66		126.36		127.37		128.14		128.18		126.66		128.40		128.24		128.55		129.17		130.05		130.30		130.30		130.56		130.61		130.92		131.18		131.52		129.98		131.99		142.46		160.80		187.00		186.51		189.43		189.51		210.33		212.15		211.31		239.98		252.26		192.81		254.29		391.63		372.57		366.21		337.24		342.14		350.45		341.82		341.98		343.88		366.04		362.94		347.60		370.08		402.94		404.67		395.78		386.26		379.1015266667		371.78		377.17		393.78		383.25		375.89		378.67		384.95		393.79		393.30		391.59		389.75		383.59		383.27		383.27		383.93		397.55		402.23		403.40		417.10		393.56

		1000 японських єн		87.53		88.65		88.15		84.85		85.86		86.92		90.20		92.27		93.69		96.61		96.22		95.23		90.52		96.38		96.14		97.52		95.67		98.24		99.16		100.28		103.32		103.84		104.12		103.07		102.69		100.04		103.61		102.16		97.04		98.06		100.00		100.84		101.12		101.51		102.23		101.25		98.82		95.67		100.19		90.23		85.97		84.56		81.81		79.55		81.97		80.15		81.62		80.57		81.79		80.09		77.38		82.14		76.66		84.82		96.97		113.46		114.21		115.68		115.65		125.80		121.65		120.14		127.21		130.90		111.93		133.36		206.25		193.48		189.77		173.58		171.58		176.46		175.17		181.11		182.16		190.36		192.20		180.46		204.85		230.03		233.26		233.40		231.43		234.9463		238.52		247.85		257.64		248.70		238.16		225.89		235.39		235.91		239.38		238.95		243.60		235.56		235.59		230.73		233.50		235.85		236.17		236.62		243.72		237.13

		   * Із 2006 року - 100 азербайджанських манатів;

		  **  Із 2005 року - 100 турецьких лір

		*** З 01.01.2011 на території Естонії замість естонської крони в якості нової грошової одиниці вводиться ЄВРО

		**** З 01.01.2014 на території Латвії замість латвійських латів в якості нової грошової одиниці вводиться ЄВРО

		**** З 01.01.2015 на території Литви замість литовських літів в якості нової грошової одиниці вводиться ЄВРО

		За іншими валютами розрахунки не проводяться у зв'язку з їх обмеженим використанням.







Plans to increase the existing storage 
capacity of the Company*

*ths. tons at the end of the year

*as of 01.01.2020
**drying capacity with a moisture indicator of corn 28%

 The Group invests in its own elevators in close proximity to the
agricultural fields because of a shortage of the quality
infrastructure for storing crops in the market

 Elevators are furnished with equipment from the leading
manufacturers: Petkus (Germany), Mega (Argentina), Brock
Meyer (the USA), SPS (Spain), Lubnymash (Ukraine), Damas
(Denmark), Rakoraf (Germany), Khorolsky Mechanical Plant
(Ukraine), Olis (Ukraine)

 At present, the total capacity for simultaneous storage of crops
at the Group’s elevators is 72.6 ths. tons; in the autumn of
2020, it will be 100.1 ths. tons

 The Group also applies the technology for storing crops in
plastic sealed bags Elevator – Glukhov

Shalyhynske

Elevator – Novgorod-Seversky

Novgorod-Seversky

10

CROP STORAGE AND INFRASTRUCTURE

Indicators

Capacity/Output
LLC “Shalyhynske” LLC “Novgorod-Seversky Elevator” 

(Glukhov, Sumy region) (Novgorod-Seversky, Chernigov 
region)

Storage tanks
Current – 45,5 ths. tons

Current – 27.1 ths. tons(project capacity for the autumn of 2020 –
73 ths. tons)

Crop drying** 2,400 t/day 1,200 t/day

Crop cleaning 200 t/h 100 t/h

Conveyors 250 t/h 100 t/h

Acceptance 4,300 t/day 2,200 t/day

Shipment by car 2,300 t/day 1,000 t/day

Shipment to railway 2,000 t/day: 32 car/day 1,260 t/day: 18 car/day

Car supply front 16 pcs. 9 pcs.
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162 тыс. т

 2009-2013:
 The Group sold not only its own products, but also those purchased from 

the market
 Supplies were made under the terms of CIF and FOB
 For 5 years, export sales increased almost 3 times to about 600,000 tons in 

2013
 2014:
 Against the background of low grain prices, primarily due to an oversupply

at the market and also due to the current macroeconomic situation in
Ukraine, the Group’s trading tactics was adjusted starting from the 2nd half
of 2014 – it was decided to focus on the development of production and
sell only its own products

 2017-2019:
 Corn, wheat, soybeans and spring barley grown by the Group were sold for

export
 Sunflower was fully sold for processing in Ukraine

Distribution channels, 2019 Structure of export sales by the 
type of crop, 2019

The dynamics of sales of the Group’s own products, ths. tons 

Corn Sunflower
Soybeans

Wheat

Corn

194,7
210,0

182,0
44,4 43,0

Barley

11,6

Soybeans

5,9

16,5

44,9

10,6

19,0

Export

Domestic 
market

8,7

11

SALES OF CROPS

204 тыс. т

Spring barley

78,5

141,0 39,5
33,3

Wheat

6,5

20,3

23,4

14,4


Диаграмма1

		





для презентації

		Основные финансовые показатели Групы, млн.дол

				2015		2016		2017		2018		2019

		Выручка		53.3		38.0		53.0		53.1		40.8

		EBITDA		20.1		19.2		13.7		8.9		4.5

		Чистая прибыль/убыток		12.8		9.3		4.7		3.1		0.6

				2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

		не обробляэться		9		2		-0		20		13		9		8		8		6		10

		в т.ч. в обработке		11		18		20		40		47		51		52		52		54		40

		Загальна площа		20		20		20		60		60		60		60		60		60		50

		Объем производства основных культур, тыс.т

				2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

		Яровой ячмень		1		0		0		0		0		11		13		18		25		15

		Соя		0		0		1		1		7		7		18		13		23		3

		Пшеница		4		6		5		13		24		49		48		50		41		35

		Подсолнечник				15		19		35		34		34		34		35		25		8

		Кукурудза		15		57		84		177		195		165		198		222		248		133

				21		78		108		225		259		266		311		337		362		193

				1/1/16		1/1/17		1/1/18		1/1/19		1/1/20		1/1/21

		Кредитный портфель, млн.дол		22.1		20.3		22.2		26.3		19.0		14.7

				2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Чистый долг/EBITDA		1.1		1.0		1.6		2.9		4.1		1.5

				2015		2016		2017		2018		2019

		Валовая прибыль, млн.дол		21.7		19.6		17.4		16.8		12.0

		рентабельность по валовой прибыли		41%		51%		33%		32%		30%

				2015		2016		2017		2018		2019

		Операционная прибыль, млн.дол		16.8		15.0		9.2		5.3		-0.2

		рентабельность по операционной прибыли		31%		39%		17%		10%		-0%

				2015		2016		2017		2018		2019

		EBITDA, млн.дол		20.1		19.2		13.7		8.9		4.5

		рентабельность по EBITDA		38%		50%		26%		17%		11%

				2015		2016		2017		2018		2019

		Инвестиции, млн.дол		3.7		4.3		8.8		3.3		0.2

		Кукурудза		2015		2016		2017		2018		2019

		Группа		7.7		10.7		10.5		11.3		11.0

		Украина		5.6		6.2		5.4		7.4		7.1

		Подсолнечник		2015		2016		2017		2018		2019

		Группа		2.9		2.7		2.8		2.7		2.5

		Украина		2.2		2.3		2.2		2.3		2.6

		Пшеница		2015		2016		2017		2018		2019

		Группа		4.8		5.0		6.6		6.0		4.6

		Украина		4.0		4.3		4.4		3.8		4.3

		Соя		2015		2016		2017		2018		2019

		Группа		2.0		3.4		2.4		2.6		1.8

		Украина		1.9		2.3		2.0		2.6		2.3

		Ячмень		2015		2016		2017		2018		2019

		Группа		4.9		3.8		5.4		4.9		4.3

		Украина		3.0		3.2		3.6		2.8		3.3

		Структура севооборота, 2020 г.

		Кукуруза		17,550

		Подсолнечник		8,589

		Пшеница		3,942

		Ячмень		3,668

		Другое		462

				34,209

		Объем производства основных культур, тыс.т

				2015		2016		2017		2018		2019

		Яровой ячмень		11		13		18		25		15

		Соя		7		18		13		23		3

		Пшеница		49		48		50		41		35

		Подсолнечник		34		34		35		25		8

		Кукурудза		165		198		222		248		133

				2015		2016		2017		2018		2019

		Дойное стадо		1256		1219		1045		1172		1188

		Молодняк на выращивании и откорме		1403		1446		1282		1105		1235

				2.659		2.665		2.327		2.277		2.423

		Собственный корм		50%

		Закупки от третьих лиц		50%

		Продуктивність корів

				2015		2016		2017		2018		2019

		Росток-Холдинг		5.9		6.0		8.3		7.8		8.0

		Украина		46.0		4.7		4.8		4.9		5

				2015		2016		2017		2018		2019

		Объем реализации молока в зач. весе, тыс. т (л.ш.)		6.8		6.8		8.1		9.9		9.8

		Цена реализации молока без НДС и дотаций, грн/кг (пр.ш.)		4.4		5.6		7.5		7.6		8.1

		Каналы дистрибюции, 2019

		Внутренний рынок		50.1

		Экспорт		162.2

				212.3





для презентації

		



Валовая прибыль, млн.дол



Урожайності 2011-2020

		



Операционная прибыль, млн.дол



ДИНАМІКА 2010-2019 офіційно

		



EBITDA, млн.дол



РЕЄСТР

		



Инвестиции, млн.дол



Ф 2018

		



Кредитный портфель, млн.дол



Б 2018

		



Кукурудза

Подсолнечник

Пшеница

Соя

Яровой ячмень

21

78

108

225

259

266

311

337

362

193



Ф 2019

		



в т.ч. в обработке

не обробляэться



Б 32019

		





Ф 2020

		1

		1

		1

		1

		1

		1



Чистый долг/EBITDA



Інвестиції (2017)

		



Инвестиции, млн.дол



2019

		



Группа

Украина



2018

		



Группа

Украина



2017

		



Группа

Украина



2016

		



Группа

Украина



2015

		



2015

2016

2017

2018

2019



Кредитний потфель управлінка

		



Группа

Украина



2010-2017

		





		ТЕХНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

		Площа посіву, га

		КУЛЬТУРА		ТОВ АФ "Надія"																				ПОСП "Ічняньське"																				ПОСП "Хлібороб"																				СТОВ "Крупичпільське"																				ТОВ "Берегиня"																				Ічняньський регіон																				СТОВ "Шалигінське"																				ТОВ АФ "Чапаєво"																				ПП "Аграрні Інвестиції"																				ПП "Середина-Буда-Агро"																				ПП "Ямпіль Інвест"																				ТОВ "Обрій"																				Сумський регіон																				ПП "Новгород-Сіверськ"																				ТОВ "Демор"																				Новгород-Сіверський																				Росток-Холдинг ТОВ																				Структура, %

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Пшениця озима		474						219		377		1,006		217		505						162		370		217		766		703		432		808		558						90				37		453		90		779		72		587						465		490		286		544		526		356		188		213						238						410		252		393		765		182						1429		860		540		2,392		1,948		2,966		2,050		2,044		0		0				160		153		102		985		1,242		435		216		323				200				100						315		512						57						1,571		1,706		2,953		1,679		2,021		1,278		1,639		2,078																														1,232		1,479		826		1,149		3,020																								200		160		1,824		1,808		5,170		4,714		3,794		2,643		4,982		2,135										2,465		2,038		1,487		2,094		1,964		1,403										779				337				661		340		0		0		0		0		3,244		2,038		1,824		2,094		2,625		1,743		1,629		1,020		2,364		4,200		10,362		9,717		7,668		6,781		7,607		3,878		9%		5%		6%		9%		20%		19%		15%		12%		19%		11%

		Пшениця яра		145																				130																																																																																275		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																												65																																																														0		0		0		0		0		0		0		0		0		65																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		275		0		0		0		0		0		0		0		0		65		2%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		Картопля																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																								105																																																																																																		0		105		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		105		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		Соя				142								192		306		482																436		317		498														89		175		315		156																318		442		374																255		354		325						0		142		0		0		89		1,376		1,734		1,834		0		0						674		2,031		1,778		1,792		1,780		1,690								154				416		594		634		408		640												1,000		993		1,340		1,145		3,026																																								86																										0		154		674		3,447		3,364		3,766		3,333		5,441		0		0														175		1,486		1,249																		296		296				0		0		0		0		0		0		175		1,782		1,545		0		0		296		674		3,447		3,453		5,141		5,241		9,057		1,545		0		0%		1%		2%		7%		7%		10%		10%		16%		4%		0%

		Овес						130																																																										24		46																				40		47														0		24		216		47		0		0		0		0		0		0																																																																																																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		24		216		47		0		0		0		0		0		0		0%		0%		1%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		Кукур/зерно		2519		1,316		2,900		1,872		1,237		1,376		1,704		2,026						700		850		1,102		897		964		769		441		932						1649		350		1,927		1,442		1,456		767		1,268		1,554						930		269		475		57		476		353		871		922						645				1,408		1,114		1,028		503		517		1,193						6443		2,785		7,812		5,382		5,161		3,769		4,801		6,626		0		0		60		4,570		4,610		3,619		1,104		2,020		2,247		2,879		4,672						1,874		2,602		2,365		1,535		1,622		1,481		2,234		1,557		1,557						5,230		3,609		4,306		4,846		5,223		3,447				9,707						188		634		769		170		599														6,061		4,530		2,412		1,337		2,530																623		1,033				1,048		1,048		60		6,444		12,630		16,288		12,244		11,691		11,919		11,089		7,276		12,311								2,013		3,845		2,614		3,403		4,261		4,786		4,261												383		957				11		978		0		0		0		2,013		3,845		2,997		4,360		4,261		4,797		5,239		6,503		9,229		20,442		23,683		21,250		18,457		21,079		21,975		12,073		17,550		36%		46%		52%		50%		42%		36%		40%		40%		30%		51%

		Гречка																																14																														55		50		13		17		11		9		11		11																										55		50		13		17		11		23		11		11		0		0																						115		110																																																																																																		115		110		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		170		160		13		17		11		23		11		11		0		0		1%		1%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		Соняшник		835		2,738		190		1189		1441		643		908								287		490		446		664		686		633.4		581.8		221.5								1,400		366		438		779		841		762.3		33								165		350		737		251		374.5		144.6		242								1,775		182		261		401		742		376.5		242						1122		6,568		1,534		3,289		3,558		3,234		2,773		739		0		0		4547		920		326				1,591		435		801								2052		544		349		350.9		1002.6		508.5		655.5				1,322								3,105		4,443		1,872		2,301		1,560		2,236				5,273						668		189				598				765										8,216		912		723		2,144		3,337		2,683		60												548						1,048						6,599		1,464		12,664		5,895		5,737		5,985		6,354		6,732		1,381		5,273								5,316		2,335		2,871		3,315		1,654		1,794		3,316										337		661				337						0		0		0		5,316		2,672		3,532		3,315		1,991		1,794		3,316		7,721		8,032		14,198		14,500		11,967		12,751		12,442		9,461		3,175		8,589		42%		40%		36%		31%		23%		25%		24%		17%		8%		25%

		Редька олійна																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																								30																																																																																																		0		30		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		Ячмінь ярий										2																																																																																												0		0		0		0		2		0		0		0		0		0										31				216		323		157																1						1,312										723		794		1,155		1,580		1,705		156																														763		1,363		1,018		1,807		415																								0		0		0		0		1,516		2,157		2,389		3,710		2,276		1,468										749		1,060		892		726		967		2,200												337				661		161				0		0		0		0		749		1,397		892		1,387		1,128		2,200		0		0		0		0		2,267		3,554		3,281		5,097		3,404		3,668		0%		0%		0%		0%		4%		7%		6%		9%		8%		11%

		Жито										223																																																				72																																								72		0		0		0		223		0		0		0		0		0																						90																																																																																																				90		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				115																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		115		162		0		0		0		223		0		0		0		0		115		1%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		Горох																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																																284																										0		0		0		0		0		0		0		284		0		0														966		845																										0		0		0		0		0		0		966		845		0		0		0		0		0		0		0		0		966		1,129		0		0		0%		0%		0%		0%		0%		0%		2%		2%		0%		0%

		Ріпак озимий																										341																																																																												0		0		341		0		0		0		0		0		0		0																																																																																																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		341		0		0		0		0		0		0		0		0%		0%		1%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		Просо																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																																58																										0		0		0		0		0		0		0		58		0		0												1,194		629																												0		0		0		0		0		1,194		629		0		0		0		0		0		0		0		0		1,194		629		58		0		0		0%		0%		0%		0%		0%		2%		1%		0%		0%		0%

		Інші зернові і зернобобові																																																														50																																								50		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		50		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		Кормовий клин		0		0								59										500		307		124.7		223.3		373		317		492		362						311		300		422		279.2		279		188		215.8		63						450		386		269		159		244		119		117		11						250		169		322		218		265												1511		1162		1137.7		879.5		1161		683		824.8		436		0		0		270		213		148.8		238.3		140.9		182		297.5		197		212				0		0										2.5		2.5		2.5		2.5																		8316		194																54.5		65																		554.4		3634.3																								270		213		149		238		141		182		300		808		12,230		197								200				98		118		115		106		150										242												0		0		0		200		242		98		118		115		106		150		1,781		1,375		1,287		1,318		1,544		963		1,243		1,359		12,336		347		10%		7%		3%		3%		3%		2%		2%		2%		31%		1%

		Всього		3,973		4,196		3,220		3,280		3,280		3,276		3,135		3,013		0		0		1,779		2,017		2,231		2,550		2,726		2,601		2,640		2,571		0		0		2,050		2,050		2,752		2,612		2,693		2,750		2,633		2,392		0		0		2,022		1,384		1,439		1,514		1,508		1,530		1,774		1,772		0		0		1,133		1,944		1,952		2,050		1,946		1,893		2,013		1,941		0		0		10,957		11,591		11,594		12,007		12,153		12,050		12,194		11,689		0		0		4,877		5,863		5,912		5,989		5,629		5,670		5,776		5,305		5,364		0		2,457		2,817		3,051		3,132		3,132		3,078		3,059		2,876		2,881		2,928		0		0		9,906		10,758		10,845		10,959		11,104		11,566		11,659		17,471		0		0		856		823		769		768		599		820		65		0		0		0		8,216		6,973		7,248		7,397		6,518		9,152		7,129		0		0		0		0		0		548		623		1,033		1,048		1,048		1,048		7,334		8,680		27,941		27,675		28,171		28,494		28,088		30,766		28,145		21,447		0		0		0		7,529		9,394		9,875		10,985		11,180		10,866		11,445		0		0		0		0		1,358		1,381		1,294		1,294		1,129		1,318		0		0		0		7,529		10,752		11,256		12,279		12,474		11,995		12,763		18,291		20,271		39,535		47,211		51,076		51,800		52,560		54,928		40,139		34,209		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

																																																																																																																						144.3

		Заліковий збір, т																																																																																																																				11,833

		КУЛЬТУРА		ТОВ АФ "Надія"																				ПОСП "Ічняньське"																				ПОСП "Хлібороб"																				СТОВ "Крупичпільське"																				ТОВ "Берегиня"																				Ічняньський регіон																				СТОВ "Шалигінське"																				ТОВ АФ "Чапаєво"																				ПП "Аграрні Інвестиції"																				ПП "Середина-Буда-Агро"																				ПП "Ямпіль Інвест"																				ТОВ "Обрій"																				Сумський регіон																				ПП "Новгород-Сіверськ"																				ТОВ "Демор"																				Новгород-Сіверський																				Росток-Холдинг ТОВ

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Пшениця озима		1,672						1,025		1,377		6,169		1,123		3,263						474.6		1,608		929		4,435		2,851		2,476		5,893		3,606						358.1				156		2,522		528		4,741		426		3,853						1403.8		2,450		1,224		3,111		2,256		2,077		1,047		1,529						741.9						2,393		1,045		2,133		4,687		1,046						4650.4		4,058		2,310		13,486		8,058		17,596		13,176		13,297		0		0				419		846		605		6,080		5,677		3,373		1,168		1,896				708.4				471						1,388		2,528						342						8,386		8,860		10,358		7,737		15,253		8,351		9,033		13,190																														5,328		5,303		4,839		5,692		11,328																								708		419		9,703		9,464		21,766		20,105		25,993		15,211		22,257		13,532										13,943		8,640		7,368		10,320		7,398		6,628										3,848				2,144				3,137		1,653		0		0		0		0		17,791		8,640		9,512		10,320		10,534		8,281		5,359		4,477		12,012		22,950		47,614		46,341		48,680		38,828		32,791		21,813

		Пшениця яра		140																				175.6																																																																																315.7		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																												355																																																														0		0		0		0		0		0		0		0		0		355																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		316		0		0		0		0		0		0		0		0		355

		Картопля																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																								1,800																																																																																																		0		1,800		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,800		0		0		0		0		0		0		0		0

		Соя				78								587		667		1,363																1,529		740		1,559														158		638		722		545																1,214		1,022		1,214																939		851		972						0		78		0		0		158		4,906		4,002		5,652		0		0						648		3,383		3,215		5,378		3,500		4,456								191				977		1,279		1,928		934		1,705												1,701		1,934		4,268		3,041		5,290																																								165																										0		191		648		6,061		6,427		11,574		7,475		11,617		0		0														381		2,615		2,006																		755		600				0		0		0		0		0		0		381		3,370		2,606		0		0		270		648		6,061		6,585		16,479		11,858		20,640		2,606		0

		Овес						95																																																										84		57																				40		117														0		84		192		117		0		0		0		0		0		0																																																																																																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84		192		117		0		0		0		0		0		0

		Кукур/зерно		17,588		10,211		15,858		13,114		10,676		11,764		14,576		19,328						5,905		7,176		7,460		7,984		7,909		8,545		4,440		11,157						11,117		2,440		11,999		10,914		11,574		6,429		12,574		15,706						6,720		2,115		2,863		306		3,445		2,723		7,468		10,285						3,113				9,433		7,611		7,912		3,956		4,372		12,386						44,442		21,941		47,613		39,929		41,515		33,416		43,429		68,862		0		0		219.5		32,487		40,342		33,951		10,517		20,075		25,231		28,980		43,120						15,259		19,798		20,394		11,316		13,066		11,749		18,084		11,981		13,637						37,981		30,245		25,960		39,872		46,689		35,599				92,710						816		3,209		4,344		704		3,338														32,668		24,330		12,617		8,789		23,700																5,497		3,460				9,086		9,951		220		47,746		98,937		120,467		76,467		91,831		99,256		106,362		64,187		116,298								11,082		21,105		18,178		25,144		41,111		38,718		36,939												2,803		7,725				87		9,291		0		0		0		11,082		21,105		20,981		32,869		41,111		38,805		46,230		44,661		69,687		146,550		171,479		139,087		146,229		175,554		216,335		102,991		162,528

		Гречка																																23																														55		28		12		6				2				11																										55		28		12		6		0		25		0		11		0		0																						87.3		34																																																																																																		87		34		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		142		63		12		6		0		25		0		11		0		0

		Соняшник		1,995		6,925		455		2564.6		3,346		1,371		2,106								736		1,294		1,197		1733.76		1,766		1,770		1,624		644								3,534		1,062		911.64		1,898		1,957		2,074		126								308		1,044		2025.54		806		1,125		426		894								4,169		372		523.82		856		2,191		941		690						2,731		16,230		4,129		7,759		8,672		8,414		7,170		2,354		0		0		8238.3		1,440		358				4,859		1,285		2,153								2776.4		895		815		1106.74		3,188		1,226		1,704				3,022								9,547		12168.63		5,670		5,229		3,649		7,098				15,818						1,161		280				1,235				1,646										15,078		1,604		1,637		4,442		8,566		5,201		120												1,745						2,861						11,015		2,335		26,959		15,159		17,098		13,417		16,072		16,806		3,142		15,818								9,957		4,617		6,920		8,456		4,063		3,620		8,855										722		1,844				625		0				0		0		0		9,957		5,339		8,763		8,456		4,688		3,620		8,855		13,746		18,565		31,088		32,875		31,108		30,594		31,698		23,848		6,762		24,673

		Редька олійна																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																								11																																																																																																		0		11		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11		0		0		0		0		0		0		0		0

		Ячмінь ярий										10																																																																																												0		0		0		0		10		0		0		0		0		0										132				1,291		2,063		838																						5,659										3,507		3,168		6,757		8,684		8,451		936																														3,282		4,708		4,879		7,190		882																								0		0		0		0		6,921		7,876		12,927		17,937		10,171		6,595										3,929		3,362		4,163		3,162		2,809		8,800												938				3,419		536				0		0		0		0		3,929		4,301		4,163		6,581		3,345		8,800		0		0		0		0		10,860		12,177		17,090		24,518		13,515		15,395

		Жито										662																																																				239																																								239		0		0		0		662		0		0		0		0		0																																																																																																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				460																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		460		239		0		0		0		662		0		0		0		0		460

		Горох																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																																615																										0		0		0		0		0		0		0		615		0		0														2,338		2,612																										0		0		0		0		0		0		2,338		2,612		0		0		0		0		0		0		0		0		2,338		3,227		0		0

		Ріпак озимий																										761																																																																												0		0		761		0		0		0		0		0		0		0																																																																																																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		761		0		0		0		0		0		0		0

		Просо																																																																																																																0		0		0		0		0																																																																																																109																																				0		0		109		0		0												2,398		994																																						2,398		994		0		0		0		0		0		0		0		0		2,398		994		109		0		0

		Інші зернові і зернобобові																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Кормовий клин		х		х		х		х		х		137										х		х		х		х		х		11468				9,221						х		х		х		х		х		3064				462						х		х		х		х		х		1958				2						х		х		х		х		х		х		х		х						х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		2407										х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Всього		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х				х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		21,039		48,164		45,083		58,713		68,682		58,910		72,626		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х

		Урожайність залікова, т/га

		КУЛЬТУРА		ТОВ АФ "Надія"																				ПОСП "Ічняньське"																				ПОСП "Хлібороб"																				СТОВ "Крупичпільське"																				ТОВ "Берегиня"																				Ічняньський регіон																				СТОВ "Шалигінське"																				ТОВ АФ "Чапаєво"																				ПП "Аграрні Інвестиції"																				ПП "Середина-Буда-Агро"																				ПП "Ямпіль Інвест"																				ТОВ "Обрій"																				Сумський регіон																				ПП "Новгород-Сіверськ"																				ТОВ "Демор"																				Новгород-Сіверський																				Росток-Холдинг ТОВ

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Пшениця озима		3.53		-		-		4.68		3.65		6.13		5.17		6.46		-		-		2.93		4.35		4.28		5.79		4.06		5.73		7.29		6.46		-		-		3.98		-		4.22		5.57		5.87		6.09		5.92		6.57		-		-		3.02		5.00		4.28		5.72		4.29		5.84		5.57		7.18		-		-		3.12		-		-		5.84		4.15		5.43		6.13		5.76		-		-		3.25		4.72		4.28		5.64		4.14		5.93		6.43		6.51		-		-		-		2.62		5.53		5.93		6.17		4.57		7.75		5.41		5.87		-		3.54		-		4.71		-		-		4.41		4.94		-		-		6.00		-		-		5.34		5.19		3.51		4.61		7.55		6.53		5.51		6.35		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.32		3.59		5.86		4.95		3.75		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3.54		2.62		5.32		5.23		4.21		4.27		6.85		5.76		4.47		6.34		-		-		-		-		5.66		4.24		4.95		4.93		3.77		4.72		-		-		-		-		4.94		-		6.36		-		4.75		4.86		0		0		0		-		5.48		4.24		5.21		4.93		4.01		4.75		3.29		4.39		5.08		5.46		4.60		4.77		6.35		5.73		4.31		5.63

		Пшениця яра		0.97		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.35		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.15		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		5.50		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		5.50		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		1.15		-		-		-		-		-		-		-		-		5.50

		Картопля		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		17.14		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		17.14		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		17.14		-		-		-		-		-		-		-		-

		Соя		-		0.55		-		-		-		3.06		2.18		2.83		-		-		-		-		-		-		-		3.51		2.33		3.13		-		-		-		-		-		-		1.77		3.65		2.29		3.50		-		-		-		-		-		-		-		3.82		2.31		3.25		-		-		-		-		-		-		-		3.68		2.40		3.00		-		-		-		0.55		-		-		1.77		3.57		2.31		3.08		-		-		-		-		0.96		1.67		1.81		3.00		1.97		2.64		-		-		-		1.24		-		2.35		2.15		3.04		2.29		2.67		-		-		-		-		-		1.70		1.95		3.18		2.66		1.75		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.92		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.24		0.96		1.76		1.91		3.07		2.24		2.14		-		-		-		-		-		-		-		-		2.18		1.76		1.61		-		-		-		-		-		-		-		-		2.55		2.03		-		0		0		0		-		-		-		2.18		1.89		1.69		-		-		0.91		0.96		1.76		1.91		3.21		2.26		2.28		1.69		-

		Овес		-		-		0.73		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3.50		1.25		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.99		2.49		-		-		-		-		-		-		-		3.50		0.89		2.49		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		3.50		0.89		2.49		-		-		-		-		-		-

		Кукур/зерно		6.98		7.76		5.47		7.01		8.63		8.55		8.55		9.54		-		-		8.44		8.44		6.77		8.90		8.20		11.11		10.07		11.97		-		-		6.74		6.97		6.23		7.57		7.95		8.38		9.91		10.11		-		-		7.23		7.86		6.03		5.37		7.24		7.70		8.57		11.16		-		-		4.83		-		6.70		6.83		7.70		7.86		8.46		10.39		-		-		6.90		7.88		6.09		7.42		8.04		8.87		9.05		10.39		-		-		3.66		7.11		8.75		9.38		9.53		9.94		11.23		10.07		9.23		-		-		8.14		7.61		8.62		7.37		8.06		7.93		8.09		7.69		8.76		-		-		7.26		8.38		6.03		8.23		8.94		10.33		-		9.55		-		-		4.34		5.06		5.65		4.14		5.58		-		-		-		-		-		-		5.39		5.37		5.23		6.57		9.37		-		-		-		-		-		-		-		8.83		3.35		-		8.67		9.50		3.66		7.41		7.83		7.40		6.25		7.85		8.33		9.59		8.82		9.45		-		-		-		5.51		5.49		6.95		7.39		9.65		8.09		8.67		-		-		-		-		-		7.32		8.07		-		7.91		9.50		0		0		0		5.51		5.49		7.00		7.54		9.65		8.09		8.82		6.87		7.55		7.17		7.24		6.55		7.92		8.33		9.84		8.53		9.26

		Гречка		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.64		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.00		0.57		0.94		0.33		-		0.22		-		1.07		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.00		0.57		0.94		0.33		-		1.09		-		1.07		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.76		0.31		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.76		0.31		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		0.84		0.39		0.94		0.33		-		1.09		-		1.07		-		-

		Соняшник		2.39		2.53		2.39		2.16		2.32		2.13		2.32		-		-		-		2.57		2.64		2.68		2.61		2.57		2.79		2.79		2.91		-		-		-		2.52		2.90		2.08		2.44		2.33		2.72		3.83		-		-		-		1.87		2.98		2.75		3.21		3.00		2.94		3.69		-		-		-		2.35		2.04		2.01		2.13		2.95		2.50		2.85		-		-		2.43		2.47		2.69		2.36		2.44		2.60		2.59		3.19		-		-		1.81		1.56		1.10		-		3.05		2.96		2.69		-		-		-		1.35		1.65		2.33		3.15		3.18		2.41		2.60		-		2.29		-		-		-		3.07		2.74		3.03		2.27		2.34		3.17		-		3.00		-		-		1.74		1.48		-		2.07		-		2.15		-		-		-		-		1.84		1.76		2.26		2.07		2.57		1.94		2.01		-		-		-		-		-		3.18		-		-		2.73		-		-		1.67		1.59		2.13		2.57		2.98		2.24		2.53		2.50		2.27		3.00		-		-		-		1.87		1.98		2.41		2.55		2.46		2.02		2.67		-		-		-		-		2.14		2.79		-		1.85		-		-		0		0		0		1.87		2.00		2.48		2.55		2.35		2.02		2.67		1.78		2.31		2.19		2.27		2.60		2.40		2.55		2.52		2.13		2.87

		Редька олійна		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.38		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.38		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		0.38		-		-		-		-		-		-		-		-

		Ячмінь ярий		-		-		-		-		4.55		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.55		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.25		-		5.98		6.39		5.34		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.31		-		-		-		-		4.85		3.99		5.85		5.50		4.96		6.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.30		3.46		4.79		3.98		2.13		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.57		3.65		5.41		4.83		4.47		4.49		-		-		-		-		5.25		3.17		4.67		4.36		2.90		4.00		-		-		-		-		-		2.78		-		5.17		3.33		-		0		0		0		-		5.25		3.08		4.67		4.74		2.97		4.00		-		-		-		-		4.79		3.43		5.21		4.81		3.97		4.20

		Жито		-		-		-		-		2.96		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3.32		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3.32		-		-		-		2.96		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		-		-		-		-		-		4.00		1.47		-		-		-		2.96		-		-		-		-		4.00

		Горох		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.16		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.16		-		-		-		-		-		-		-		-		2.42		3.09		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		-		-		2.42		3.09		-		-		-		-		-		-		-		-		2.42		2.86		-		-

		Ріпак озимий		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.23		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.23		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.23		-		-		-		-		-		-		-

		Просо						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.88		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.88		-		-		-		-		-		-		-		2.01		1.58		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		-		2.01		1.58		-		-		-		-		-		-		-		-		2.01		1.58		1.88		-		-

		Інші зернові і зернобобові		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Кормовий клин		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х

		Всього		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х

		Бункерний збір, т

		КУЛЬТУРА		ТОВ АФ "Надія"																				ПОСП "Ічняньське"																				ПОСП "Хлібороб"																				СТОВ "Крупичпільське"																				ТОВ "Берегиня"																				Ічняньський регіон																				СТОВ "Шалигінське"																				ТОВ АФ "Чапаєво"																				ПП "Аграрні Інвестиції"																				ПП "Середина-Буда-Агро"																				ПП "Ямпіль Інвест"																				ТОВ "Обрій"																				Сумський регіон																				ПП "Новгород-Сіверськ"																				ТОВ "Демор"																				Новгород-Сіверський																				Росток-Холдинг ТОВ

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Пшениця озима		1,890						1,066		1,496		6,293		1,156		3,413						692		1,627		1,067		4,657		3,110		2,502		5,908		3,655						380				170		2,602		595		4,782		432		4,034						1,481		2,497		1,460		3,312		2,389		2,086		1,089		1,579						742						2,548		1,137		2,134		4,723		1,051						5185.25		4,124		2,696		14,185		8,726		17,798		13,309		13,732		0		0				423		898		658		6,226		6,089		3,586		1,212		2,004				745.6842105263				484						1,457		2,623						353						8,670		9,025		10,699		8,269		16,088		9,109		10,111		13,597																														5,496		5,707		4,920		5,999		12,209																								746		423		10,052		9,683		22,421		21,522		27,217		16,320		24,324		13,950										14,283		8,980		7,749		10,878		7,802		6,833										3,938				2,144				3,164		1,704		0		0		0		0		18,221		8,980		9,893		10,878		10,966		8,537		5,931		4,547		12,748		23,867		49,369		48,299		50,420		40,930		35,290		22,487

		Пшениця яра																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																												366																																																														0		0		0		0		0		0		0		0		0		366																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		366

		Картопля																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																								2,219																																																																																																		0		2,219		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2,219		0		0		0		0		0		0		0		0

		Соя				123								587		673		1,429																1,617		748		1,594														194		662		738		563																1,275		1,022		1,244																971		851		976						0		123		0		0		194		5,112		4,032		5,807		0		0						702		3,784		3,375		5,649		3,934		4,730						0		419		0		1,006		1,282		2,150		999		1,784						0		0		0		1,828		1,973		4,592		3,177		7,148																																								165																										0		419		702		6,617		6,631		12,390		8,109		13,827		0		0														428		2,797		2,134																		832		611				0		0		0		0		0		0		428		3,629		2,745		0		0		542		702		6,617		6,825		17,502		12,569		23,263		2,745		0

		Овес						111																																																										90		62																				61		137														0		90		235		137		0		0		0		0		0		0																																																																																																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		90		235		137		0		0		0		0		0		0

		Кукур/зерно		22,142		12,775		19,876		14,661		11,747		13,698		16,693		22,129						7,127		9,335		9,505		9,093		9,126		10,151		5,275		12,876						14,768		2,899		15,137		12,426		13,203		7,409		14,699		17,851						9,387		2,209		3,624		355		4,130		3,077		8,787		11,639						3,113				11,941		8,739		9,311		4,582		5,298		14,118						56537.29		27,218		60,083		45,274		47,518		38,918		50,753		78,612		0		0		258.2352941176		39,033		47,160		38,632		11,747		27,435		31,659		32,836		57,785						17,893		23,506		23,839		13,489		18,655		15,120		19,718		14,711		16,836						45,207		32,789		30,637		56,076		60,134		40,184				114,457						842		3,736		5,500		943		4,533														36,966		29,122		17,775		11,722		27,050																7,948		4,179				11,169		12,286		258		56,926		116,716		135,963		90,494		128,832		127,347		119,789		83,665		143,578								14,026		26,589		26,381		33,826		49,634		49,115		45,603												3,878		10,087				109		11,470		0		0		0		14,026		26,589		30,259		43,913		49,634		49,224		57,074		56,796		84,145		176,799		195,263		164,601		198,009		222,013		248,035		132,889		200,652

		Гречка																																29																														74		47		14		10				5				13																										74.29		47		14		10		0		34		0		13		0		0																						91.8947368421		43																																																																																																		92		43		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		166		89		14		10		0		34		0		13		0		0

		Соняшник		2,035		7,144		545		2,781		3,630		1,389		2,158								744		1,319		1,406		1,869		1,943		1,809		1,701		644								3,606		1,271		1,002		2,152		1,978		2,221		126								314		1,233		2,156		893		1,138		438		894								4,247		510		571		989		2,232		965		690						2779.5		16,628		4,965		8,379		9,608		8,545		7,483		2,355		0		0		9153.6666666667		1,531		611				5,422		1,359		2,280								3084.8888888889		899		817		1,134		3,257		1,448		1,918				3,551								10,045		12,405		6,462		5,920		4,129		7,610				17,008						1,283		294				1,415				1,704										17,532		1,374		1,677		5,290		9,640		5,590		128												1,770						3,080						12,239		2,430		30,286		15,207		18,587		15,432		17,966		17,984		3,679		17,008								10,115		5,352		8,092		9,072		4,219		4,163		9,522										771		2,140				625						0		0		0		10,115		6,123		10,232		9,072		4,843		4,163		9,522		15,018		19,058		35,251		33,700		34,318		34,210		34,521		25,182		7,842		26,530

		Редька олійна																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																								24																																																																																																		0		24		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		24		0		0		0		0		0		0		0		0

		Ячмінь ярий										10																																																																																												0		0		0		0		10		0		0		0		0		0										132				1,336		2,107		854																3						5,957										3,580		3,325		6,990		8,858		9,291		985																														3,360		5,161		4,950		7,329		962																								0		0		0		0		7,071		8,485		13,278		18,294		11,106		6,942										4,088		3,872		4,293		3,281		2,842		9,263												1,049				3,497		573				0		0		0		0		4,088		4,921		4,293		6,777		3,415		9,263		0		0		0		0		11,170		13,406		17,572		25,071		14,521		16,206

		Жито										670																																																				247																																								246.59		0		0		0		670		0		0		0		0		0																																																																																																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				460																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		460		247		0		0		0		670		0		0		0		0		460

		Горох																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																																701																										0		0		0		0		0		0		0		701		0		0														2,519		2,705																										0		0		0		0		0		0		2,519		2,705		0		0		0		0		0		0		0		0		2,519		3,406		0		0

		Ріпак озимий																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Просо																																																																																																																				0		0		0																																																																																																129																										0		0		0		0		0		0		0		129		0		0												2,695		1,216																												0		0		0		0		0		2,695		1,216		0		0		0		0		0		0		0		0		2,695		1,216		129		0		0

		Інші зернові і зернобобові																																																																																																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Кормовий клин		х		х		х		х		х		148										х		х		х		х		х		11468				1,481						х		х		х		х		х		3064				462.47						х		х		х		х		х		1958				2						х		х		х		х		х		х		х		х						х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х

		Всього		х		х		х		х		х		х		х		х		х				х		х		х		х		х		х		х		х		х				х		х		х		х		х		х		х		х		х				х		х		х		х		х		х		х		х		х				х		х		х		х		х		х		х		х		х				х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х				х		х		х		х		х		х		х		х		х				х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х

		Урожайність бункерна, т/га

		КУЛЬТУРА		ТОВ АФ "Надія"																				ПОСП "Ічняньське"																				ПОСП "Хлібороб"																				СТОВ "Крупичпільське"																				ТОВ "Берегиня"																				Ічняньський регіон																				СТОВ "Шалигінське"																				ТОВ АФ "Чапаєво"																				ПП "Аграрні Інвестиції"																				ПП "Середина-Буда-Агро"																				ПП "Ямпіль Інвест"																				ТОВ "Обрій"																				Сумський регіон																				ПП "Новгород-Сіверськ"																				ТОВ "Демор"																				Новгород-Сіверський																				Росток-Холдинг ТОВ

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Пшениця озима		3.99		-		-		4.87		3.97		6.26		5.33		6.76		-		-		4.27		4.40		4.92		6.08		4.42		5.79		7.31		6.55		-		-		4.22		-		4.59		5.74		6.61		6.14		6.00		6.88		-		-		3.19		5.10		5.10		6.09		4.54		5.86		5.79		7.41		-		-		3.12		-		-		6.21		4.51		5.44		6.17		5.79		-		-		3.63		4.79		4.99		5.93		4.48		6.00		6.49		6.72		-		-		-		2.65		5.87		6.45		6.32		4.90		8.24		5.61		6.20		-		3.73		-		4.84		-		-		4.63		5.12		-		-		6.19		-		-		5.52		5.29		3.62		4.92		7.96		7.13		6.17		6.55		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.46		3.86		5.95		5.22		4.04		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3.73		2.65		5.51		5.36		4.34		4.57		7.17		6.17		4.88		6.54		-		-		-		-		5.79		4.41		5.21		5.19		3.97		4.87		-		-		-		-		5.06		-		6.36		-		4.79		5.01		-		-		-		-		5.62		4.41		5.42		5.19		4.18		4.90		3.64		4.46		5.39		5.68		4.76		4.97		6.58		6.04		4.64		5.80

		Пшениця яра		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		5.67		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		5.67		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		5.67

		Картопля		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		21.14		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		21.14		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		21.14		-		-		-		-		-		-		-		-

		Соя		-		0.87		-		-		-		3.06		2.20		2.97		-		-		-		-		-		-		-		3.71		2.36		3.20		-		-		-		-		-		-		2.18		3.79		2.35		3.62		-		-		-		-		-		-		-		4.01		2.31		3.33		-		-		-		-		-		-		-		3.81		2.40		3.01		-		-		-		0.87		-		-		2.18		3.72		2.33		3.17		-		-		-		-		1.04		1.86		1.90		3.15		2.21		2.80		-		-		-		2.72		-		2.42		2.16		3.39		2.45		2.79		-		-		-		-		-		1.83		1.99		3.43		2.77		2.36		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.92		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.72		1.04		1.92		1.97		3.29		2.43		2.54		-		-		-		-		-		-		-		-		2.44		1.88		1.71		-		-		-		-		-		-		-		-		2.81		2.06		-		-		-		-		-		-		-		2.44		2.04		1.78		-		-		1.83		1.04		1.92		1.98		3.40		2.40		2.57		1.78		-

		Овес		-		-		0.86		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3.75		1.36		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.52		2.91		-		-		-		-		-		-		-		3.75		1.09		2.91		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3.75		1.09		2.91		-		-		-		-		-		-

		Кукур/зерно		8.79		9.71		6.85		7.83		9.50		9.95		9.80		10.92		-		-		10.18		10.98		8.62		10.14		9.47		13.20		11.96		13.82		-		-		8.96		8.28		7.86		8.62		9.07		9.66		11.59		11.49		-		-		10.09		8.21		7.63		6.23		8.68		8.71		10.09		12.63		-		-		4.83		-		8.48		7.84		9.06		9.11		10.25		11.84		-		-		8.77		9.77		7.69		8.41		9.21		10.33		10.57		11.87		-		-		4.30		8.54		10.23		10.68		10.64		13.58		14.09		11.41		12.37		-		-		9.55		9.03		10.08		8.79		11.50		10.21		8.83		9.45		10.81		-		-		8.64		9.09		7.12		11.57		11.51		11.66		-		11.79		-		-		4.48		5.89		7.16		5.55		7.57		-		-		-		-		-		-		6.10		6.43		7.37		8.77		10.69		-		-		-		-		-		-		-		12.77		4.05		-		10.66		11.73		4.30		8.83		9.24		8.35		7.39		11.02		10.68		10.80		11.50		11.66		-		-		-		6.97		6.92		10.09		9.94		11.65		10.26		10.70		-		-		-		-		-		10.12		10.54		-		9.91		11.73		-		-		-		6.97		6.92		10.10		10.07		11.65		10.26		10.90		8.73		9.12		8.65		8.24		7.75		10.73		10.53		11.29		11.01		11.43

		Гречка		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.07		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.35		0.93		1.11		0.57		-		0.52		-		1.20		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.35		0.93		1.11		0.57		-		1.46		-		1.20		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.80		0.39		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.80		0.39		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.98		0.56		1.11		0.57		-		1.46		-		1.20		-		-

		Соняшник		2.44		2.61		2.87		2.34		2.52		2.16		2.38		-		-		-		2.59		2.69		3.15		2.81		2.83		2.86		2.92		2.91		-		-		-		2.58		3.47		2.29		2.76		2.35		2.91		3.83		-		-		-		1.90		3.52		2.93		3.56		3.04		3.03		3.69		-		-		-		2.39		2.80		2.19		2.47		3.01		2.56		2.85		-		-		2.48		2.53		3.24		2.55		2.70		2.64		2.70		3.19		-		-		2.01		1.66		1.87		-		3.41		3.12		2.85		-		-		-		1.50		1.65		2.34		3.23		3.25		2.85		2.93		-		2.69		-		-		-		3.24		2.79		3.45		2.57		2.65		3.40		-		3.23		-		-		1.92		1.55		-		2.37		-		2.23		-		-		-		-		2.13		1.51		2.32		2.47		2.89		2.08		2.15		-		-		-		-		-		3.23		-		-		2.94		-		-		1.85		1.66		2.39		2.58		3.24		2.58		2.83		2.67		2.66		3.23		-		-		-		1.90		2.29		2.82		2.74		2.55		2.32		2.87		-		-		-		-		2.29		3.24		-		1.85		-		-		-		-		-		1.90		2.29		2.90		2.74		2.43		2.32		2.87		1.95		2.37		2.48		2.32		2.87		2.68		2.77		2.66		2.47		3.09

		Редька олійна		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.78		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.78		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.78		-		-		-		-		-		-		-		-

		Ячмінь ярий		-		-		-		-		4.55		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.55		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.25		-		6.18		6.52		5.44		-		-		-		-		-		-		-		6.00		-		-		4.54		-		-		-		-		4.95		4.19		6.05		5.61		5.45		6.32		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.41		3.79		4.86		4.06		2.32		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.66		3.93		5.56		4.93		4.88		4.73		-		-		-		-		5.46		3.65		4.81		4.52		2.94		4.21		-		-		-		-		-		3.11		-		5.29		3.56		-		-		-		-		-		5.46		3.52		4.81		4.89		3.03		4.21		-		-		-		-		4.93		3.77		5.36		4.92		4.27		4.42

		Жито		-		-		-		-		3.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3.42		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3.42		-		-		-		3.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.00		1.52		-		-		-		3.00		-		-		-		-		4.00

		Горох		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.47		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.47		-		-		-		-		-		-		-		-		2.61		3.20		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.61		3.20		-		-		-		-		-		-		-		-		2.61		3.02		-		-

		Ріпак озимий		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Просо		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.23		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.23		-		-		-		-		-		-		-		2.26		1.93		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.26		1.93		-		-		-		-		-		-		-		-		2.26		1.93		2.23		-		-

		Інші зернові і зернобобові		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Кормовий клин		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х

		Всього		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х

		Коефіцієнт переводу в залік

		КУЛЬТУРА		ТОВ АФ "Надія"																				ПОСП "Ічняньське"																				ПОСП "Хлібороб"																				СТОВ "Крупичпільське"																				ТОВ "Берегиня"																				Ічняньський регіон																				СТОВ "Шалигінське"																				ТОВ АФ "Чапаєво"																				ПП "Аграрні Інвестиції"																				ПП "Середина-Буда-Агро"																				ПП "Ямпіль Інвест"																				ТОВ "Обрій"																				Сумський регіон																				ПП "Новгород-Сіверськ"																				ТОВ "Демор"																				Новгород-Сіверський																				Росток-Холдинг ТОВ

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Пшениця озима		0.88		-		-		0.96		0.92		0.98		0.97		0.96		-		-		0.69		0.99		0.87		0.95		0.92		0.99		1.00		0.99		-		-		0.94		-		0.92		0.97		0.89		0.99		0.99		0.96		-		-		0.95		0.98		0.84		0.94		0.94		1.00		0.96		0.97		-		-		1.00		-		-		0.94		0.92		1.00		0.99		0.99		-		-		0.90		0.98		0.86		0.95		0.92		0.99		0.99		0.97		-		-		-		0.99		0.94		0.92		0.98		0.93		0.94		0.96		0.95		-		0.95		-		0.97		-		-		0.95		0.96		-		-		0.97		-		-		0.97		0.98		0.97		0.94		0.95		0.92		0.89		0.97		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.97		0.93		0.98		0.95		0.93		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.95		0.99		0.97		0.98		0.97		0.93		0.96		0.93		0.92		0.97		-		-		-		-		0.98		0.96		0.95		0.95		0.95		0.97		-		-		-		-		0.98		-		1.00		-		0.99		0.97		-		-		-		-		0.98		0.96		0.96		0.95		0.96		0.97		0.90		0.98		0.94		0.96		0.96		0.96		0.97		0.95		0.93		0.97

		Пшениця яра		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.97		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.97		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.97

		Картопля		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.81		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.81		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.81		-		-		-		-		-		-		-		-

		Соя		-		0.64		-		-		-		1.00		0.99		0.95		-		-		-		-		-		-		-		0.95		0.99		0.98		-		-		-		-		-		-		0.81		0.96		0.98		0.97		-		-		-		-		-		-		-		0.95		1.00		0.98		-		-		-		-		-		-		-		0.97		1.00		1.00		-		-		-		0.64		-		-		0.81		0.96		0.99		0.97		-		-		-		-		0.92		0.89		0.95		0.95		0.89		0.94		-		-		-		0.46		-		0.97		1.00		0.90		0.94		0.96		-		-		-		-		-		0.93		0.98		0.93		0.96		0.74		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.46		0.92		0.92		0.97		0.93		0.92		0.84		-		-		-		-		-		-		-		-		0.89		0.94		0.94		-		-		-		-		-		-		-		-		0.91		0.98		-		-		-		-		-		-		-		0.89		0.93		0.95		-		-		0.50		0.92		0.92		0.96		0.94		0.94		0.89		0.95		-

		Овес		-		-		0.85		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.93		0.92		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.65		0.85		-		-		-		-		-		-		-		0.93		0.82		0.85		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.93		0.82		0.85		-		-		-		-		-		-

		Кукур/зерно		0.79		0.80		0.80		0.89		0.91		0.86		0.87		0.87		-		-		0.83		0.77		0.78		0.88		0.87		0.84		0.84		0.87		-		-		0.75		0.84		0.79		0.88		0.88		0.87		0.86		0.88		-		-		0.72		0.96		0.79		0.86		0.83		0.88		0.85		0.88		-		-		1.00		-		0.79		0.87		0.85		0.86		0.83		0.88		-		-		0.79		0.81		0.79		0.88		0.87		0.86		0.86		0.88		-		-		0.85		0.83		0.86		0.88		0.90		0.73		0.80		0.88		0.75		-		-		0.85		0.84		0.86		0.84		0.70		0.78		0.92		0.81		0.81		-		-		0.84		0.92		0.85		0.71		0.78		0.89		-		0.81		-		-		0.97		0.86		0.79		0.75		0.74		-		-		-		-		-		-		0.88		0.84		0.71		0.75		0.88		-		-		-		-		-		-		-		0.69		0.83		-		0.81		0.81		0.85		0.84		0.85		0.89		0.84		0.71		0.78		0.89		0.77		0.81		-		-		-		0.79		0.79		0.69		0.74		0.83		0.79		0.81		-		-		-		-		-		0.72		0.77		-		0.80		0.81		-		-		-		0.79		0.79		0.69		0.75		0.83		0.79		0.81		0.79		0.83		0.83		0.88		0.84		0.74		0.79		0.87		0.78		0.81

		Гречка		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.79		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.74		0.61		0.85		0.58		-		0.43		-		0.89		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.74		0.61		0.85		0.58		-		0.74		-		0.89		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.95		0.80		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.95		0.80		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.86		0.70		0.85		0.58		-		0.74		-		0.89		-		-

		Соняшник		0.98		0.97		0.84		0.92		0.92		0.99		0.98		-		-		-		0.99		0.98		0.85		0.93		0.91		0.98		0.95		1.00		-		-		-		0.98		0.84		0.91		0.88		0.99		0.93		1.00		-		-		-		0.98		0.85		0.94		0.90		0.99		0.97		1.00		-		-		-		0.98		0.73		0.92		0.86		0.98		0.97		1.00		-		-		0.98		0.98		0.83		0.93		0.90		0.98		0.96		1.00		-		-		0.90		0.94		0.59		-		0.90		0.95		0.94		-		-		-		0.90		1.00		1.00		0.98		0.98		0.85		0.89		-		0.85		-		-		-		0.95		0.98		0.88		0.88		0.88		0.93		-		0.93		-		-		0.91		0.95		-		0.87		-		0.97		-		-		-		-		0.86		1.17		0.98		0.84		0.89		0.93		0.94		-		-		-		-		-		0.99		-		-		0.93		-		-		0.90		0.96		0.89		1.00		0.92		0.87		0.89		0.93		0.85		0.93		-		-		-		0.98		0.86		0.86		0.93		0.96		0.87		0.93		-		-		-		-		0.94		0.86		-		1.00		-		-		-		-		-		0.98		0.87		0.86		0.93		0.97		0.87		0.93		0.92		0.97		0.88		0.98		0.91		0.89		0.92		0.95		0.86		0.93

		Редька олійна		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.49		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.49		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.49		-		-		-		-		-		-		-		-

		Ячмінь ярий		-		-		-		-		1.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.00		-		0.97		0.98		0.98		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.95		-		-		-		-		0.98		0.95		0.97		0.98		0.91		0.95		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.98		0.91		0.99		0.98		0.92		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.98		0.93		0.97		0.98		0.92		0.95		-		-		-		-		0.96		0.87		0.97		0.96		0.99		0.95		-		-		-		-		-		0.89		-		0.98		0.94		-		-		-		-		-		0.96		0.87		0.97		0.97		0.98		0.95		-		-		-		-		0.97		0.91		0.97		0.98		0.93		0.95

		Жито		-		-		-		-		0.99		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.97		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.97		-		-		-		0.99		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.00		0.97		-		-		-		0.99		-		-		-		-		1.00

		Горох		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.88		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.88		-		-		-		-		-		-		-		-		0.93		0.97		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.93		0.97		-		-		-		-		-		-		-		-		0.93		0.95		-		-

		Ріпак озимий		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Просо		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.84		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.84		-		-		-		-		-		-		-		0.89		0.82		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.89		0.82		-		-		-		-		-		-		-		-		0.89		0.82		0.84		-		-

		Інші зернові і зернобобові		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Кормовий клин		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х

		Всього		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х





		Фінансовий результат РОСТОК АГРО ГРУПП, тис.дол												24.0		25.55		26.60		27.20		25.85		25.00		26.60

		Курс, грн/дол на 31.12		8.0		8.0		8.0		8.0		11.9		21.8		27.19		28.07		27.69		23.69		25.00		28.07

		Статті		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2017

				аудит з молочкою		аудит з молочкою		аудит з молочкою		аудит з молочкою		аудит без молочки		аудит без молочки		аудит без молочки		аудит без молочки		ПСБО факт		ПСБО факт		Бюджет		ПСБО факт

		Виручка		22,735		34,636		48,314		56,564		40,841		53,299		37,982		53,011		53,141		40,768		40,949		51,929

		Собівартість		23,649		35,448		51,378		57,960		33,146		41,693		35,276		50,351		36,358		28,741		25,140		32,601

		Дохід від визначення с/г продукції за справедливою вартістю		1,597		13,662		13,481		15,848		10,905		9,928		16,910		14,935

		Дохід/(збиток) від зміни справедливої вартості біологічних вктивів		-7		-75		964		1,106		536		185		-63		-241

		Валовий прибуток		676		12,775		11,381		15,558		19,136		21,719		19,553		17,354		16,783		12,028		15,810		19,328

		Валовая маржа, %		3.0%		36.9%		23.6%		27.5%		46.9%		40.7%		51.5%		32.7%		31.6%		29.5%		38.6%		37.2%

		Інші операційні доходи		1,121		2,008		1,837		2,524		1,494		1,401		513		412		2,958		1,774		0		1,959								Дані за 2019 рік:

		Витрати на збут		463		2,100		2,842		3,251		3,302		3,443		2,706		4,834		5,289		4,926		6,678		5,145								Земля в обробітку - 40 139 га (без землі, що не оброблялась).

		Адміністративні витрати		886		1,220		1,464		2,823		1,718		1,436		1,369		2,781		6,531		5,032		3,196		2,757								Активи - 71 429 тис.дол (на 31.12.2019 по курсу 23,69 грн/дол)

		Інші операційні витрати		951		1,196		1,558		5,852		3,931		1,452		1,022		951		2,668		4,006		142		3,165								Борг - 19 116 тис.дол.

		Операційний прибуток		-503		10,267		7,354		6,156		11,679		16,789		14,969		9,200		5,253		-161		5,793		10,220								Виручка - 40 768 тис.дол.

		EBIT маржа, %		-2.2%		29.6%		15.2%		10.9%		28.6%		31.5%		39.4%		17.4%		9.9%		-0.4%		14.1%		19.7%								ЕBITDA - 4 521 тис.дол.

		Фінансові витрати		901		1,741		2,278		4,644		5,237		4,406		2,889		2,486		2,017		807		1,185		2,365								Сюди входить також Ічняньський кластер (оскільки розділення офіційно пройшло у 2020 році).

		Фінансові доходи		11				1		158		305		8,753		17		23				1,630				29

		Дохід від участі в капіталі				240		303		496		275		-8		116				46		6				0

		Дохід від вигідних покупок		2,166

		Інші витрати										29,980		8,607		2,890		1,884		127						3,420

		Прибутоку до оподаткування		773		8,766		5,380		2,166		-22,958		12,521		9,323		4,853		3,154		667		4,608		4,464

		Доходи/ (витрати) з податку на прибуток		-189		-126		95		-153		-225		257		4		-194		-23		-100				-25

		Прибуток за звітний рік		584		8,640		5,475		2,013		-23,183		12,778		9,327		4,659		3,132		567		4,608		4,439

		Курсові різниці при перерахунку у валюту представлення		1		28		-21		-1		187		0

		Чистий прибуток		583		8,612		5,496		2,014		-23,370		12,778		9,327		4,659		3,132		567		4,608		4,439

		Маржа по чистому прибутку, %		2.6%		24.9%		11.4%		3.6%		-57.2%		24.0%		24.6%		8.8%		5.9%		1.4%		11.3%		8.5%

		Площа в обробітку, га		10,606		18,291		20,271		39,535		47,211		51,076		51,796		52,311		54,312		40,139		34,209		52,560

		Амортизація		991		1,499		1,782		3,201		4,185		3,294		4,210		4,460		3,693		4,682		1,914		3,170

		ЕBITDA		488		11,766		9,136		9,357		15,864		20,083		19,179		13,660		8,945		4,521		7,707		13,390

		ДОХІД		22,735		34,636		48,314		56,564		40,841		53,299		37,982		53,011		53,141		40,768		40,949		51,929

		ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ		901		1,741		2,278		4,644		5,237		4,406		2,889		2,486		2,017		807		1,185		2,365

		БОРГ		7,913		12,905		22,194		41,437		37,432		22,135		20,313		22,168		26,304		18,953		14,736		22,169

		ЧИСТИЙ БОРГ (за мінусом готівки)		7,730		12,801		21,948		41,104		37,150		21,123		19,767		21,218		26,009		18,639		14,736		21,218

		КАПІТАЛ ВЛАСНИЙ		9,665		18,277		20,732		18,696		4,771		20,074		26,242		29,585		32,970		42,259		46,868		29,495

		АКТИВ		24,421		36,797		47,542		85,060		57,874		57,011		56,942		60,490		75,154		71,429				59,935

		БОРГ/КАПІТАЛУ		0.8		0.7		1.1		2.2		7.8		1.1		0.8		0.7		0.8		0.4		0.3		0.7

		БОРГ/АКТИВУ		0.3		0.3		0.5		0.5		0.6		0.4		0.3		0.4		0.3		0.3		0.0		0.4

		БОРГ/Реалізації		0.3		0.4		0.5		0.7		0.9		0.4		0.5		0.4		0.5		0.5		0.4		0.4

		БОРГ/EBITDA (max 2,5-3)		15.8		1.1		2.4		4.4		2.3		1.1		1.0		1.6		2.9		4.1		1.9		1.6

		ДОХІД/КАПІТАЛУ		2.4		1.9		2.3		3.0		8.6		2.7		1.4		1.8		1.6		1.0		0.9		1.8

		EBITDA | %%		0.5		6.8		4.0		2.1		3.2		-4.6		6.7		5.5		4.4		-5.5		6.5		5.7

		EBIT | %%		-0.6		5.9		3.2		1.4		2.4		-3.9		5.2		3.7		2.6		0.2		4.9		4.4

		Чистий прибуток, дол/га		55		471		271		51		-495		250		180		89		58		14		135		84

		Чистий прибуток, дол/га без урахування курсових різниць		55		471		271		51		140		419		236		125		60		14		135		150

		EBITDA | га		46		643		451		237		336		393		370		261		165		113		225		255

		Фінансові витрати/EBITDA		1.85		0.15		0.25		0.50		0.33		0.22		0.15		0.18		0.23		0.18		0.15		0.18

		Назва		31 Dec 2010		31 Dec 2011		31 Dec 2012		31 Dec 2013		31 Dec 2014		31 Dec 2015		31 Dec 2016		31 Dec 2017		31 Dec 2018		31 Dec 2019		31 Dec 2020		31 Dec 2017

		Грошові кошти		183		104		246		333		282		1012		546		950		295		315				950

		Поточні фінансові інвестиції				240		543		607		515		331						0		0				0

		Дебіторська заборгованість		5,650		7,935		7,571		15,554		6,056		10,413		8,145		7,448		14,112		4,096				2,620

		Оборотні активи		11,816		22,349		20,846		36,345		24,148		24,077		28,434		29,366		41,804		35,901				28,691

		Короткострокові зобов'язання		14,077		14,157		24,901		31,179		21,309		20,176		15,017		14,582		14,556		10,053				11,974

		Абсолютна ліквадність		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.1

		Швидка ліквідність		0.4		0.6		0.3		0.5		0.3		0.6		0.6		0.6		1.0		0.4		0.0		0.3

		Загальна ліквідність		0.8		1.6		0.8		1.2		1.1		1.2		1.9		2.0		2.9		3.6		0.0		2.4

		Власний капітал		9665		18277		20734		18696		3762		20074		26242		29,585		32,970		42,259		46,868		29,495

		Зобов'язання		14,756		18,520		26,808		60,833		59,502		36,937		30,700		30,905		42,184		29,169		-46,868		30,440

		Валюта балансу (підсумок)		24421		36797		47542		79529		63264		57011		56942		60,490		75,154		71,429		0		59,935

		Коефіцієнт фінансової незалежності		0.40		0.50		0.44		0.24		0.06		0.35		0.46		0.49		0.44		0.59		0.00		0.49

		Коефіцієнт фінансової залежності		0.60		0.50		0.56		0.76		0.94		0.65		0.54		0.51		0.56		0.41		0.00		0.51

		Коефіцієнт Фінансового ризику		1.53		1.01		1.29		3.25		15.82		1.84		1.17		1.04		1.28		0.69		-1.00		1.03

		Чистий прибуток		583		8612		5496		2,014		-23,370		12,778		9,327		4,659		3,132		567		4,608		4,439

		Виручка від реалізації		22735		34636		48314		56,564		40,841		53,299		37,982		53,011		53,141		40,768		40,949		51,929

		Активи		24,421		36,797		47,543		85,060		57,874		57,011		56,942		60,490		75,154		71,429		0		59,935

		Середня величина вальтного балансу		21487		30,609		42,170		51,975		71,397		60,138		56,977		58,716		67,822		65,682		0		58,438

		Середня величина власного капіталу		9335		13,971		19,506		14,181		11,229		11,918		23,158		27,914		31,278		35,877		23,434		27,868

		Коефіцієнт прибутковості загального капіталу		0.03		0.28		0.13		0.04		-0.33		0.21		0.16		0.08		0.05		0.01		0.00		0.08

		Коефіцієнт прибутковості власного капіталу		0.06		0.62		0.28		0.14		-2.08		1.07		0.40		0.17		0.10		0.02		0.20		0.16

		Маржа прибутку (норма прибутку)		0.03		0.25		0.11		0.04		-0.57		0.24		0.25		0.09		0.06		0.01		0.11		0.09

		Прибутковість активів за чистим прибутком		0.02		0.23		0.12		0.02		-0.40		0.22		0.16		0.08		0.04		0.01		0.00		0.07

		корпоративна соціальна відповідальність, грн												2,511,378		4,462,764		5,021,460		6,726,957		5,688,762

		корпоративна соціальна відповідальність, грн/га												49		86		96		124		142



Варшавська Н.:
не середньозважений, брався на кінець року, кредити, займи, фінансові зобов'язання

Варшавська Н.:
не середньозважений, брався на кінець року



		Попередній кредитор		Новий кредитор		Заставодавець		Заборгованість на 01.01.20, дол. США

		АБ "Південний"		Мустанг Фінанс		ПОСП "Ічнянське"		3,394,722.66

		АБ "Південний"		Мустанг Фінанс		ПП «Аграрні Інвестиції»		265,039.05

		АБ "Південний"		Мустанг Фінанс		ПП «Новгород-Сіверські Аграрні Інвестиції»		533,816.69

		АБ "Південний"		Мустанг Фінанс		ПП «Ямпіль Інвест»		410,961.48

		АБ "Південний"		Мустанг Фінанс		ТОВ «Комбікормник»		636,280.81

		АБ "Південний"		Мустанг Фінанс		ТОВ «Новгород-Сіверський елеватор»		513,672.28

		АБ "Південний"		Мустанг Фінанс		ТОВ Агрофірма "Надія"		628,464.19

		Разом по банку						6,382,957.17

		АТ «Правекс Банк»		Мустанг Фінанс		ПП «Новгород-Сіверські Аграрні Інвестиції»		742,517.30

		Разом по банку						742,517.30

		ПАТ "Креді Агріколь Банк"		Мустанг Фінанс		ПП «Аграрні Інвестиції»		1,418,354.94

		ПАТ "Креді Агріколь Банк"		Мустанг Фінанс		ПП «Новгород-Сіверські Аграрні Інвестиції»		1,372,960.63

		ПАТ "Креді Агріколь Банк"		Мустанг Фінанс		ПП «Ямпіль Інвест»		839,421.00

		Разом по банку						3,630,736.57

		ПАТ "Кредобанк"		Мустанг Фінанс		ПП «Аграрні Інвестиції»		31,398.03

		ПАТ "Кредобанк"		Мустанг Фінанс		ПП «Ямпіль Інвест»		35,206.12

		ПАТ "Кредобанк"		Мустанг Фінанс		ТОВ "Шалигинське"		68,534.11

		ПАТ "Кредобанк"		Мустанг Фінанс		ПП «Новгород-Сіверські Аграрні Інвестиції»		35,157.11

		ПАТ "Кредобанк"		Мустанг Фінанс		ТОВ АФ «Ім. Чапаєва»		61,004.40

		Разом по банку						231,299.77

		ПАТ "ПроКредит Банк"				ТОВ "Шалигинське"		4,865,676.30

		ПАТ "ПроКредит Банк"				ТОВ АФ «Ім. Чапаєва»		1,307,300.00

		Разом по банку						6,172,976.30

		ПАТ "ПУМБ"		Мустанг Фінанс		ПП «Новгород-Сіверські Аграрні Інвестиції»		1,500,722.24

		Разом по банку						1,500,722.24

		ТОВ "Теком-Лізинг"		Мустанг Фінанс		ТОВ "Шалигинське"		6,919.81

						ТОВ "Шалигинське"		69,745.85

						ТОВ "Шалигинське"		6,488.39

						ТОВ "Шалигинське"		23,344.54

						ТОВ "Шалигинське"		11,181.01

						ТОВ "Шалигинське"		3,152.79

						ТОВ "Шалигинське"		6,160.91

						ТОВ "Шалигинське"		21,470.14

		Разом по банку						148,463.44

		ТОВ «ОТП Лізинг»		-		ПП «Ямпіль Інвест»		37,229.26

						ПП «Ямпіль Інвест»		106,508.55

						ПП «Ямпіль Інвест»

						ПП «Ямпіль Інвест»

						ПП «Ямпіль Інвест»

						ПП «Ямпіль Інвест»

						ПП «Ямпіль Інвест»

						ПП «Ямпіль Інвест»

						ПП «Ямпіль Інвест»

						ПП «Ямпіль Інвест»

		Разом по банку						143,737.81

		Разом по портфелю						18,953,410.60





		Звіт про фінансові результати за 4 квартали 2018 рік, тис.грн										ТОВ "Росток-Холдинг"		ТОВ "Росток-Трейд"		ТОВ "АФ "Надія"		ПОСП "Хлібороб"		ПОСП "Ічнянське"		ТОВ "Берегиня"		СТОВ "Крупічпільське"		ТОВ "Комбікормник"		ТОВ "Шалигинське"		ТОВ "АФ ім. Чапаєва"		ПП "Ямпіль Інвест"		ПП "Аграрні Інвестиції"		ПП "Середина-буда Агро"		ТОВ "ДЕМОР"		ПП "Новгоро-сіверські Аграрні Інвестиції"		ПП "Новгород-сіверський елеватор"		ТОВ "Обрій"		Сумарно по направленню		Внутрігрупа		Сумарно по направленню		Ичня		Глухів		Новгород		ЦО

		Стаття								Код рядка		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018

		Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)								10

		Податок на додану вартiсть								15

		Акцизний збiр								20

										25

		Інші вирахування з доходу								30

		Чистий доход (виручка) від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг)								2000		1,009		50,828		87,937		150,167		112,060		85,095		52,899		48,884		91,666		69,885		187,328		387,259		25,811		57,243		277,103		29,978		42,690		1,757,841		312,381		1,445,459		537,041		804,638		364,324		51,837

		Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)								2050				35,125		54,912		111,355		94,695		48,804		31,715		54,120		96,737		57,886		146,010		235,250		16,591		34,592		225,113		30,826		27,609		1,301,341		312,381		988,960		395,602		580,083		290,531		35,125

		Валовий :										1,009		15,703		33,025		38,812		17,365		36,290		21,184		(5,236)		(5,071)		11,998		41,318		152,009		9,220		22,651		51,990		(847)		15,081		456,499		- 0		456,499		141,439		224,555		73,793		16,712

		прибуток								2090		1,009		15,703		33,025		38,812		17,365		36,290		21,184		- 0		- 0		11,998		41,318		152,009		9,220		22,651		51,990		- 0		15,081		456,499		- 0		456,499		141,439		224,555		73,793		16,712

		збиток								2095		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		(5,236)		(5,071)		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		(847)		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Інші операційні доходи								2120		78,674		121		2,745		2,307		2,168		977		1,815		25,025		5,806		1,372		4,895		16,609		66		4,138		5,973		24,414		1,179		178,284		97,836		80,448		35,037		29,927		34,525		78,795

		Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю								2121																		6,732																		6,732				6,732		- 0		6,732		- 0		- 0

		Дохід від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції								2122																																				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Адміністративні витрати								2130		76,261		20,301		3,144		4,805		11,369		1,835		1,792		8,209		6,732		2,831		9,415		17,031		384		2,057		8,389		2,130		951		177,637		- 0		177,637		31,154		37,344		12,576		96,562

		Витрати на збут								2150				11,211		9,179		10,414		6,961		7,448		4,654				1,946		9,373		33,531		54,607		4,663		10,524		46,025				5,459		215,996		72,131		143,865		38,657		109,579		56,549		11,211

		Інші операційні витрати								2180		82		438		4,227		5,974		3,239		2,481		4,365		13,931		6,200		9,018		5,741		16,642		251		1,844		9,651		13,368		828		98,277		25,705		72,572		34,216		38,679		24,863		520

		Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю								2181																																				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Втрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції								2182																																				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Фінансові результати від операційної діяльності :										3,340		(16,126)		19,220		19,925		(2,036)		25,504		12,188		(2,351)		(14,143)		(7,851)		(2,474)		80,338		3,988		12,364		(6,102)		8,068		9,022		142,873		- 0		142,873		72,449		68,880		14,330		(12,786)

		прибуток								2190		3,340		- 0		19,220		19,925		- 0		25,504		12,188		- 0		- 0		- 0		- 0		80,338		3,988		12,364		- 0		8,068		9,022		142,873		- 0		142,873		72,449		68,880		14,330		- 0

		збиток								2195		- 0		(16,126)		- 0		- 0		(2,036)		- 0		- 0		(2,351)		(14,143)		(7,851)		(2,474)		- 0		- 0		- 0		(6,102)		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		(12,786)

		Доход від участі в капіталі								2200																																				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Інші фінансові доходи								2220						160		41		412		13		19		3		104		31		6		375						53				20		1,239				1,239		650		536		53		- 0

		Інші доходи								2240						2,493		974		9,694						467		16,681		4,030		4,835		6,584						8,765		3,791				58,314				58,314		13,628		32,131		12,556		- 0

		Фінансові витрати								2250				10		3,247		1,396		7,946						860		11,135		2,865		5,968		7,021						10,067		4,339				54,853		- 0		54,853		13,449		26,989		14,406		10

		Втрати від участі в капіталі								2255																																				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Інші витрати								2270						2,942		1,050		8,504						1,489		14,715		3,735		6,294		8,212						10,771		4,058				61,770		- 0		61,770		13,985		32,957		14,829		- 0

		Фінансові результати до оподаткування:										3,340		(16,136)		15,684		18,495		(8,380)		25,517		12,207		(4,230)		(23,208)		(10,390)		(9,895)		72,064		3,988		12,364		(18,122)		3,462		9,042		85,803		- 0		85,803		59,293		41,601		(2,295)		(12,796)

		прибуток								2290		3,340		- 0		15,684		18,495		- 0		25,517		12,207		- 0		- 0		- 0		- 0		72,064		3,988		12,364		- 0		3,462		9,042		85,803		- 0		85,803		59,293		41,601		- 0		- 0

		збиток								2295				(16,136)		- 0		- 0		(8,380)		- 0		- 0		(4,230)		(23,208)		(10,390)		(9,895)		- 0		- 0		- 0		(18,122)		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		(2,295)		(12,796)

		Витрати (дохід) з податку на прибуток								2300		601														20																				621				621		20		- 0		- 0		601

		Прибуток (збиток) від припинення діяльності після оподаткування								2305																																				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Чистий фінансовий результат :										2,739		(16,136)		15,684		18,495		(8,380)		25,517		12,207		(4,250)		(23,208)		(10,390)		(9,895)		72,064		3,988		12,364		(18,122)		3,462		9,042		85,182		- 0		85,182		59,273		41,601		(2,295)		(13,397)

		прибуток								2350		2,739		- 0		15,684		18,495		- 0		25,517		12,207		- 0		- 0		- 0		- 0		72,064		3,988		12,364		- 0		3,462		9,042		85,182		- 0		85,182		59,273		41,601		- 0		- 0

		збиток								2355		- 0		(16,136)		- 0		- 0		(8,380)		- 0		- 0		(4,250)		(23,208)		(10,390)		(9,895)		- 0		- 0		- 0		(18,122)		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		(2,295)		(13,397)

		IІI. Елементи операційних витрат

		Найменування показника								Код рядка		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018

																																																				0		0		0		0

		Матеріальні затрати								2500		589		12		184,055		179,877		172,181		100,823		83,967		34,456		73,675		159,559		354,883		417,015		19,812		67,160		647,417		16,909		21,888		2,534,278				2,534,278		755,359		1,046,832		731,485		601

		Витрати на оплату праці								2505		58,674		18,805		3,876		7,665		17,700		4,016		3,405		6,249		13,036		7,152		10,979		25,647		27		33		17,454		5,961		463		201,142				201,142		42,911		57,304		23,448		77,479

		Відрахування на соціальні заходи								2510		4,836		1,305		879		1,687		3,916		923		763		1,254		2,474		1,599		2,397		5,639		6		7		3,824		1,172		103		32,786				32,786		9,423		12,218		5,004		6,141

		Амортизація								2515		567		175		3,508		13,476		8,132		1,072		2,246		4,504		24,142		4,969		7,568		11,582		0				10,880		7,555		63		100,438				100,438		32,937		48,324		18,435		742

		Інші операційні витрати								2520		11,639		11,654		38,522		37,904		33,352		24,049		21,408		16,888		14,831		36,179		93,551		212,080		8,371		25,632		145,683		2,538		16,200		750,479				750,479		172,122		381,211		173,853		23,293

		Разом								2550		76,305		31,951		230,840		240,609		235,281		130,882		111,789		63,351		128,158		209,458		469,378		671,963		28,216		92,832		825,258		34,135		38,717		3,619,123				3,619,123		1,012,753		1,545,889		952,225		108,256

												IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018		IV квартали 2018

		ВИРУЧКА										1,009		50,828		87,937		150,167		112,060		85,095		52,899		48,884		91,666		69,885		187,328		387,259		25,811		57,243		277,103		29,978		42,690		1,757,841		312,381		1,445,459		537,041		804,638		364,324		51,837

		EBITDA										3,907		(15,951)		22,728		33,401		6,095		26,575		14,434		2,153		9,999		(2,882)		5,094		91,920		3,988		12,364		4,778		15,623		9,085		243,311		- 0		243,311		105,386		117,204		32,765		(12,044)

		Net Profit										2,739		(16,136)		15,684		18,495		(8,380)		25,517		12,207		(4,250)		(23,208)		(10,390)		(9,895)		72,064		3,988		12,364		(18,122)		3,462		9,042		85,182		- 0		85,182		59,273		41,601		(2,295)		(13,397)





		12/31/18				ТОВ "Росток-Холдинг"		ТОВ "Берегиня"		ПОСП "Ічнянське"		ТОВ "Комбікормник"		СТОВ "Крупічпільське"		ТОВ "АФ "Надія"		ПОСП "Хлібороб"		ПП "Аграрні Інвестиції"		ТОВ "Шалигинське"		ТОВ "АФ ім. Чапаєва"		ТОВ "Обрій"		ПП "Ямпіль Інвест"		ПП "Середина-буда Агро"		ПП "Новгоро-сіверські Аграрні Інвестиції"		ТОВ "ДЕМОР"		ПП "Новгород-сіверський елеватор"		ТОВ "Росток-Трейд"		Сумарно по направленню (з внутрігрупою)		Внутрігрупа		Сумарно по направленню (без внутрігрупи)

		Актив		Код
рядка		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18

		I. Необоротні  активи

		Нематеріальні активи		1000		451		4										28		400		172		11														69		1,135		0		1,135

		первiсна вартiсть		1001		547		105		707		269		55		299		684		400		246		27														138		3,477				3,477

		накопичена амортизація		1002		-96		101		706		269		55		299		656				74		16														69		2,149				2,149

		Незавершені капітальні інвестиції		1005		52		2		103		20,386		237		59		280				15,137		66												6,914				43,236				43,236

		Основні засоби		1010		1,183		8,667		45,701		59,786		18,123		42,776		101,015		72,604		204,028		33,231		129		47,701				73,308				91,276		351		799,879		0		799,879

		первiсна вартiсть		1011		2,454		23,487		150,413		125,013		72,940		62,501		161,549		108,284		328,065		72,902		421		73,478		28		104,730				120,856		808		1,407,929				1,407,929

		знос		1012		-1,271		14,820		104,712		65,227		54,817		19,725		60,534		35,680		124,037		39,671		292		25,777		28		31,422				-29,580		457		546,348				546,348

		Інвестиційна нерухомість		1015																																				0				0

		первiсна вартiсть інвестиційної нерухомості		1016																																				0				0

		знос інвестиційної нерухомості		1017																																				0				0

		Довгострокові біологічні активи		1020						14,013								18,771		1,336		5,062		1,018								2,284								42,484		0		42,484

		первiсна вартiсть довгострокових біологічних активів		1021						14,013								18,771		1,336		5,062		1,018								2,284								42,484				42,484

		накопичена амортизація довгострокових біологічних активів		1022																																				0				0

		Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств		1030		255,245										163										2		850												256,260		256,258		2

		інші фінансові інвестиції		1035																11																				11				11

		Довгострокова дебіторська заборгованість		1040																																				0				0

		Відстрочені податкові активи		1045																																				0				0

		Гудвіл		1050																																				0				0

		Відстрочені аквізиційні витрати		1060																																				0				0

		Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах		1065																																				0				0

		Iншi необоротнi активи		1090																																				0				0

		Усього за роздiлом I		1095		256,931		8,673		59,817		80,172		18,360		42,998		120,094		74,351		224,399		34,326		131		48,551		0		75,592		0		98,190		420		1,143,005		256,258		886,747

		II. Оборотні активи

		Запаси		1100		279		8,775		47,597		7,018		26,032		24,931		14,047		199,288		47,301		55,313		4,107		60,940		605		100,855		5,617		613		118		603,436		0		603,436

		Виробничi запаси		1101		139		1,178		5,542		7,018		785		1,595		2745		14,114		2255		3,830		117		6,978		5		11,861		380		613		1		59,156				59,156

		Незавершене виробництво		1102				4,687		14,389				5,288		9,979		9,012		76,801		42,841		22,588		3,814		40,940		600		37,409		4,653						273,001				273,001

		Готова  продукцiя		1103				2,910		15,591				6,834		13,357		1993		108,342		2202		28,886		170		13,022				51,561		583						245,451				245,451

		Товари		1104		140				12,075								297		31		3		9		6						24						117		12,702				12,702

		Поточні біологічні активи		1110						8,416								9,853		2,991		1,573		1,961								1,477								26,271				26,271

		Депозити перестрахування		1115																																				0				0

		Векселі одержані		1120																																				0				0

		Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги		1125		750		27,855		58,209		56,988		26,733		41,683		43,385		101,176		6,107		12,892		1,515		61,427		376		99,788		4,735		38,898				582,517		198,668		383,849

		Дебіторська заборгованість за розрахунками:
     за виданими авансами		1130																																		21,006		21,006		14,613		6,393

		з бюджетом		1135		2,185		453		418		1,380		287		319		28		4,317		254		2,595		549		2,687		934		46		1,814		5,675		2,917		26,858				26,858

		у тому числі з податку на прибуток		1136																																		1,553		1,553				1,553

		Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів		1140		5,743																																		5,743				5,743

		Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків		1145				47,169						36,618		231,730		56,073		207,995		23,612		34		11,224		59,900		13,160		27,526		27,497						742,538		731,855		10,683

		Інша поточна дебіторська заборгованість		1155		2,912		9,420		14,519		27,349		5,071		15,544		1,644		48,339		3,405		1,308		23,106		10,012		10,368		9,250		591		857		22,023		205,718		128,969		76,749

		Поточні фінансові інвестиції		1160																																				0				0

		Гроші та їх еквіваленти		1165		3,086		21		446		6		12		137		203		1,642		28		447		12		976		14		1,071		40		11		20		8,172				8,172

		Готівка		1166				9		7		3		8		9		1		3				2		2								40		11				95				95

		Рахунки в банках		1167		3,086		12		423		3		4		128		202		1,639		28		445		10		976		14		1,071						20		8,061				8,061

		Витрати майбутніх періодів		1170		6																6,394																1		6,401				6,401

		Частка перестраховика у страхових резервах		1180																																				0				0

		у тому числі в:
     резервах довгострокових зобов’язань		1181																																				0				0

		резервах збитків або резервах належних виплат		1182																																				0				0

		резервах незароблених премій		1183																																				0				0

		інших страхових резервах		1184																																				0				0

		Інші оборотні активи		1190				136		413		419		50		1,315		9,792		5,603		1,760				1,300		973		230		1,955		281		4,011		1		28,239		25,313		2,926

		Усього за роздiлом II		1195		14,961		93,829		130,018		93,160		94,803		315,659		135,025		571,351		90,434		74,550		41,813		196,915		25,687		241,968		40,575		50,065		46,086		2,256,899		1,099,418		1,157,481

		III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття		1200																																				0				0

		Баланс		1300		271,892		102,502		189,835		173,332		113,163		358,657		255,119		645,702		314,833		108,876		41,944		245,466		25,687		317,560		40,575		148,255		46,506		3,399,904		1,355,676		2,044,228

		Пасив		Код
рядка		12/31/18		43,465		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18		12/31/18

		I. Власний капітал

		Зареєстрований (пайовий) капітал		1400		207,849		46		7		15,258		19		19		7		21,820		7		7		15		260		850		14,150		2,445		1,091		235		264,085		56,236		207,849

		Внески до незареєстрованого статутного капіталу		1401																																				0				0

		Капітал у дооцінках		1405				9,528		36,716		32,727		21,442		21,880		48,093		13,460		128,661		28,377		71		11,371		2		11,098				7,806				371,232				371,232

		Додатковий капiтал		1410						65						90				2,263		1,195		808				3,696				9,663								17,780				17,780

		Емісійний дохід		1411																																				0				0

		Накопичені курсові різниці		1412																																				0				0

		Резервний капітал		1415						290																														290				290

		Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток)		1420		32,870		78,205		-79,943		-1,052		61,998		127,436		99,055		301,684		-145,674		-15,081		17,126		35,928		15,823		11,130		25,759		-38,844		-10,658		515,762		200,022		315,740

		Неоплачений капітал		1425																																				0				0

		Вилучений капітал		1430																																				0				0

		Інші резерви		1435																																				0				0

		Усього за роздiлом I		1495		240,719		87,779		-42,865		46,933		83,459		149,425		147,155		339,227		-15,811		14,111		17,212		51,255		16,675		46,041		28,204		-29,947		-10,423		1,169,149		256,258		912,891

		II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

		Відстрочені податкові  зобов'язання		1500																																				0				0

		Пенсійні зобов’язання		1505																																				0				0

		Довгострокові кредити банкiв		1510						30,776		4,790				18,394		5,497		25,833		135,514		17,032				18,855				56,960				3,867				317,518				317,518

		Інші довгостроковi зобов'язання		1515								240				378		6,010		9,081		4,453		792				10,374				12,864				25,228				69,420				69,420

		Довгострокові забезпечення		1520																																				0				0

		Довгострокові забезпечення витрат персоналу		1521																																				0				0

		Цільове фінансування		1525																																				0				0

		Благодійна допомога		1526																																				0				0

		Страхові резерви		1530																																				0				0

		у тому числі:
        резерв довгострокових зобов’язань		1531																																				0				0

		резерв збитків або резерв належних виплат		1532																																				0				0

		резерв незароблених премій		1533																																				0				0

		інші страхові резерви		1534																																				0				0

		Інвестиційні контракти		1535																																				0				0

		Призовий фонд		1540																																				0				0

		Резерв на виплату джек-поту		1545																																				0				0

		Усього за роздiлом IІ		1595		0		0		30,776		5,030		0		18,772		11,507		34,914		139,967		17,824		0		29,229		0		69,824		0		29,095		0		386,938		0		386,938

		IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

		Короткострокові кредити банкiв		1600																16,336												297								16,633				16,633

		Векселі видані		1605																																				0				0

		Поточна кредиторська заборгованість за:																																						0				0

		довгостроковими зобов'язаннями		1610						68,580		12,773				23,484		742		26,497		35,922		24,664				37,557				84,218				10,312				324,749				324,749

		товари, роботи, послуги		1615		2,699		12,010		36,683		39,550		28,277		17,630		38,288		76,424		17,536		26,171		9,294		57,662		5,554		82,239		8,669		9,131		907		468,724		198,515		270,209

		розрахунками з бюджетом		1620		737		144		370		58		166		210		230		1,486		291		288		171		689		81		1,087		177		81		49		6,315				6,315

		у тому числі з податку на прибуток		1621								20																												20				20

		розрахунками зі страхування		1625		2		2		106		25		3		7		46		229				35		2		3				124				68		3		655				655

		розрахунками з оплати праці		1630		3,220		112		518		166		113		103		249		1,089		24		213		17		182		1		513		1		259		88		6,868				6,868

		Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами		1635																																		34,285		34,285				34,285

		Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками		1640																																				0				0

		Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків		1645		20,000				92,237		63,830				138,218				100,702		120,339		24,881		2,464		20,678				22,890		2,669		108,260				717,168		717,168		0

		Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю		1650																																				0				0

		Поточні забезпечення		1660		4,298														667																187		1,451		6,603				6,603

		Доходи майбутніх періодів		1665																																				0				0

		Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків		1670																																				0				0

		Інші поточні зобов'язання		1690		216		2,455		3,431		4,967		1,145		10,808		56,902		48,131		16,565		689		12,784		48,211		3,376		10,327		855		20,811		20,146		261,819		183,715		78,104

		Усього за роздiлом ІII		1695		31,172		14,723		201,925		121,369		29,704		190,460		96,457		271,561		190,677		76,941		24,732		164,982		9,012		201,695		12,371		149,109		56,929		1,843,819		1,099,398		744,421

		ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття		1700																																				0				0

		V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду		1800																																				0				0

		Баланс		1900		271,891		102,502		189,836		173,332		113,163		358,657		255,119		645,702		314,833		108,876		41,944		245,466		25,687		317,560		40,575		148,257		46,506		3,399,906		1,355,656		2,044,250





		Звіт про фінансовий результат за 2019 рік, тис.грн										ТОВ "Росток-Холдинг"		ТОВ "Росток-Трейд"		ТОВ "АФ "Надія"		ПОСП "Хлібороб"		ПОСП "Ічнянське"		ТОВ "Берегиня"		СТОВ "Крупічпільське"		ТОВ "Комбікормник"		ТОВ "Шалигинське"		ТОВ "АФ ім. Чапаєва"		ПП "Ямпіль Інвест"		ПП "Аграрні Інвестиції"		ПП "Середина-буда Агро"		ТОВ "ДЕМОР"		ПП "Новгоро-сіверські Аграрні Інвестиції"		ПП "Новгород-сіверський елеватор"		ТОВ "Обрій"		Сумарно по направленню		Внутрігрупа		Сумарно по направленню		Ичня		Глухів		Новгород		ЦО		Курсові різниці, переоцінка/уцінка, списання, витрати Арми, юридичні		Сумарно по направленню

		Стаття								Код рядка		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019

		Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)								10

		Податок на додану вартiсть								15

		Акцизний збiр								20

										25

		Інші вирахування з доходу								30

		Чистий доход (виручка) від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг)								2000				7		35,719		44,387		72,997		10,476		32,148		38,477		1,554		95,783		109,732		449,564		535		28,536		237,912		52,112		6,938		1,216,877		163,193		1,053,684		234,204		664,106		318,560		7				1,053,684

		Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)								2050				7		18,954		37,729		68,695		7,404		23,179		37,510		1,486		77,427		78,878		284,877		427		17,998		215,898		30,486		5,058		906,013		163,193		742,820		193,470		448,152		264,383		7				742,820

		Валовий :										- 0		- 0		16,765		6,658		4,302		3,072		8,969		967		68		18,356		30,854		164,687		109		10,538		22,014		21,625		1,880		310,865		- 0		310,865		40,734		215,954		54,177		- 0		- 0		310,865

		прибуток								2090		- 0		- 0		16,765		6,658		4,302		3,072		8,969		967		68		18,356		30,854		164,687		109		10,538		22,014		21,625		1,880		310,865		- 0		310,865		40,734		215,954		54,177		- 0		- 0		310,865

		збиток								2095		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0

		Інші операційні доходи								2120		3,819		507		576		1,531		897		115		627		65		561		8,970		8,502		18,880		5		1,233		8,724		2,368		792		58,172		12,309		45,862		3,811		37,709		12,325		4,326		4,077		41,785

		Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю								2121																																				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0

		Дохід від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції								2122																																				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0

		Адміністративні витрати								2130		40,031		5,271		3,205		3,917		8,114		1,668		1,830		4,411		3,486		5,601		5,991		28,601		238		962		12,888		2,633		1,194		130,043		- 0		130,043		23,146		45,111		16,484		45,302		47,053		82,991

		Витрати на збут								2150				281		3,230		2,584		6,390		1,816		5,086				5		8,497		10,158		50,712				3,692		38,120		11		5,817		136,398		9,088		127,310		19,105		75,189		41,823		281				127,310

		Інші операційні витрати								2180				14,864		3,025		3,248		2,680		940		2,584		3,846		26,414		5,677		5,856		20,900		258		1,218		10,644		4,523		5,155		111,833		8,292		103,541		16,323		64,260		16,385		14,864		30,525		73,016

		Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю								2181																																				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0

		Втрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції								2182																																				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0

		Фінансові результати від операційної діяльності :										(36,212)		(19,909)		7,881		(1,560)		(11,985)		(1,237)		96		(7,225)		(29,276)		7,551		17,351		83,354		(383)		5,898		(30,914)		16,827		(9,494)		(9,237)		(5,071)		(4,166)		(14,029)		69,103		(8,190)		(56,121)		(73,500)		69,334

		прибуток								2190		- 0		- 0		7,881		- 0		- 0		- 0		96		- 0		- 0		7,551		17,351		83,354		- 0		5,898		- 0		16,827		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		69,103		- 0		- 0		- 0		69,334

		збиток								2195		(36,212)		(19,909)		- 0		(1,560)		(11,985)		(1,237)		- 0		(7,225)		(29,276)		- 0		- 0		- 0		(383)		- 0		(30,914)		- 0		(9,494)		(9,237)		(5,071)		(4,166)		(14,029)		- 0		(8,190)		(56,121)		(73,500)		- 0

		Доход від участі в капіталі								2200																																				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0

		Інші фінансові доходи								2220		4						0												4				125						10						142				142		0		129		10		4				142

		Інші доходи								2240						4,255		970		13,854						17,819		22,151		5,842		7,238		9,509						19,609		3,352				104,599				104,599		36,898		44,740		22,961		- 0		104,272		328

		Фінансові витрати								2250						563		744		61								12,906		1,848		1,453		930						1,974		380				20,860		- 0		20,860		1,368		17,138		2,354		- 0				20,860

		Втрати від участі в капіталі								2255																																				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0

		Інші витрати								2270								10,671		191		191		546		15,286		3,227		695		16,351		4,694						2,146		8,468				62,465		- 0		62,465		26,885		24,967		10,614		- 0		62,432		34

		Фінансові результати до оподаткування:										(36,208)		(19,909)		11,574		(12,005)		1,617		(1,428)		(450)		(4,692)		(23,258)		10,853		6,785		87,364		(383)		5,898		(15,415)		11,330		(9,494)		12,179		(5,071)		17,250		(5,384)		71,867		1,813		(56,117)		(31,660)		48,910

		прибуток								2290		- 0		- 0		11,574		- 0		1,617		- 0		- 0		- 0		- 0		10,853		6,785		87,364		- 0		5,898		- 0		11,330		- 0		12,179		- 0		17,250		- 0		71,867		1,813		- 0		- 0		48,910

		збиток								2295		(36,208)		(19,909)		- 0		(12,005)		- 0		(1,428)		(450)		(4,692)		(23,258)		- 0		- 0		- 0		(383)		- 0		(15,415)		- 0		(9,494)		- 0		(5,071)		- 0		(5,384)		- 0		- 0		(56,117)		(31,660)		- 0

		Витрати (дохід) з податку на прибуток								2300						2,093				448						54																				2,595				2,595		2,595		- 0		- 0		- 0				2,595

		Прибуток (збиток) від припинення діяльності після оподаткування								2305																																				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0

		Чистий фінансовий результат :										(36,208)		(19,909)		9,481		(12,005)		1,169		(1,428)		(450)		(4,746)		(23,258)		10,853		6,785		87,364		(383)		5,898		(15,415)		11,330		(9,494)		9,584		(5,071)		14,655		(7,979)		71,867		1,813		(56,117)		(31,660)		46,315

		прибуток								2350		- 0		- 0		9,481		- 0		1,169		- 0		- 0		- 0		- 0		10,853		6,785		87,364		- 0		5,898		- 0		11,330		- 0		9,584		- 0		14,655		- 0		71,867		1,813		- 0		- 0		46,315

		збиток								2355		(36,208)		(19,909)		- 0		(12,005)		- 0		(1,428)		(450)		(4,746)		(23,258)		- 0		- 0		- 0		(383)		- 0		(15,415)		- 0		(9,494)		- 0		(5,071)		- 0		(7,979)		- 0		- 0		(56,117)		(31,660)		- 0

		IІI. Елементи операційних витрат

		Найменування показника								Код рядка		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019

		Матеріальні затрати								2500		65				9,456		34,625		54,194		4,478		4,359		22,521		6,186		188,203		177,714		285,942		1,680		24,290		559,275		8,102		28,732		1,409,821				1,409,821		129,632		688,457		591,666		65				1,409,821

		Витрати на оплату праці								2505		24,167		4,542		4,150		8,972		21,002		4,714		3,860		8,285		609		8,263		9,222		39,210		19		61		21,598		6,721		787		166,183				166,183		50,982		58,111		28,381		28,709				166,183

		Відрахування на соціальні заходи								2510		3,368		658		929		1,978		4,618		1,075		868		1,562		134		1,771		1,994		8,243		4		12		4,258		1,342		160		32,974				32,974		11,030		12,306		5,612		4,026				32,974

		Амортизація								2515		2,199		66		4,202		12,953		7,506		964		2,190		4,381		24,834		17,634		8,095		16,932						11,095		7,469		493		121,013				121,013		32,196		67,988		18,564		2,265				121,013

		Інші операційні витрати								2520		10,231		15,117		12,362		12,448		16,413		5,515		9,363		8,919		(3,058)		37,914		5,504		155,934		2,519		12,346		147,389		10,510		25,830		485,255				485,255		65,020		224,642		170,245		25,348				485,255

		Разом								2550		40,030		20,383		31,099		70,976		103,733		16,746		20,640		45,668		28,705		253,786		202,529		506,261		4,222		36,709		743,615		34,144		56,002		2,215,247				2,215,247		288,861		1,051,505		814,468		60,413				60,413

												2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019

		ВИРУЧКА										- 0		7		35,719		44,387		72,997		10,476		32,148		38,477		1,554		95,783		109,732		449,564		535		28,536		237,912		52,112		6,938		1,216,877		163,193		1,053,684		234,204		664,106		318,560		7		- 0		1,053,684

		EBITDA										(34,013)		(19,843)		12,083		11,393		(4,479)		(273)		2,286		(2,844)		(4,442)		25,185		25,446		100,286		(383)		5,898		(19,820)		24,296		(9,001)		111,776		(5,071)		116,847		18,167		137,091		10,374		(53,856)		(73,500)		190,347

		Net Profit										(36,208)		(19,909)		9,481		(12,005)		1,169		(1,428)		(450)		(4,746)		(23,258)		10,853		6,785		87,364		(383)		5,898		(15,415)		11,330		(9,494)		9,584		(5,071)		14,655		(7,979)		71,867		1,813		(56,117)		(31,660)		46,315



Наталья Варшаская:
позитивні не операційні курсові різниці

Наталья Варшаская:
позитивні не операційні курсові різниці



		12/31/19				ТОВ "Росток-Холдинг"		ТОВ "Берегиня"		ПОСП "Ічнянське"		ТОВ "Комбікормник"		СТОВ "Крупічпільське"		ТОВ "АФ "Надія"		ПОСП "Хлібороб"		ПП "Аграрні Інвестиції"		ТОВ "Шалигинське"		ТОВ "АФ ім. Чапаєва"		ТОВ "Обрій"		ПП "Ямпіль Інвест"		ПП "Середина-буда Агро"		ПП "Новгоро-сіверські Аграрні Інвестиції"		ТОВ "ДЕМОР"		ПП "Новгород-сіверський елеватор"		ТОВ "Росток-Трейд"		Сумарно по направленню (з внутрігрупою)		Внутрігрупа		Сумарно по направленню (без внутрігрупи)

		Актив		Код
рядка		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19

		I. Необоротні  активи

		Нематеріальні активи		1000		1,151														320				2														65		1,698		0		1,698

		первiсна вартiсть		1001		1,560		105		707		269		55		299		684		400				27														138		4,244				4,244

		накопичена амортизація		1002		-409		-105		-707		-269		-55		-299		-684		80				-25														-73		-2,546				-2,546

		Незавершені капітальні інвестиції		1005		8				152		21,754		220		48		335						66								458				5,367				28,408				28,408

		Основні засоби		1010		888		7,568		39,033		55,613		15,401		38,645		77,730		62,364		242,581		41,562		209		19,317		0		65,313		0		101,585		250		768,059		0		768,059

		первiсна вартiсть		1011		2,373		22,782		103,353		125,205		66,470		62,532		144,577		114,896		515,973		98,858		994		39,841				112,217				160,118		713		1,570,902				1,570,902

		знос		1012		-1,485		-15,214		-64,320		-69,592		-51,069		-23,887		-66,847		-52,532		-273,392		-57,296		-785		-20,524				-46,904				-58,533		-463		-802,843				-802,843

		Інвестиційна нерухомість		1015																																				0				0

		первiсна вартiсть інвестиційної нерухомості		1016																																				0				0

		знос інвестиційної нерухомості		1017																																				0				0

		Довгострокові біологічні активи		1020						12,714								18,728		5,291		2,363		1,038								3,028								43,162		0		43,162

		первiсна вартiсть довгострокових біологічних активів		1021						12,714								18,728		5,291		2,363		1,038								3,028								43,162				43,162

		накопичена амортизація довгострокових біологічних активів		1022																																				0				0

		Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств		1030		255,245										163										2		850												256,260		256,258		2

		інші фінансові інвестиції		1035																																				0				0

		Довгострокова дебіторська заборгованість		1040																																				0				0

		Відстрочені податкові активи		1045																																				0				0

		Гудвіл		1050																																				0				0

		Відстрочені аквізиційні витрати		1060																																				0				0

		Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах		1065																																				0				0

		Iншi необоротнi активи		1090																																				0				0

		Усього за роздiлом I		1095		257,292		7,568		51,899		77,367		15,621		38,856		96,793		67,975		244,944		42,668		211		20,167		0		68,799		0		106,952		315		1,097,427		256,258		841,169

		II. Оборотні активи

		Запаси		1100		165		13,078		54,695		10,923		13,648		29,151		30,309		141,152		29,924		48,615		19,277		63,701		4,040		103,418		5,714		4,502		138		572,450		0		572,450

		Виробничi запаси		1101		124		398		3,940		10,923		372		3,319		3,023		8,472				9,994		197		437		11		8,176		610		4,502		21		54,519				54,519

		Незавершене виробництво		1102				12,504		41,811				13,183		25,829		25,707		56,120		29,924		4,897		1,031		49,712		4,029		33,801		4,582						303,130				303,130

		Готова  продукцiя		1103				176		8,944				93		3		1,579		76,550				33,710		18,042		13,552				60,989		522						214,160				214,160

		Товари		1104		41														10				15		6						452						117		641				641

		Поточні біологічні активи		1110						11,076								14,830		4,683				2,917								1,801								35,307				35,307

		Депозити перестрахування		1115																																				0				0

		Векселі одержані		1120																																				0				0

		Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги		1125		750		8,697		11,307		16,532		8,580		13,502		6,389		60,590		5,616		3,128		9,303		27,070		712		27,344		13,922		28,909		17		242,368		145,356		97,012

		Дебіторська заборгованість за розрахунками:
     за виданими авансами		1130																																		20,996		20,996		14,613		6,383

		з бюджетом		1135		3,335		59		101		51		127		17		266		1,879		224		6,212		1,238		3,911		1,309		20,649		1,554		292		4,298		45,522				45,522

		у тому числі з податку на прибуток		1136																																		1,553		1,553				1,553

		Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів		1140		474																																		474				474

		Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків		1145				54,021		5,465				47,369		221,593		40,026		321,982		30,588		38,701		9,684		53,678		10,229		54,582		23,557						911,475		906,152		5,323

		Інша поточна дебіторська заборгованість		1155		1,682		9,450		19,998		42,070		4,897		15,858		4,742		38,972		2,511		1,936		6,084		4,735		10,410		5,372		198		382		22,599		191,896		114,521		77,375

		Поточні фінансові інвестиції		1160																																				0				0

		Гроші та їх еквіваленти		1165		38		21		160		354		8		12		40		2,164		112		183		53		691		126		3,414		7		4		72		7,459				7,459

		Готівка		1166				2		5				1		1		4		6				4				3										7		33				33

		Рахунки в банках		1167		38		2		19		354		6		4		19		2,158		112		179		52		687		126		3,414		7		4		102		7,283				7,283

		Витрати майбутніх періодів		1170		7																																1		8				8

		Частка перестраховика у страхових резервах		1180																																				0				0

		у тому числі в:
     резервах довгострокових зобов’язань		1181																																				0				0

		резервах збитків або резервах належних виплат		1182																																				0				0

		резервах незароблених премій		1183																																				0				0

		інших страхових резервах		1184																																				0				0

		Інші оборотні активи		1190		17		345		560		60		940		1,602		9,508		3,588		1,682		1,217		1,300		136		230		354		559		1,829				23,927		20,889		3,038

		Усього за роздiлом II		1195		6,468		85,671		103,362		69,990		75,569		281,735		106,110		575,010		70,657		102,909		46,939		153,922		27,056		216,934		45,511		35,918		48,121		2,051,882		1,201,530		850,352

		III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття		1200		351																																		351				351

		Баланс		1300		264,111		93,239		155,261		147,357		91,190		320,591		202,903		642,985		315,601		145,577		47,150		174,089		27,056		285,733		45,511		142,870		48,436		3,149,660		1,457,788		1,691,872

		Пасив		Код
рядка		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19		12/31/19

		I. Власний капітал

		Зареєстрований (пайовий) капітал		1400		207,849		46		7		15,258		19		19		7		21,820		7		7		15		260		850		14,150		2,445		1,091		235		264,085		56,236		207,849

		Внески до незареєстрованого статутного капіталу		1401																																				0				0

		Капітал у дооцінках		1405				9,277		36,231		32,724		20,874		21,879		41,842		18,665		178,559		40,969		211		7,155				16,059				30,338				454,783				454,783

		Додатковий капiтал		1410						65						90				2,263		1,195		808				3,696				9,663								17,780				17,780

		Емісійний дохід		1411												3																								3				3

		Накопичені курсові різниці		1412																																				0				0

		Резервний капітал		1415						290																														290				290

		Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток)		1420		-2,685		77,028		-78,774		-5,757		62,116		136,916		93,301		389,094		-181,968		-4,089		7,632		42,714		15,441		-4,286		31,658		-27,490		-30,567		520,284		200,022		320,262

		Неоплачений капітал		1425																																				0				0

		Вилучений капітал		1430																																				0				0

		Інші резерви		1435																																				0				0

		Усього за роздiлом I		1495		205,164		86,351		-42,181		42,225		83,009		158,904		135,150		431,842		-2,207		37,695		7,858		53,825		16,291		35,586		34,103		3,939		-30,332		1,257,222		256,258		1,000,964

		II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

		Відстрочені податкові  зобов'язання		1500																																				0				0

		Пенсійні зобов’язання		1505																																				0				0

		Довгострокові кредити банкiв		1510																																				0				0

		Інші довгостроковi зобов'язання		1515																		3,885						3,359												7,244				7,244

		Довгострокові забезпечення		1520																														8						8				8

		Довгострокові забезпечення витрат персоналу		1521																																				0				0

		Цільове фінансування		1525																4																				4				4

		Благодійна допомога		1526																																				0				0

		Страхові резерви		1530																																				0				0

		у тому числі:
        резерв довгострокових зобов’язань		1531																																				0				0

		резерв збитків або резерв належних виплат		1532																																				0				0

		резерв незароблених премій		1533																																				0				0

		інші страхові резерви		1534																																				0				0

		Інвестиційні контракти		1535																																				0				0

		Призовий фонд		1540																																				0				0

		Резерв на виплату джек-поту		1545																																				0				0

		Усього за роздiлом IІ		1595		0		0		0		0		0		0		0		4		3,885		0		0		3,359		0		0		8		0		0		7,256		0		7,256

		IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

		Короткострокові кредити банкiв		1600						80,149		15,025				15,482				40,632		121,602		32,062				30,310				98,148				12,130				445,540				445,540

		Векселі видані		1605																																				0				0

		Поточна кредиторська заборгованість за:																																						0				0

		довгостроковими зобов'язаннями		1610																																				0				0

		товари, роботи, послуги		1615		261		1,817		18,602		30,186		222		5,889		7,088		33,752		3,765		39,841		9,198		12,201		3,674		45,931		5,361		3,112		997		221,897		145,356		76,541

		розрахунками з бюджетом		1620		20		22		526		141		14		2,177		43		1,605		228		253		187		742		120		803		210		93		37		7,221				7,221

		у тому числі з податку на прибуток		1621						448		54				2,093																								2,595				2,595

		розрахунками зі страхування		1625		2		20		28		57		2		3		23		74				61		3		7				181				60		6		527				527

		розрахунками з оплати праці		1630		1,501		117		643		214		101		130		369		1,296		25		279		20		259				687		1		248		77		5,967				5,967

		Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами		1635																																		27,432		27,432				27,432

		Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками		1640																																				0				0

		Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків		1645		55,048				90,573		52,474		182		123,646		1,820		93,899		178,923		27,392		8,539		29,535		3,743		94,955		5,416		112,053				878,198		862,907		15,291

		Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю		1650																																				0				0

		Поточні забезпечення		1660		2,057														1,917				574		73						1,791				225		135		6,772				6,772

		Доходи майбутніх періодів		1665																																				0				0

		Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків		1670																																				0				0

		Інші поточні зобов'язання		1690		58		4,912		6,921		7,036		7,660		14,360		58,410		37,970		9,380		7,420		21,271		43,851		3,228		7,651		413		11,010		50,084		291,635		193,267		98,368

		Усього за роздiлом ІII		1695		58,947		6,888		197,442		105,133		8,181		161,687		67,753		211,145		313,923		107,882		39,291		116,905		10,765		250,147		11,401		138,931		78,768		1,885,189		1,201,529		683,660

		ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття		1700																																				0				0

		V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду		1800																																				0				0

		Баланс		1900		264,111		93,239		155,261		147,358		91,190		320,591		202,903		642,991		315,601		145,577		47,149		174,089		27,056		285,733		45,512		142,870		48,436		3,149,667		1,457,787		1,691,880
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		Плановий звіт про фінансові результати на маркетинговий 2020 рік, тис.грн*						ТОВ АГРОФІРМА «ІМ. ЧАПАЄВА»		ТОВ «ШАЛИГИНСЬКЕ»		ТОВ АГРОФІРМА «ОБРІЙ»		ПП«АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ»		ПП«ЯМПІЛЬ ІНВЕСТ»		ПП«СЕРЕДИНА-БУДА АГРО»		Глухівський кластер		ПП "НОВГОРОД-СІВЕРСЬКІ АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ"		ТОВ "Демор"		ТОВ "Новгород-Сіверський елеватор"		Новгород-Сіверський кластер		РОСТОК-ХОЛДИНГ		ПЕРЕВІРКИ

		Стаття				Код рядка		ПЛАН		ПЛАН		ПЛАН		ПЛАН		ПЛАН		ПЛАН		ПЛАН		ПЛАН		ПЛАН		ПЛАН		ПЛАН		ПЛАН

		Об'ем реалізації

				Кукур/зерно		тн		13,637		- 0		9,951		92,596		- 0		- 0		116,184		36,937		9,291		- 0		46,228		162,413		162,413		0

				Соняшник		тн		- 0		- 0		- 0		15,818		- 0		- 0		15,818		8,855		- 0		- 0		8,855		24,673		24,673		0

				Оз. пшениця		тн		342		- 0		- 0		11,840		- 0		- 0		12,182		6,628		1,653		- 0		8,281		20,463		20,463		0

				Соя		тн		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		0		0

				Яр. ячмінь		тн		5,659		- 0		- 0		136		- 0		- 0		5,795		8,800		- 0		- 0		8,800		14,595		14,595		0

				Молоко		тн		- 0		- 0		- 0		1,558		- 0		- 0		1,558		933		- 0		- 0		933		2,491

				М'ясо ВРХ		тн		- 0		- 0		- 0		36		- 0		- 0		36		20		- 0		- 0		20		57

				М'ясо свиней		тн		109		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		109		- 0		- 0		- 0		- 0		109

				Інше		тн		- 0		- 0		- 0		355		- 0		- 0		355		460		- 0		- 0		460		815

		Ціни реалізації на 1 тн без ПДВ						- 0		- 0		- 0				- 0		- 0				- 0		- 0		- 0

				Кукур/зерно		грн./тн		3,966		- 0		3,987		3,974		- 0		- 0		3,975		3,944		3,991		- 0		3,953		3,969		159		159		158

				Соняшник		грн./тн		- 0		- 0		- 0		8,333		- 0		- 0		8,333		8,333		- 0		- 0		8,333		8,333		333		400		400

				Оз. пшениця		грн./тн		3,970		- 0		- 0		4,284		- 0		- 0		4,275		4,253		4,303		- 0		4,263		4,270		171		171		171

				Соя		грн./тн		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Яр. ячмінь		грн./тн		4,100		- 0		- 0		4,100		- 0		- 0		4,100		4,100		- 0		- 0		4,100		4,100		164		164		164

				Молоко		грн./тн		- 0		- 0		- 0		7,942		- 0		- 0		7,942		7,690		- 0		- 0		7,690		7,848

				М'ясо ВРХ		грн./тн		- 0		- 0		- 0		28,911		- 0		- 0		28,911		28,897		- 0		- 0		28,897		28,906

				М'ясо свиней		грн./тн		37,376		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		37,376		- 0		- 0		- 0		- 0		37,376

				Інше		грн./тн		- 0		- 0		- 0		3,125		- 0		- 0		3,125		- 0		- 0		- 0		- 0		1,361

		Собівартість на 1 тн без ПДВ						- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0		- 0		- 0

				Кукур/зерно		грн./тн		2,816		- 0		1,875		2,172		- 0		- 0		2,222		2,473		1,802		- 0		2,338		2,255

				Соняшник		грн./тн		- 0		- 0		- 0		4,483		- 0		- 0		4,483		5,464		- 0		- 0		5,464		4,835

				Оз. пшениця		грн./тн		3,678		- 0		- 0		2,667		- 0		- 0		2,695		3,817		2,653		- 0		3,584		3,055

				Соя		грн./тн		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Яр. ячмінь		грн./тн		4,296		- 0		- 0		2,503		- 0		- 0		4,254		3,888		- 0		- 0		3,888		4,033

				Молоко		грн./тн		- 0		- 0		- 0		5,462		- 0		- 0		5,462		6,496		- 0		- 0		6,496		5,849

				М'ясо ВРХ		грн./тн		- 0		- 0		- 0		56,750		- 0		- 0		56,750		46,149		- 0		- 0		46,149		52,917

				М'ясо свиней		грн./тн		26,364		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		26,364		- 0		- 0		- 0		- 0		26,364

				Інше		грн./тн		- 0		- 0		- 0		3,026		- 0		- 0		3,026		- 0		- 0		- 0		- 0		1,317

		Чистий доход (виручка) від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг)				2000		82,716		- 0		39,674		565,634		- 0		- 0		688,025		291,514		44,191		- 0		335,705		1,023,729		- 0

				Кукур/зерно		тис.грн		54,086		- 0		39,674		368,017		- 0		- 0		461,777		145,686		37,077		- 0		182,764		644,541		- 0

				Соняшник		тис.грн		- 0		- 0		- 0		131,813		- 0		- 0		131,813		73,793		- 0		- 0		73,793		205,606		- 0

				Оз. пшениця		тис.грн		1,358		- 0		- 0		50,720		- 0		- 0		52,078		28,185		7,113		- 0		35,298		87,376		- 0

				Соя		тис.грн		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Яр. ячмінь		тис.грн		23,203		- 0		- 0		558		- 0		- 0		23,760		36,080		- 0		- 0		36,080		59,840		- 0

				Молоко		тис.грн		- 0		- 0		- 0		12,373		- 0		- 0		12,373		7,178		- 0		- 0		7,178		19,551		- 0

				М'ясо ВРХ		тис.грн		- 0		- 0		- 0		1,044		- 0		- 0		1,044		591		- 0		- 0		591		1,636		- 0

				М'ясо свиней		тис.грн		4,070		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		4,070		- 0		- 0		- 0		- 0		4,070		- 0

				Інше		тис.грн		- 0		- 0		- 0		1,109		- 0		- 0		1,109		- 0		- 0		- 0		- 0		1,109		- 0

		Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)				2050		66,849		- 0		18,658		315,593		- 0		- 0		401,101		206,258		21,130		- 0		227,388		628,489		- 0		- 0		- 0

				Кукур/зерно		тис.грн		38,409		- 0		18,658		201,142		- 0		- 0		258,209		91,353		16,745		- 0		108,097		366,307		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Соняшник		тис.грн		- 0		- 0		- 0		70,903		- 0		- 0		70,903		48,388		- 0		- 0		48,388		119,292		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Оз. пшениця		тис.грн		1,258		- 0		- 0		31,576		- 0		- 0		32,833		25,298		4,385		- 0		29,683		62,517		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Соя		тис.грн		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Яр. ячмінь		тис.грн		24,311		- 0		- 0		340		- 0		- 0		24,651		34,212		- 0		- 0		34,212		58,863		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Молоко		тис.грн		- 0		- 0		- 0		8,509		- 0		- 0		8,509		6,064		- 0		- 0		6,064		14,572		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				М'ясо ВРХ		тис.грн		- 0		- 0		- 0		2,050		- 0		- 0		2,050		944		- 0		- 0		944		2,994		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				М'ясо свиней		тис.грн		2,871		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		2,871		- 0		- 0		- 0		- 0		2,871		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Інше		тис.грн		- 0		- 0		- 0		1,073		- 0		- 0		1,073		- 0		- 0		- 0		- 0		1,073		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Валовий :						15,867		- 0		21,016		250,041		- 0		- 0		286,924		85,256		23,061		- 0		108,316		395,240

		прибуток				2090		15,867		- 0		21,016		250,041		- 0		- 0		286,924		85,256		23,061		- 0		108,316		395,240

		збиток				2095		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Кукур/зерно		тис.грн		15,676		- 0		21,016		166,876		- 0		- 0		203,568		54,334		20,332		- 0		74,666		278,234

				Соняшник		тис.грн		- 0		- 0		- 0		60,909		- 0		- 0		60,909		25,405		- 0		- 0		25,405		86,314

				Оз. пшениця		тис.грн		100		- 0		- 0		19,145		- 0		- 0		19,245		2,887		2,728		- 0		5,615		24,860

				Соя		тис.грн		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Яр. ячмінь		тис.грн		(1,108)		- 0		- 0		217		- 0		- 0		(891)		1,868		- 0		- 0		1,868		977

				Молоко		тис.грн		- 0		- 0		- 0		3,864		- 0		- 0		3,864		1,115		- 0		- 0		1,115		4,979

				М'ясо ВРХ		тис.грн		- 0		- 0		- 0		(1,006)		- 0		- 0		(1,006)		(353)		- 0		- 0		(353)		(1,359)

				М'ясо свиней		тис.грн		1,199		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		1,199		- 0		- 0		- 0		- 0		1,199

				Інше		тис.грн		- 0		- 0		- 0		35		- 0		- 0		35		- 0		- 0		- 0		- 0		35

		Інші операційні доходи				2120		- 0		- 0		- 0		- 0		1		- 0		1		- 0		- 0		- 0		- 0		1

		Адміністративні витрати				2130		4,033		373		470		19,282		- 0		- 0		24,159		6,715		176		2,202		9,093		33,252		- 0

		Адміністративні витрати ЦО				2130		3,993		- 0		1,429		23,827		- 0		- 0		29,249		15,608		1,797		- 0		17,406		46,655		- 0

		Хеджування				2150		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Витрати на збут				2150		14,085		- 0		7,206		90,221		- 0		- 0		111,512		47,435		8,013		- 0		55,448		166,960		- 0

		Інші операційні витрати				2180		404		- 0		105		1,861		- 0		- 0		2,369		1,104		72		- 0		1,175		3,545		- 0

		Фінансові результати від операційної діяльності :						(6,649)		(373)		11,806		114,850		1		- 0		119,635		14,394		13,002		(2,202)		25,194		144,829

		прибуток				2190		- 0		- 0		11,806		114,850		1		- 0		119,635		14,394		13,002		- 0		25,194		144,829

		збиток				2195		(6,649)		(373)		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		(2,202)		- 0		- 0

		Доход від участі в капіталі				2200		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Інші фінансові доходи				2220		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Інші доходи				2240		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Фінансові витрати				2250		2,669		- 0		955		15,925		- 0		- 0		19,548		3,231		- 0		6,847		10,078		29,626		- 0

		Втрати від участі в капіталі				2255		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Інші витрати				2270		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Фінансові результати до оподаткування:						(9,318)		(373)		10,851		98,926		1		- 0		100,087		11,163		13,002		(9,049)		15,116		115,203

		прибуток				2290		- 0		- 0		10,851		98,926		1		- 0		100,087		11,163		13,002		- 0		15,116		115,203

		збиток				2295		(9,318)		(373)		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		(9,049)		- 0		- 0

		Витрати (дохід) з податку на прибуток				2300		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Прибуток (збиток) від припинення діяльності після оподаткування				2305		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Чистий фінансовий результат :						(9,318)		(373)		10,851		98,926		1		- 0		100,087		11,163		13,002		(9,049)		15,116		115,203		- 0

		прибуток				2350		- 0		- 0		10,851		98,926		1		- 0		100,087		11,163		13,002		- 0		15,116		115,203		- 0

		збиток				2355		(9,318)		(373)		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		(9,049)		- 0		- 0		- 0

		Амортизація, тис.грн				2515		6,041		- 0		- 0		23,032		- 0		- 0		29,073		11,178		0		7,590		18,768		47,841

		Площа в обробітку, га						2,928		- 0		1,048		17,471		- 0		- 0		21,447		11,445		1,318		0		12,763		34,209

		ВИРУЧКА				тис.дол		3,309		- 0		1,587		22,625		- 0		- 0		27,521		10,601		1,607		- 0		13,428		40,949

		EBITDA				тис.дол		(24)		(15)		472		5,515		0		- 0		5,948		930		473		196		1,758		7,707

		Net Profit				тис.дол		(373)		(15)		434		3,957		0		- 0		4,003		406		473		(329)		605		4,608

		БОРГ на 31.12.2020				тис.дол		872		4,194		- 0		4,949		19		- 0		10,034		39		- 0		4,664		4,702		14,736		- 0

		БОРГ/EBITDA						6		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		1.7		0.0		0.0		23.8		2.7		1.9

		Прибуток, дол/га						(127)		- 0		414		226		- 0		- 0		187		35		359		- 0		47		135

		БОРГ, дол/га																		468								368		431

		EBITDA, дол/га																		277								138		225

		Рентабельність продажу, %						-11%		0%		27%		17%		0%		0%		15%		4%		29%		0%		5%		11%

								Площа загальна		Пар		Площа для розподілу				1		- 0				Площа загальна		Пар		Площа для розподілу

								21,447		0		21,447										12,763		0		12,763

		* Згідно даних ефективності вирощування с/г культур на 2020 рік





		План-факт інвестицій						курс		$/₴		27.5																12/31/17

										€/₴		29.43

		Регіон		Назва техніки		ПЛАН														ФАКТ												+/- ПЛАН-ФАКТ з ПДВ		Примітка		Примітка 2

						Всього кількість, шт		Ціна, тис. грн/шт		Ціна, тис. дол/шт		Ціна, тис. євро/шт		ЛІМІТ НА ПОЧАТОК РОКУ Всього вартість, тис.дол		Всього вартість, тис.грн з ПДВ		Всього вартість, тис.грн, без ПДВ		Всього кількість, шт		Ціна, тис. грн/шт		Ціна, тис. дол/шт		Ціна, тис. євро/шт		Всього вартість, тис.дол		Всього вартість, тис.грн з ПДВ

		Ічнянський*		Культиватор Case ТМ-ІІ-40		1		1,622.5		59.0				59.0		1,622.5		1,352.1		1								0.0		1,616		6.0				Протокол 1

				Самохідний обприскувач 30м. Tecnoma (кл.-180см.)		1		7,486.1		272.2				272.2		7,486.1		6,238.4		1								0.0		6,795		691.1				Протокол 1

				Сівілка Horsch Maestro 24*70. з мікрогран. та контролем висіву		1		7,791.7		283.3				283.3		7,791.7		6,493.0		1								0.0		7,251		540.2				Протокол 1

				Трактор John Deere 8345R (345-380 к.с.)		1		7,081.3		257.5				257.5		7,081.3		5,901.0		1								0.0		6,962		119.8				Протокол 1

				Трактор МТЗ 921.3		2		600.0		22.2				44.4		1,200.0		1,000.0		2								0.0		1,200		0.0				Протокол 1

				Культиватор КРН 5,6 з ємкістю 600л		3		136.9		5.1				15.3		410.7		342.3		3								0.0		360		50.7				Протокол 1

				Борона зубова БШМ-21 галещено		1		600.0		21.8				21.8		600.0		500.0		1								0.0		568		31.7				Протокол 1

				Бункер-наземний перевантажувальний БНП - 12/5.5 ВВП шнек 400 мм (ковчег)		1		650.0		24.1				24.1		650.0		541.7		1								0.0		698		-48.0				Протокол 1

				Легкові автомобілі																6										1,699		-1,699.1		Пежо - Коновалов, Форд - Ясенівка, Шевроле - Івахненко, Фольксваген - Грановська, Опель - Полонівський, УАЗ-220695  СВ 0949 ВК "Нові авто" - листопад 2017

				О.З. для ферми																										182		-181.8		витрати 2017 р (ножі, припікач рогів, станок розч копит,  аналізатор)

				Скважина артезіанська, Башня Рожновського																										136		-136.3		списані будматеріали, роботи постуги, ремонти) травень 2017 р

				комп'ютерне обладнання																										493		-493.3		див п_2

				Капітальне будівництво (ферма, водогін, ін)																										1,356		-1,355.9		списані будматеріали, роботи постуги, ремонти) див п_2

				Адмін будівля																										965		-964.6		списані будматеріали, роботи постуги ФОП Самойленко, ремонти) див п_2

				Траншея силосна																										575		-575.4		списані будматеріали, роботи постуги, ремонти, з/п) див п_2

				Дорожне покриття												2,286.7		1,905.6												4,533		-2,246.5		списані будматеріали, роботи постуги, ремонти, з/п) див п_2 червень-вересень		службова записка 27.03.2017

				Склад ПММ																										605		-605.0		списані будматеріали, роботи постуги, ремонти, з/п) див п_2 червень-вересень

				Їдальня																										1,590		-1,590.0		списані будматеріали, роботи постуги, ремонти, з/п) див п_2 2017 р

				Мех майстерня																										611		-611.3		списані будматеріали, роботи постуги, ремонти, з/п) див п_2 липень-вересень

				Сушарка баштова зернова МЕYER 2400S №2																										1,517		-1,517.1		запсастини, роботи липень

				Зерносклад																										1,592		-1,592.5		листопад - грудень

				Інші О.З.																										1,763		-1,763.2		список П_2

				Напівпричіп тракторний самоскидний НТС-5																2										233		-232.8		листопад Техноторг

				Сушарка Large 240																										870		-870.0		перенесено з 2016 року

				Будівництво корівника на 107 скотомісць (послуги по роботі)												1,237.7		1,031.5												4,557		-3,319.6		список П_2		протокол 17.08.2017

				Будівництво корівника на 107 скотомісць (матеріали)												1,379.1		1,149.2												4,473		-3,094.3		список П_2		протокол 17.08.2017

				Благоустрій (дорожнє покриття)												542.2		451.8														542.2				протокол 17.08.2017

				Доїльне обладнання 1*10 на Ялинку 2*10												1,017.0		847.5												1,530		-512.8		Могильний жовтень		протокол 17.08.2017

				Монтаж доїльного обладнання												48.6		40.5														48.6				протокол 17.08.2017

				Обладнання для відпочинку корів з напувалками												471.0		392.5														471.0				протокол 17.08.2017

				Монтаж  обладнання для відпочинку з напувалками												72.6		60.5														72.6				протокол 17.08.2017

				Штори												194.0		161.7												180		14.3		Могильний жовтень		протокол 17.08.2017

				Монтаж штор												52.0		43.3														52.0				протокол 17.08.2017

				Дельта-скреперна установка												209.7		174.8												164		45.2		Агросервіс вересень		протокол 17.08.2017

				Монтаж дельтаскрепера												36.0		30.0														36.0				протокол 17.08.2017

				Система освітлення												100.0		83.3														100.0				протокол 17.08.2017

				Електричні мережі												30.0		25.0														30.0				протокол 17.08.2017

				Блискавкозахист												100.0		83.3														100.0				протокол 17.08.2017

				Непередбачені витрати - 10% грн:												549.0		457.5														549.0				протокол 17.08.2017

				Ваги ТВ4-6000-2-В-1840*1200 (танк молочний)																2										86		-86.0		Курінний червень

				Ваги ТВ4-15000-5-В-3480*1290																1										71		-71.0		Курінний червень

				охолоджувач молока												316.0		263.3												316		-0.0		Блиц серпень		службова записка 10.08.2017

				охолоджувач молока												316.0		263.3												316		-0.0		Блиц серпень		службова записка 10.08.2017

		ВСЬОГО ІЧНЯНСЬКИЙ РЕГІОН												977.7		35,799.9		29,833.2										0.0		55,865.9		-20,066.0

		Глухівський**		Культиватор Case ТМ-ІІ-40		1				59.0				59.0		1,622.5		1,352.1		1								0.0		1,608		14.9				Протокол 1

				Оприскувач самохідний Patriot 3330		1				225.0				225.0		6,187.5		5,156.3		1								0.0		6,092		95.2				Протокол 1

				Трактор John Deere 8345R (345-380 к.с.)		4				257.5				1,030.0		28,325.0		23,604.2		3								0.0		20,966		7,358.6		план 4 - згідно бюджету та протоколу ІК		Протокол 1

				Борона дискова (лущільник) John Deere 2623 VT (8,9 м)		3				75.0				225.0		6,187.5		5,156.3		3								0.0		5,933		254.9				Протокол 1

				Борона вадка дискова БДВП-7,2		2		565.0		22.0				44.0		1,210.0		1,008.3		2								0.0		1,130		80.0				Протокол 1

				Розчинний вузол Hendler		2				12.0				24.0		660.0		550.0										0.0				660.0				Протокол 1

				Розкидач мінеральних добрив Amazone,  5.5 куб		1				42.8		40.0		42.8		1,177.0		980.8										0.0				1,177.0				Протокол 1

				Трактор Т-150 б/у		1		100.0		3.7				3.7		101.8		84.8										0.0				101.8				Протокол 1

				Цистерна 10 м.куб. для Т-150		2		150.0		5.6				11.2		308.0		256.7		6								0.0		146		161.9				Протокол 1

				Причіп 2ПТС-4		2		120.0		4.4				8.8		242.0		201.7										0.0				242.0				Протокол 1

				ГАЗЕЛЬ вантажна		1		450.0		16.7				16.7		459.3		382.7										0.0				459.3				Протокол 1

				Роздатчик-змішувач кормів		1				34.3		32.0		34.3		943.3		786.0		1								0.0		931		12.6				Протокол 1

				Трактор МТЗ 1025 з заниженою кришою на ферму		1		800.0		29.6				29.6		814.8		679.0		1								0.0		600		214.8				Протокол 1

				Силосні вила-ковш для МТЗ		1				10.7		10.0		10.7		294.3		245.2		1								0.0		89		205.4		Ківш - ніж силосний Profi - Cut 1.28 Шалигіно травень		Протокол 1

																																0.0

				Косарка роторна з карданом																1										26		-25.8		Шалигіно травень

				Навантажувач Classic line CL 855 P																1										171		-171.1		Шалигіно травень

				Легкові автомобілі																3										1,308		-1,307.9		Ларгус - березень Чапаєва, УАЗ-Шалигіно листопад (400 тис), Рено-травень Шалигіно

				комп'ютерне обладнання																										487		-487.4		див П_2

				інше обладнання																										249		-248.9		відвали -3 шт комунальна щітка МК - 2 Підйомник двохстійковий Вилковий захват ПБМ-1200 ківш див. П_2

				Програмне забезпечення																										91		-91.2		для ферми Шалигіно березень

				Навантажувач швидкозмінний та обладнання																										284		-283.7		Техноторг липень + обладнання Ямпіль

				МШП																										21		-20.6		болгарка, дрелі, стільці, вогнегасники, телефони картриджі

				інші основні засоби																										1,649		-1,648.6		шафи, мотокоси склопакети тощо див П_2

				Навісне кранове обладнання																										489		-489.3		Шалигіно, АІ, Чапаєва - березень, Шалигіно - липень, вересень, Ямпіль - серпень, Шалигіно, Ямпіль - грудень

				Жатка кукурудзяна Geringoff RD 800B												5,681.1		4,734.3		3										4,734		946.9		АІ, Шалигіно		погоджено Ласьков і Варнаков

				Автомобіль Нива Chevrolet лизинг												390.0		325.0														390.0				протокол 17.08.2017

				Сівалка John Deere 1890+1910												6,903.0		5,752.5		1										5,916		987.3		вересень, АІ		протокол 17.08.2017

				Розкидач мінеральних добрив  Amazone												536.9		447.4														536.9				протокол 17.08.2017

				Розподільник мінеральних добрив ZA-V 2000 Tronik. RUZV153NX13																1										831		-830.8		АІ, грудень

				Вага вагонна ТВВ-150-50-13,5 (8) Базис S - 25 (RC3-30)																1										442		-442.2		Шалигіно, червень

				Влаштування кормового столу												251.5		209.6														251.5				протокол 17.08.2017

				Влаштування падусу												23.8		19.8														23.8				протокол 17.08.2017

				Влаштування кормового столу												248.1		206.8														248.1				протокол 17.08.2017

				Не предбачені витрати												26.6		22.2														26.6				протокол 17.08.2017

				Станок для розчистки ратиць												58.0		48.3		1										49		8.6				протокол 17.08.2017

																																0.0

				Реконструкції їдальні												28.9		24.1														28.9				службові записка 03/2017

				Матеріали для реконструкції їдальні												36.1		30.1														36.1				службові записка 03/2017

				Реконструкції СТО												51.9		43.2														51.9				службові записка 03/2017

				Матеріали для реконструкції СТО												82.4		68.6														82.4				службові записка 03/2017

				Гараж з побутовими приміщеннями																										24		-23.7		матеріали послуги див П_2, Шалигіно

				Адмінбудівля А																										95		-95.3		матеріали послуги див П_2, АІ

				Гараж Б																										84		-84.2		матеріали послуги див П_2, АІ

				Заправна Д																										32		-32.0		матеріали послуги див П_2, АІ

				Майстерня Г																										242		-242.2		матеріали послуги див П_2, АІ

				Склад ТМЦ																										17		-17.0		матеріали послуги див П_2,

				Ангар																										12		-12.3		матеріали послуги див П_2, Чапаєва

				Будинок механізаторів																										56		-56.4		матеріали послуги див П_2, Чапаєва

				Контора																										42		-41.9		матеріали послуги див П_2, Чапаєва

				Сільгоспмайстерна тракторної  бригади																										429		-428.6		матеріали послуги див П_2, Чапаєва

				АПК з лабораторією та пробовідбірником																										74		-73.8		матеріали послуги див П_2, Шалигіно

				Будівля з залізобетонного каркасу																										26		-26.4		матеріали послуги див П_2, Шалигіно

				Диспечерська																										2		-2.5		матеріали послуги див П_2, Шалигіно

				Зерносклад відділ -3 №021																										44		-44.0		матеріали послуги див П_2, Шалигіно

				Корівник												550.0		458.3												837		-287.4		матеріали послуги див П_2, Шалигіно		службові записка 14.08.2017 і від 27.06.2017

				Автогазозаправочний пункт																										78		-78.3		матеріали послуги див П_2, Шалигіно

				Свинарник																										108		-107.9		матеріали послуги див П_2, Чапаєва

		ВСЬОГО ГЛУХІВСЬКИЙ РЕГІОН												1,764.8		63,401.0		52,834.2										0		56,445.46		6,955.6

		Новгород-Сіверський***		Трактор John Deere 8345R (345-380 к.с.)		2				257.5				515.0		14,162.5		11,802.1		2								0.0		14,759		-596.5				Протокол 1

				Культиватор Case ТМ-ІІ-40 (John Deere)		1				59.0				59.0		1,622.5		1,352.1		1								0.0		1,540		82.9				Протокол 1

				Оприскувач самохідний Patriot 3330		1				225.0				225.0		6,187.5		5,156.3		1								0.0		6,047		140.5				Протокол 1

				Глибокорозпушувач John Deere 2720 (7 лап)		1				60.0				60.0		1,650.0		1,375.0		1								0.0		1,688		-37.5				Протокол 1

				Розчинний вузол Hendler		1				12.0				12.0		330.0		275.0										0.0				330.0				Протокол 1

				Розкидач мінеральних добрив Amazone, навісний		1				21.4		20.0		21.4		588.5		490.4										0.0				588.5				Протокол 1

				Розкидач мінеральних добрив Amazone,  5.5 куб		1				42.8		40.0		42.8		1,177.0		980.8										0.0				1,177.0				Протокол 1

				Сівалка зернова John Deere 1890+бункер 1910		1				220.0				220.0		6,050.0		5,041.7		1								0.0		2,335		3,715.5				Протокол 1

				Сівалка пропашна John Deere 1745		1				190.0				190.0		5,225.0		4,354.2		1								0.0		625		4,600.1				Протокол 1

				Трактор Т-150 б/у		1		100.0		3.7				3.7		101.8		84.8										0.0				101.8				Протокол 1

				Цистерна 10 м.куб. для Т-150		1		150.0		5.6				5.6		154.0		128.3		2								0.0		48		105.6				Протокол 1

				Причіп 2ПТС-4		1		120.0		4.4				4.4		121.0		100.8										0.0				121.0				Протокол 1

				Трактор МТЗ 1221		1		990.0		36.7				36.7		1,009.3		841.0		1								0.0		990		19.3				Протокол 1

				комп'ютерне обладнання																										83		-83.1

				Ваги автомобільні 30т																										10		-10.0		НСАІ, липень

				інші основні засоби																										416		-416.1		холодильники, ліжка, мотопомпи, див П_2

				МШП																										117		-116.9		матраци, лічильники, див П_3

				Корівники												300.0		250.0														300.0				службова записка 10.07.2017

				Автомобіль Нива Chevrolet												390.0		325.0		1										376		13.9				протокол 17.08.2017

				Розкидач мінеральних добрив  Amazone												536.9		447.4														536.9				протокол 17.08.2017

				Розпакувально і запакувальна машина												1,073.8		894.8		1										442		631.6				протокол 17.08.2017

		ВСЬОГО НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ РЕГІОН												1,395.6		40,679.7		33,899.8										0.0		29,475.3		11,204.4

		Новгород-Сіверський елеватор****		Проектні роботи+Дозвільна система				510.0						18.5		510.0		425.0										0.0		42.1		467.9		Протокол 1

				Будівництво (фундаменти та металоконструкції)				19,101.3						694.6		19,101.3		15,917.8										0.0		12,715.3		6,386.1		Протокол 1

				Техн обладнання (силос 8,5тис.т., 5,5 тис.т опер по 1 тис.т та сушарку 1000т/добу)				52,410.6						1,905.8		52,410.6		43,675.5										0.0		53,248.1		-837.5		Протокол 1

				Будівлі та споруди				200.0						7.3		200.0		166.7										0.0		309.9		-109.9		Протокол 1

				Монтажні роботи				4,156.8						151.2		4,156.8		3,464.0										0.0		21,905.0		-17,748.2		Протокол 1

				Комунікації +АСУТП				7,400.0						269.1		7,400.0		6,166.7										0.0				7,400.0		Протокол 1

				Незаплпновані 3%				2,507.4						91.2		2,507.4		2,089.5										0.0		5,026.2		-2,518.9		Протокол 1

				податок на розвиток Інфраструктури  3%				2,582.6						93.9		2,582.6		2,582.6										0.0		1,798.1		784.5		Протокол 1

				ВСЬОГО										3,231.6		88,868.7		74,487.7												93,246.4		-4,377.7		розшифровка НСЕ15022018

				МШП																										41.7		-41.7		бензокоси, сита, див П_2

				інші основні засоби																										104.0		-104.0		радіостанції, вогнегасики, див П_2

				комп'ютерне обладнання																										99.6		-99.6		див П_2

																																0.0

				буд мат-ли												52.8		40.0														52.8		службова записка 07.08.2017

				арматура												44.0		33.3														44.0		службова записка 07.08.2017

				Влаштування дорожнього покриття з залізобетонних плит 654 м кв												160.2		120.5														160.2		службова записка 07.08.2017

		ВСЬОГО НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР												3,231.6		89,125.7		74,681.5										0.0		93,491.7		-4,366.1

		ВСЬОГО ПО ХОЛДИНГУ												7,369.7		229,006.3		191,248.6										0		235,278.31		-6,272.0

		* Погоджений ліміт по Ічнянському регіону - 900 тис $																												8844.8497804186

		** Погоджений ліміт по Глухівському регіону - 1 540 тис $

		*** Погоджений ліміт по Новгород-Сіверському регіону - 1 260 тис $

		**** Погоджений ліміт по Новгород-Сіверському елеватору - 3 300 тис $

				Корпоративні права																												0.0

				Новофарм														10,569.5												11,525.5		-956.0

				Флорентіс														39,050.0												36,488.4		2,561.6



Сергій Ничипорчук:
Розшифровка у вкладці "НСЕ15022018



		Оборотно-сальдовая ведомость по счету 949 за 2019 г.

		Выводимые данные:		БУ (данные бухгалтерского учета)

		Счет				Сальдо на начало периода				Обороты за период				Сальдо на конец периода

		Статьи затрат				Дебет		Кредит		Дебет		Кредит		Дебет		Кредит

		949								39,412,652.15		39,412,652.15

		<...>										39,412,652.15

		Амортизація ОЗ								26,488,034.32

		Безповоротна фінансова допомога (949)								2,558,397.52

		Виплати за рахунок підприємства (949)								2,354,674.31

		Вихідна допомога								24,754.31

		Відпустка								4,667.46

		Допоміжні матеріали інші								1,690.00

		Екологічний податок								50,356.34

		Зарплата основна								19,317.78

		Зарплата по наряду								3,537.42

		Збір за користування надрами 94								556.80

		Інформаційно-консультаційні послуги								7,141.06

		Масла, антифризи,гальмівна рідина								-2,471.22

		Матеріальна допомога (949)								664,796.26

		Матеріальна допомога на поховання (949)								6,000.00

		Міжсезонні витрати по елеватору								558,271.54

		Навчання								4,006.19

		Нарахування  ЕСВ.								470,644.78

		Оголошення								10,980.53

		Оплата  по л/л								578,625.31

		Оренда приміщень, складів господарств,техниіки								2,935.40

		ПДВ Умовний продаж								1,078,134.28

		Пенсійний збір 7.5 %								10,892.39

		Підключення/відключення 94								1,705.37

		Плата за землю								696,703.38

		Плата за користування надрами								1,206.80

		ПММ								15,225.37

		Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки								14,743.12

		Послуги охорони								563,408.00

		Послуги по утілізації 94								1,000.00

		Представницькі витрати (949)								9,475.97

		Преса (підписка)								24,883.00

		Проживання в гуртожитку								26,056.40

		Ремонт та обслуговування ОЗ								28,759.32

		Себестоимость реализованных покупных запасов								-123,447.30

		Спонсорська допомога (949)								2,459,568.09

		Судовой збір								398,002.19

		Харчування (обіди)								378,266.70

		Харчування (обіди) 949								15,152.96

		Членські внески								6,000.00

		Итого								39,412,652.15		39,412,652.15

										5,688,761.87





		Оборотно-сальдовая ведомость по счету 949 за 2018 г.

		Выводимые данные:		БУ (данные бухгалтерского учета)

		Счет				Сальдо на начало периода				Обороты за период				Сальдо на конец периода

		Статьи затрат				Дебет		Кредит		Дебет		Кредит		Дебет		Кредит

		949								33,418,401.04		33,418,401.04

		<...>								26,696.50		33,418,401.04

		Амортизація ОЗ								15,389,071.32

		Безповоротна фінансова допомога (949)								2,492,160.60

		Виплати за рахунок підприємства (949)								3,888,008.07

		Допоміжні матеріали інші								16,014.00

		Екологічний податок								22,698.24

		Єдиний податок 4-ї групи								709,196.01

		Зарплата виробничих працівників*								41,169.24

		Зарплата по наряду								463.15

		Збір за спеціальне використання лісових ресурсів								2,464.00

		Інформаційно-консультаційні послуги								4,850.00

		Матеріальна допомога (949)								416,119.56

		Матеріальна допомога на поховання (949)								23,757.31

		Міжсезонні витрати по елеватору								1,978,503.23

		Навчання								10,173.67

		Нарахування  ЕСВ.								494,806.15

		Новорічні подарунки								4,854.17

		Оголошення								19,610.30

		Оплата  по л/л								621,136.51

		Оренда приміщень, складів господарств,техниіки								59,547.21

		ПДВ Умовний продаж								1,901,712.01

		ПДФО								523.23

		Пенсійний збір 7.5 %								9,575.65

		Підключення/відключення 94								476.74

		Плата за землю								357,631.77

		ПММ								9,840.37

		Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки								11,082.12

		Послуги по утілізації 94								10,155.50

		Представницькі витрати (949)								32,699.95

		Преса (підписка)								117,739.37

		Проживання в гуртожитку								110,166.07

		Спонсорська допомога (949)								3,790,064.92

		Судовой збір								271,982.61

		Харчування (обіди)								151,041.74

		Харчування (обіди) 949								265,691.05

		Членські внески								127,794.60

		Штраф								28,924.10

		Итого								33,418,401.04		33,418,401.04

										6,726,956.56





		Оборотно-сальдовая ведомость по счету 949 за 2017 р.

		Выводимые данные:		БУ (данные бухгалтерского учета)

		Отбор:		Организация Не в группе из списка "Жовтневе, ПСП; ІЗСМ"

		Счет				Сальдо на начало периода				Обороты за период				Сальдо на конец периода

		Статьи затрат				Дебет		Кредит		Дебет		Кредит		Дебет		Кредит

		949								13,105,845.44		13,105,845.44

		<...>										13,105,845.44

		Амортизація ОЗ								2,582,154.54

		Безповоротна фінансова допомога (949)								2,393,749.76

		Виплати за рахунок підприємства (949)								920,211.43

		Екологічний податок								18,640.65

		Єдиний податок 4-ї групи								-559.05

		Зарплата по наряду								33,251.62

		Збір за першу реєстрацію транспортного засобу								6,537.50

		Збір за спеціальне використання лісових ресурсів								9,628.00

		Інформаційно-консультаційні послуги								258.33

		Матеріальна допомога (949)								471,575.51

		Матеріальна допомога на поховання (949)								1,242.23

		Матеріальна допомога не працюючим фіз.особам (949)								4,000.00

		Міжсезонні витрати по елеватору								349,110.42

		Навчання								3,086.08

		Нарахування  ЕСВ.								245,631.15

		Новорічні подарунки								42,169.38

		Оголошення								13,645.50

		Оплата 5 днів по л/л								315,838.41

		Оренда землі  с/р								99,277.41

		ПДВ Умовний продаж								179,483.33

		ПДФО								3,662.61

		Пенсійний збір 7.5 %								10,037.08

		Підключення/відключення 94								1,778.79

		Плата за землю								201,681.56

		Плата за користування надрами								174.93

		ПММ								87,137.23

		Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки								7,533.92

		Послуги по утілізації 94								6,301.82

		Представницькі витрати (949)								217,190.21

		Преса (підписка)								21,504.57

		Продукти харчування								1,207.50

		Проживання в гуртожитку								200,215.45

		Спонсорська допомога (949)								3,788,922.97

		Судовой збір								796,420.60

		Харчування (обіди)								27,060.00

		Харчування (обіди) 949								5,384.00

		Членські внески								40,700.00

		Итого								13,105,845.44		13,105,845.44

		КСВ								5,021,459.85

		Росток-Холдинг								1,680,200.00





		Оборотно-сальдовая ведомость по счету 949 за 2016 р.

		Выводимые данные:		БУ (данные бухгалтерского учета)

		Отбор:		Организация Не в группе из списка "Жовтневе, ПСП; ІЗСМ"

		Счет				Сальдо на начало периода				Обороты за период				Сальдо на конец периода

		Статьи затрат				Дебет		Кредит		Дебет		Кредит		Дебет		Кредит

		949								13,182,502.84		13,182,502.84

		<...>										13,182,502.84

		Амортизація ОЗ								1,196,848.52

		Безоплатна передача юрид особі (949)								6,772.00

		Безповоротна фінансова допомога (949)								2,562,570.12

		Виплати за рахунок підприємства (949)								548,083.16

		Вихідна допомога								10,317.97

		Екологічний податок								14,009.08

		Зарплата по наряду								176,534.29

		Збір за першу реєстрацію транспортного засобу								5,762.50

		Матеріальна допомога (949)								669,804.91

		Матеріальна допомога на поховання (949)								9,000.00

		Міжсезонні витрати по елеватору								2,064,009.75

		Навчання								8,465.00

		Нарахування  ЕСВ.								204,189.51

		Новорічні подарунки								38,431.04

		Оголошення								17,317.75

		Оплата 5 днів по л/л								244,699.21

		ПДВ Умовний продаж								2,634,973.47

		Пенсійний збір 7.5 %								8,863.56

		Підключення/відключення 94								1,571.57

		Плата за землю								181,553.48

		Плата за користування надрами								487.55

		ПММ								50,380.08

		Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки								4,920.93

		Послуги по утілізації 94								2,475.00

		Поховання (949)								4,037.26

		Представницькі витрати (949)								154,740.80

		Преса (підписка)								28,503.82

		Проживання в гуртожитку								150,422.52

		Расходы на оплату труда (ОПЗ)								68,134.79

		Спонсорська допомога (949)								1,174,685.78

		Страхування персоналу								1,500.00

		Судовой збір								420,926.91

		Транспортний податок								6,250.00

		Харчування (обіди)								114,093.20

		Харчування (обіди) 949								220,974.00

		Членські внески								176,193.31

		Итого								13,182,502.84		13,182,502.84

		КСВ								4,462,763.85





		Оборотно-сальдовая ведомость по счету 949 за 2015 р.

		Выводимые данные:		БУ (данные бухгалтерского учета)

		Отбор:		Организация Не в группе из списка "Жовтневе, ПСП; ІЗСМ"

		Счет				Сальдо на начало периода				Обороты за период				Сальдо на конец периода

		Статьи затрат				Дебет		Кредит		Дебет		Кредит		Дебет		Кредит

		949								17,857,027.84		17,857,027.84

		<...>								30,650.69		17,857,027.84

		Амортизація ОЗ								261,193.86

		Безоплатна передача юрид особі (949)								67,482.09

		Безповоротна фінансова допомога (949)								1,086,490.06

		Виплати за рахунок підприємства (949)								662,640.47

		Екологічний податок								4,247.20

		Зарплата по наряду								87,762.81

		Комунальні послуги								172.03

		Матеріальна допомога (949)								386,270.60

		Матеріальна допомога на поховання (949)								2,400.00

		Матеріальна допомога пенсіонерам (949)								4,832.29

		Міжсезонні витрати по елеватору								1,765,672.42

		Навчання								2,092.75

		Нарахування  ЕСВ 94								313.83

		Нарахування  ЕСВ.								263,088.06

		Новорічні подарунки								18,706.75

		Оголошення								6,985.81

		Оплата 5 днів по л/л								172,848.89

		ПДВ Умовний продаж								11,120,909.92

		Пенсійний збір 7.5 %								8,852.52

		Підключення/відключення 94								433.07

		Плата за землю								75,290.68

		ПММ								128,093.36

		Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки								4,149.83

		Послуги інтернету								207.50

		Поховання (949)								17,017.97

		Представницькі витрати (949)								261,428.89

		Преса (підписка)								26,373.85

		Проживання в гуртожитку								52,706.66

		Спонсорська допомога (949)								845,340.97

		Страхування персоналу								167,337.21

		Судовой збір								66,469.51

		Товари								713.00

		Транспортний податок								18,750.00

		Харчування (обіди)								9,816.95

		Харчування (обіди) 949								207,308.91

		Членські внески								21,976.43

		Итого								17,857,027.84		17,857,027.84

		КСВ								2,511,377.88





		Кредитний портфель по банкам

		Банк		Заборгованість, дол

				1/1/18		1/1/19

		КредиАгриколь (РБА)		3,286,610		2,916,667

		КредиАгриколь (обор)		390,000		0

		Пивденный		6,341,455		4,756,105

		ПУМБ		0		3,330,000

		ПроКредит		8,060,000		7,154,210

		ОТП Банк (АР)		0		0

		ОТП-Лизинг		562,113		0

		Новий ліміт (інвест)		0		1,301,035

		ТЕКОМ-Лизинг		3,582,958		1,961,751

		Всього		22,223,136		21,419,767

		Ічня		5,218,797		5,389,271

		Глухів		12,989,690		11,617,637

		Новгород		4,014,649		4,412,859

		Всього		22,223,136		21,419,767

				0		0

				4,145,071

				18.6520529128

				22168000		по адудиту

				18.6984442394





		Офіційний курс гривні щодо іноземних валют 
(середній за період)

		(грн.)

		Назва валюти																										2010		2011																								2011		2012																								2012		2013																								2013		2014																								2014		2015																								2015		2016																								2016		2017																								2017

				січень		лютий		березень		квітень		травень		червень		липень		серпень		вересень		жовтень		листопад		грудень				січень		лютий		березень		квітень		травень		червень		липень		серпень		вересень		жовтень		листопад		грудень				січень		лютий		березень		квітень		травень		червень		липень		серпень		вересень		жовтень		листопад		грудень				січень		лютий		березень		квітень		травень		червень		липень		серпень		вересень		жовтень		листопад		грудень				січень		лютий		березень		квітень		травень		червень		липень		серпень		вересень		жовтень		листопад		грудень				січень		лютий		березень		квітень		травень		червень		липень		серпень		вересень		жовтень		листопад		грудень				січень		лютий		березень		квітень		травень		червень		липень		серпень		вересень		жовтень		листопад		грудень				січень		лютий		березень		квітень		травень		червень		липень		серпень		вересень		жовтень		листопад		грудень

		100 австралійських доларів		728.85		709.99		725.98		733.31		695.05		675.22		690.33		709.16		737.54		776.83		785.89		787.39		729.63		793.32		799.40		801.52		841.12		851.64		845.47		858.43		836.59		821.31		805.61		807.95		810.09		822.70		828.47		856.26		842.04		826.64		801.53		796.22		821.57		838.38		829.66		823.81		830.85		836.84		827.69		839.00		825.33		826.49		831.13		796.37		755.31		733.10		722.11		740.78		760.10		747.19		718.68		774.63		708.06		774.79		900.05		1083.86		1082.42		1105.04		1104.15		1205.08		1183.51		1136.53		1273.05		1290.14		1070.56		1281.54		1905.78		1804.39		1749.15		1656.84		1641.35		1617.71		1578.62		1537.62		1573.45		1666.63		1697.13		1642.52		1710.53		1884.50		1968.12		1965.53		1850.75		1846.20		1868.77		1914.27		1994.60		1962.43		1937.50		1924.98		1902.35		2019.05		2072.88		2057.84		2027.61		1963.44		1967.01		2020.53		2029.31		2079.20		2077.89		2038.93		2102.12		2037.99

		100 австрійських шилінгів		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		10000/100* азербайджанських манатів		995.77		995.82		991.77		986.44		986.33		984.86		983.14		981.83		984.60		986.73		990.91		995.68		988.66		996.77		998.38		1001.20		1005.67		1008.67		1011.61		1013.38		1013.53		1013.52		1013.43		1014.96		1016.03		1008.93		1016.07		1015.99		1015.77		1015.98		1016.71		1017.19		1017.40		1017.63		1017.86		1018.08		1018.37		1018.43		1017.12		1018.44		1018.62		1018.42		1018.72		1018.74		1018.75		1019.00		1018.96		1018.93		1019.00		1019.06		1019.00		1018.80		1018.97		1103.42		1264.74		1483.31		1483.69		1505.63		1498.64		1651.15		1660.38		1651.07		1873.78		1990.75		1515.46		2015.90		2939.33		2217.17		2162.37		1994.83		2025.92		2073.88		2062.26		2078.44		2084.09		2219.54		1996.88		2155.88		1535.43		1678.07		1646.27		1687.94		1677.75		1649.41		1593.07		1557.33		1606.96		1599.47		1557.62		1475.84		1605.43		1539.51		1412.97		1554.43		1567.02		1560.11		1545.85		1528.90		1520.07		1510.52		1563.26		1579.93		1597.31		1539.99

		100 англійських фунтів стерлінгів		1289.70		1251.93		1200.47		1213.56		1167.23		1166.42		1204.84		1235.47		1228.48		1255.58		1268.87		1240.14		1226.89		1251.53		1279.91		1283.76		1302.08		1304.52		1294.91		1284.41		1303.74		1262.65		1252.97		1263.59		1248.44		1277.71		1237.30		1261.17		1262.66		1277.45		1275.54		1243.43		1245.77		1255.20		1285.14		1286.43		1276.31		1290.20		1266.38		1277.92		1241.66		1206.30		1222.50		1224.51		1236.47		1213.24		1237.34		1265.72		1286.88		1286.42		1308.75		1250.64		1316.80		1431.53		1649.11		1946.85		1960.26		1993.39		2007.87		2164.86		2126.64		2083.21		2322.36		2442.09		1953.75		2406.45		3752.95		3498.44		3384.74		3234.07		3304.78		3384.78		3372.35		3345.11		3347.17		3545.83		3508.41		3340.42		3504.21		3781.42		3742.59		3664.94		3667.13		3597.28		3272.04		3285.97		3463.89		3197.36		3192.69		3271.49		3470.08		3348.32		3377.95		3332.48		3388.24		3415.53		3339.89		3371.92		3324.28		3465.89		3518.15		3526.32		3689.48		3424.87

		1000 бельгійських франків		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		10 білоруських рублів		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.02		0.02		0.02		0.02		0.01		0.01		0.01		0.01		0.02		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.02		0.02		0.02		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		124.33		127.92		134.81		134.55		132.82		133.45		131.31		139.21		142.50		142.46		142.67		141.45		138.12		132.88		131.99		134.71		135.75		133.96		136.75		137.70

		10000 вірменських драмів		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…

		1000 грецьких драхм		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		100 грузинських ларі		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…

		100 датських крон		153.58		147.14		145.43		142.87		134.38		129.94		134.97		136.64		138.22		147.44		145.77		140.85		141.44		142.44		145.39		148.76		154.03		153.90		153.77		152.61		153.26		148.11		146.61		145.66		141.84		148.86		138.55		141.83		141.66		141.30		138.08		134.70		132.15		132.84		137.49		139.08		137.50		140.54		137.98		142.03		143.42		139.02		139.45		139.32		141.17		140.10		142.62		143.03		146.10		144.60		146.65		142.29		146.30		158.17		183.43		215.31		214.38		215.07		213.71		231.41		226.06		220.64		246.66		258.90		210.84		249.11		373.17		339.50		327.67		312.63		319.55		320.82		321.80		327.78		329.15		336.03		340.79		324.83		353.10		393.04		391.81		390.45		383.15		377.79		369.52		377.84		395.78		382.39		373.42		371.54		379.99		387.34		387.49		387.58		386.77		391.98		393.40		401.25		406.48		417.80		421.65		420.83		437.67		403.35

		100 доларів США		799.70		800.03		796.71		792.57		792.57		791.57		790.16		789.03		791.03		791.05		792.78		795.57		793.56		794.97		794.08		794.40		796.50		797.46		797.33		797.12		797.11		797.28		797.47		798.39		798.98		796.76		798.98		798.84		798.62		798.67		799.08		799.25		799.29		799.30		799.30		799.30		799.30		799.30		799.10		799.30		799.30		799.30		799.30		799.30		799.30		799.30		799.30		799.30		799.30		799.30		799.30		799.30		799.30		865.49		992.00		1163.42		1163.76		1180.87		1175.43		1295.01		1302.33		1294.98		1469.77		1561.63		1188.67		1581.27		2447.99		2325.62		2270.95		2091.53		2123.28		2175.74		2162.69		2178.34		2184.13		2331.26		2340.84		2184.47		2425.97		2639.31		2635.62		2562.95		2520.65		2495.13		2481.68		2506.48		2627.55		2575.73		2570.09		2620.45		2555.13		2715.06		2702.78		2700.16		2685.68		2642.37		2610.89		2596.93		2563.53		2610.86		2665.50		2670.53		2751.65		2659.66

		100 естонських крон***		73.05		70.00		69.16		67.96		63.91		61.79		64.28		65.06		65.79		70.26		69.45		67.09		67.32		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–

		100 євро (до 1999 року - ЄКЮ)		1142.95		1095.33		1082.19		1063.39		999.96		966.83		1005.74		1017.98		1029.34		1099.38		1086.68		1049.75		1053.29		1061.51		1083.92		1109.33		1148.69		1147.62		1146.75		1137.85		1141.71		1102.99		1091.37		1083.93		1054.44		1109.18		1030.14		1054.38		1053.26		1051.12		1026.52		1001.19		982.91		988.97		1024.80		1037.29		1025.60		1048.48		1027.06		1059.72		1069.98		1036.45		1039.64		1038.44		1052.77		1044.88		1063.61		1066.73		1089.77		1078.52		1094.07		1061.22		1091.57		1180.32		1369.10		1607.48		1600.16		1604.26		1593.55		1725.20		1683.11		1642.57		1835.60		1926.15		1571.59		1853.45		2779.68		2532.43		2446.53		2332.62		2383.93		2393.81		2401.39		2445.61		2455.50		2506.80		2542.71		2422.87		2634.89		2933.23		2921.61		2906.24		2850.27		2809.72		2748.92		2811.34		2947.28		2845.45		2778.44		2762.94		2829.19		2879.97		2880.99		2881.71		2876.66		2916.23		2926.00		2983.94		3023.25		3108.40		3138.35		3131.77		3257.72		3000.42

		100 ірландських фунтів		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		100 ісландських крон		3.94		3.78		3.73		3.67		3.45		3.33		3.47		3.51		3.55		3.79		3.75		3.62		3.63		3.66		3.74		3.83		3.96		3.96		3.95		3.92		3.94		3.80		3.76		3.74		5.44		3.98		6.46		6.48		6.32		6.30		6.30		6.25		6.33		6.66		6.51		6.45		6.28		6.33		6.39		6.20		6.25		6.38		6.70		6.64		6.56		6.51		6.68		6.61		6.62		6.57		6.80		6.54		6.91		7.57		8.78		10.36		10.34		10.39		10.30		11.17		10.96		10.73		11.91		12.49		10.16		12.09		18.54		17.02		16.64		15.80		16.07		16.24		16.34		16.99		17.29		17.80		17.97		16.57		18.63		20.60		20.75		20.70		20.39		20.28		20.33		21.23		22.87		22.55		-		-		20.83		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		1000 іспанських песет		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		10000 італійських лір		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		100 казахстанських тенге		5.40		5.41		5.42		5.40		5.40		5.38		5.36		5.36		5.37		5.36		5.37		5.40		5.39		5.41		5.42		5.45		5.48		5.48		5.47		5.46		5.44		5.42		5.39		5.40		5.40		5.43		5.39		5.39		5.40		5.40		5.40		5.37		5.34		5.34		5.34		5.31		5.31		5.31		5.36		5.30		5.31		5.30		5.30		5.29		5.28		5.24		5.23		5.22		5.19		5.21		5.19		5.25		5.17		5.04		5.44		6.39		6.38		6.44		6.40		7.11		7.16		7.14		8.13		8.59		6.62		8.62		13.24		12.55		12.23		11.26		11.41		11.65		10.54		8.47		7.93		7.72		7.27		10.24		6.73		7.37		7.63		7.59		7.58		7.42		7.28		7.27		7.76		7.76		7.58		7.83		7.48		8.19		8.44		8.54		8.59		8.42		8.20		7.99		7.70		7.70		7.91		8.03		8.25		8.16

		100 канадських доларів		766.66		757.42		778.23		788.30		765.40		762.76		756.98		759.55		763.71		776.93		783.94		788.09		770.66		798.59		803.10		812.74		831.02		824.86		814.96		833.33		812.62		799.06		780.14		779.67		781.49		805.96		788.24		800.21		803.25		803.72		794.38		778.34		787.47		804.27		815.18		811.24		801.28		807.42		799.58		805.70		793.93		780.15		784.81		783.39		775.74		767.29		768.88		771.72		771.92		762.98		751.76		776.52		733.37		782.42		892.79		1058.31		1067.61		1088.95		1097.57		1185.60		1185.25		1155.44		1298.71		1355.81		1075.15		1318.02		1955.52		1850.05		1829.30		1722.44		1719.35		1697.98		1648.80		1642.95		1669.36		1757.74		1712.36		1710.32		1711.21		1911.89		1986.23		1993.86		1954.82		1936.75		1906.65		1931.00		2009.52		1947.88		1911.41		1961.68		1930.24		2050.07		2065.68		2017.70		2003.63		1940.62		1955.32		2037.08		2031.96		2120.08		2122.35		2093.31		2152.55		2049.20

		100 киргизьких сомів		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…

		100 латвійських латів ****		1612.38		1544.77		1527.86		1502.42		1413.22		1365.26		1418.40		1436.86		1451.77		1549.66		1531.75		1479.28		1486.13		1507.14		1540.57		1569.29		1619.59		1617.94		1617.03		1604.27		1609.49		1555.10		1545.03		1544.56		1511.95		1570.16		1473.70		1508.63		1509.52		1502.99		1470.16		1436.46		1411.72		1420.29		1471.94		1489.99		1473.18		1505.42		1472.83		1518.80		1529.05		1478.06		1483.84		1483.26		1499.95		1487.71		1513.69		1518.27		1550.72		1534.65		1556.99		1512.92		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…

		100 литовських літів *****		331.02		317.23		313.42		307.98		289.61		280.01		291.28		294.83		298.12		318.40		314.72		304.03		305.05		307.43		313.92		321.28		332.68		332.37		332.12		329.55		330.66		319.45		316.08		313.93		305.39		321.24		298.35		305.37		305.05		304.42		297.30		289.96		284.67		286.43		296.80		300.42		297.03		303.66		297.46		306.92		309.89		300.18		301.10		300.75		304.90		302.62		308.04		308.95		315.62		312.36		316.86		307.35		316.14		341.84		396.52		465.56		463.44		464.62		461.52		499.65		487.46		475.72		531.63		557.85		455.16		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…		…

		100 молдовських леїв		64.69		62.82		63.23		63.54		62.67		61.38		62.61		65.02		64.57		67.19		67.31		65.48		64.21		65.03		66.12		66.51		68.04		68.84		68.76		69.02		70.05		68.98		67.55		68.26		67.71		67.91		67.67		67.27		67.44		67.64		67.46		66.23		64.75		63.95		64.38		65.21		64.87		65.47		66.03		65.91		66.12		64.94		64.74		64.70		64.23		63.13		62.69		62.14		61.27		61.74		61.26		63.57		60.77		64.20		73.40		86.62		85.14		84.84		83.86		93.63		91.01		88.29		98.34		101.28		84.28		95.59		129.83		124.81		126.00		116.48		115.32		114.79		113.98		111.25		109.66		116.62		117.93		116.02		119.76		131.29		132.94		130.06		126.93		125.94		125.25		126.78		132.80		129.53		128.08		129.99		128.28		134.90		135.24		136.73		138.77		141.55		143.13		143.14		143.12		147.53		152.90		152.72		160.14		144.16

		100 нідерландських гульденів		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		100 німецьких марок		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		100 норвезьких крон		139.36		135.19		134.63		133.77		126.93		122.34		125.49		128.24		130.02		135.82		133.41		132.55		131.48		135.62		138.43		141.83		147.06		146.31		146.52		146.23		146.61		143.05		140.73		139.28		136.09		142.31		134.09		139.37		139.96		138.73		135.67		132.96		131.67		134.82		138.75		140.02		139.77		142.64		137.37		143.79		144.16		138.38		137.90		137.13		136.34		132.53		134.12		133.88		134.14		131.71		130.14		136.18		129.98		141.00		165.22		194.82		195.85		195.62		189.92		208.78		205.87		198.22		216.32		214.77		188.03		207.34		321.66		293.78		286.34		277.71		272.64		268.30		262.42		263.16		264.26		270.41		269.44		271.45		274.85		306.62		309.28		311.50		306.80		301.50		293.73		302.03		319.94		316.17		306.00		306.14		304.55		319.57		325.19		317.59		313.13		310.39		308.36		316.91		324.10		333.47		334.03		326.78		330.81		321.69

		100 польських злотих		280.35		272.72		277.84		274.86		247.05		235.81		246.03		255.15		260.16		278.24		275.52		262.46		263.85		272.33		275.88		276.17		289.09		291.31		288.88		284.87		277.29		255.58		250.47		245.19		235.42		270.21		235.09		251.51		254.39		251.69		240.16		232.81		234.58		241.99		247.37		252.67		248.02		256.01		245.52		256.55		256.26		249.21		251.17		249.05		245.66		244.19		251.50		251.78		259.98		257.68		262.05		252.92		261.78		282.31		326.29		384.27		382.39		388.26		384.57		411.80		401.56		390.75		435.63		456.71		375.53		432.26		665.12		613.26		607.46		573.06		573.48		576.11		573.31		579.86		577.79		589.93		592.91		579.55		601.25		666.56		679.79		675.67		646.88		640.29		625.07		654.12		681.92		660.50		633.66		622.66		649.03		658.84		668.58		671.53		678.90		693.63		695.32		704.38		708.29		728.22		735.50		740.55		775.08		704.90

		100 португальських ескудо		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		10 російських рублів		2.67		2.65		2.69		2.71		2.62		2.54		2.57		2.60		2.57		2.61		2.56		2.58		2.61		2.64		2.71		2.79		2.83		2.86		2.85		2.86		2.78		2.62		2.54		2.59		2.54		2.72		2.54		2.67		2.72		2.71		2.61		2.44		2.46		2.50		2.53		2.57		2.55		2.60		2.57		2.64		2.65		2.60		2.55		2.55		2.47		2.44		2.42		2.45		2.49		2.45		2.43		2.51		2.39		2.46		2.75		3.26		3.33		3.43		3.40		3.59		3.45		3.19		3.22		2.85		3.11		2.61		3.79		3.86		4.28		4.14		3.91		3.81		3.34		3.26		3.46		3.59		3.37		3.62		3.18		3.42		3.74		3.84		3.84		3.83		3.86		3.86		4.07		4.11		4.00		4.22		3.83		4.54		4.63		4.65		4.76		4.63		4.52		4.35		4.30		4.52		4.62		4.53		4.70		4.56

		100 СПЗ (до липня 2000 року СДР)		1251.23		1230.84		1217.98		1203.06		1174.50		1162.36		1186.31		1187.31		1205.59		1241.72		1238.40		1220.55		1210.84		1229.19		1241.06		1254.68		1272.16		1275.71		1275.04		1271.49		1279.15		1258.75		1252.78		1250.75		1235.98		1258.06		1225.93		1236.90		1230.25		1232.41		1224.38		1211.25		1204.30		1207.98		1227.27		1231.64		1222.45		1229.92		1223.72		1227.02		1222.08		1202.29		1201.80		1198.84		1209.18		1201.54		1213.35		1216.90		1230.04		1223.82		1229.38		1214.69		1228.81		1332.33		1534.53		1801.18		1801.01		1819.65		1813.02		1977.11		1955.60		1925.80		2158.08		2275.15		1801.86		2255.77		3458.50		3228.83		3140.10		2941.05		2984.64		3038.33		3029.27		3063.40		3073.06		3222.97		3241.25		3056.43		3353.13		3678.31		3673.62		3609.48		3555.78		3519.49		3452.11		3508.58		3676.42		3561.38		3513.62		3530.78		3552.73		3667.52		3665.04		3656.60		3655.15		3632.12		3610.65		3620.84		3615.39		3706.49		3759.65		3759.34		3894.10		3686.91

		100 сінгапурських доларів		572.34		566.65		569.37		572.76		569.58		565.58		572.93		581.60		591.63		606.79		611.52		607.98		582.39		617.47		621.87		625.69		637.88		644.08		645.72		654.47		658.67		640.62		623.53		619.88		617.31		633.93		623.24		636.74		633.84		637.64		634.46		624.76		633.04		640.34		647.66		653.07		653.29		654.99		639.42		651.53		645.39		641.50		645.63		640.87		634.12		630.32		628.04		632.56		642.41		641.25		634.83		639.04		628.26		682.83		782.84		926.86		929.26		943.39		945.81		1037.35		1031.89		1016.67		1135.28		1187.80		937.35		1185.26		1806.54		1692.96		1679.63		1570.01		1579.33		1599.71		1550.81		1539.89		1558.45		1649.68		1662.35		1589.55		1696.99		1878.82		1915.94		1898.32		1842.47		1842.23		1838.86		1861.66		1933.94		1864.63		1823.38		1825.21		1851.87		1897.90		1910.48		1920.84		1921.06		1893.86		1885.61		1891.32		1883.01		1932.67		1960.16		1969.32		2043.45		1925.81

		100 словацьких крон		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		10000/100** турецьких лір		540.71		527.94		518.80		529.92		513.73		501.31		511.83		522.03		527.58		555.01		551.09		522.80		526.90		508.80		499.00		502.09		523.07		507.75		497.52		481.86		454.36		446.51		434.69		441.79		428.05		477.13		432.09		453.41		446.32		446.69		443.18		438.17		440.51		445.17		442.65		443.42		445.51		447.16		443.69		450.68		450.36		442.21		444.52		438.52		421.63		413.56		408.62		395.97		402.17		395.22		388.34		420.98		361.36		390.52		447.55		546.53		555.01		557.61		554.57		599.61		590.40		572.99		657.78		682.44		543.03		679.02		994.88		901.11		856.07		791.80		786.61		807.52		759.38		722.98		745.32		810.47		801.70		804.74		809.44		898.10		911.01		904.05		860.65		856.2050066667		839.76		845.73		886.68		839.76		785.56		749.64		848.88		726.77		736.41		735.38		735.21		739.46		740.56		729.16		729.08		752.27		727.68		687.94		714.28		729.52

		10000/100 туркменських манатів		280.60		280.71		279.55		278.10		278.10		277.75		277.25		276.85		277.56		277.56		278.17		279.15		278.44		278.94		278.62		278.74		279.47		279.81		279.76		279.69		279.69		279.75		279.81		280.14		280.34		279.56		280.34		280.30		280.22		280.24		280.38		280.44		280.45		280.46		280.46		280.46		280.46		280.46		280.39		280.46		280.46		280.46		280.46		280.46		280.46		280.46		280.46		280.46		280.46		280.46		280.46		280.46		280.46		303.68		348.07		408.22		408.34		414.34		412.43		454.39		456.96		454.38		515.71		547.94		417.08		470.02		699.43		664.46		648.84		597.58		606.65		621.64		617.91		622.38		624.04		666.08		668.81		625.65		693.13		754.09		753.03		732.27		720.19		712.8954666667		709.05		716.14		750.73		735.92		729.01		730.25		728.06		776.88		773.70		776.11		772.05		758.88		751.72		743.52		738.71		734.11		759.39		767.49		775.88		760.70

		1000 угорських форинтів		42.37		40.38		40.78		40.07		36.20		34.45		35.48		36.21		36.41		40.10		39.52		37.81		38.31		38.50		39.95		40.93		43.31		43.01		42.95		42.56		41.89		38.94		36.86		35.09		34.70		39.89		33.52		36.22		36.06		35.64		35.11		34.07		34.30		35.51		36.04		36.81		36.32		36.75		35.53		36.11		36.56		34.28		34.75		35.38		35.55		35.45		35.53		35.58		36.96		36.29		36.45		35.74		36.28		38.01		43.96		52.33		52.41		52.53		51.46		54.98		53.74		53.33		59.78		61.97		50.90		58.59		90.53		83.45		81.71		76.26		76.50		76.76		77.14		78.07		78.86		80.31		80.87		78.25		83.82		94.48		93.90		93.25		90.69		89.6086433333		87.39		90.60		95.47		92.64		90.01		88.47		90.86		93.21		93.36		93.05		92.37		94.03		94.94		97.17		99.39		100.87		101.24		100.40		104.06		97.01

		100 узбецьких сумів		0.53		0.52		0.52		0.51		0.50		0.50		0.49		0.49		0.49		0.49		0.49		0.49		0.50		0.48		0.48		0.47		0.47		0.47		0.47		0.46		0.46		0.46		0.45		0.45		0.45		0.46		0.44		0.44		0.44		0.43		0.43		0.43		0.42		0.42		0.41		0.41		0.41		0.40		0.42		0.40		0.40		0.39		0.39		0.39		0.38		0.38		0.38		0.37		0.37		0.37		0.36		0.38		0.36		0.39		0.44		0.51		0.51		0.51		0.51		0.55		0.55		0.55		0.61		0.65		0.51		0.65		1.00		0.94		0.91		0.83		0.83		0.85		0.84		0.83		0.82		0.86		0.84		0.85		0.86		0.93		0.92		0.89		0.87		0.8508466667		0.84		0.84		0.88		0.84		0.82		0.80		0.86		0.85		0.83		0.80		0.75		0.72		0.68		0.66		0.63		0.61		0.33		0.33		0.34		0.63

		100 фінських марок		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		100 французьких франків		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		100 чеських крон		43.69		42.16		42.35		42.04		38.93		37.50		39.65		41.04		41.74		44.81		44.15		41.72		41.65		43.22		44.65		45.50		47.25		47.11		47.19		46.75		47.02		45.00		43.97		42.62		41.36		45.14		40.28		42.05		42.64		42.39		40.67		39.06		38.55		39.49		41.41		41.61		40.43		41.59		40.85		41.55		42.02		40.38		40.22		40.12		40.88		40.27		41.19		41.38		42.47		40.21		39.76		40.87		39.73		42.98		49.98		58.55		58.32		58.45		58.05		62.07		60.96		59.59		66.33		69.67		57.06		66.53		100.68		92.46		89.10		85.10		87.27		88.30		88.80		90.31		90.58		92.70		94.08		88.83		97.49		108.48		107.99		107.51		105.46		103.8756333333		101.63		104.03		109.07		105.30		102.78		102.21		104.65		106.58		106.62		106.65		107.21		109.59		111.35		114.33		115.86		119.17		121.70		122.63		127.03		114.06

		100 шведських крон		112.00		110.02		111.26		109.91		103.51		101.00		105.88		107.91		111.43		118.66		116.63		115.79		110.33		118.93		123.19		125.05		128.14		128.04		126.11		124.56		124.57		120.84		119.60		118.73		116.77		122.88		116.38		119.50		118.54		118.66		114.27		112.67		114.70		119.33		120.87		120.41		119.20		121.24		117.98		123.01		125.51		124.01		123.22		121.20		121.54		120.64		122.33		122.91		124.65		121.57		122.01		122.72		123.20		133.11		154.42		177.91		177.26		176.65		172.56		187.64		183.13		179.19		198.60		204.71		172.37		195.98		292.50		273.57		262.27		250.84		257.24		255.47		252.49		260.34		262.59		268.91		275.04		258.94		284.16		311.52		314.39		315.73		306.94		301.6160533333		290.37		296.24		308.43		293.44		281.90		284.51		299.10		302.61		304.24		302.50		299.95		300.66		299.76		310.88		316.36		326.37		326.55		318.57		327.79		311.35

		100 швейцарських франків		772.86		746.70		746.46		743.00		705.53		699.89		749.07		758.13		787.79		818.15		806.56		817.14		762.61		832.43		835.84		864.53		885.83		911.54		947.60		965.75		1023.49		921.63		887.91		881.45		858.91		901.41		850.09		873.56		873.17		874.12		854.55		833.65		818.38		823.33		848.31		857.34		850.90		867.52		852.08		863.93		869.47		845.47		852.16		837.47		854.08		844.91		861.93		864.34		885.28		875.51		893.36		862.33		887.22		966.21		1124.43		1318.82		1311.06		1316.70		1311.69		1423.00		1393.72		1359.90		1525.84		1601.56		1295.01		1686.75		2617.09		2383.79		2355.57		2243.07		2276.48		2283.16		2231.95		2240.96		2255.58		2313.44		2348.92		2269.73		2413.47		2659.28		2679.08		2659.81		2578.90		2575.7639		2529.60		2585.84		2698.14		2613.35		2582.87		2569.39		2595.46		2687.56		2701.89		2693.18		2684.08		2677.46		2691.41		2703.21		2654.87		2709.30		2719.02		2691.53		2785.25		2699.90

		100 юанів женьміньбі (Китай)		117.14		117.14		116.71		116.11		116.08		116.05		116.59		116.28		117.18		118.61		119.20		119.61		117.23		120.47		120.63		120.96		122.03		122.75		123.13		123.41		124.43		124.79		125.11		125.63		125.92		123.27		126.53		126.78		126.53		126.75		126.56		125.66		125.45		125.66		126.36		127.37		128.14		128.18		126.66		128.40		128.24		128.55		129.17		130.05		130.30		130.30		130.56		130.61		130.92		131.18		131.52		129.98		131.99		142.46		160.80		187.00		186.51		189.43		189.51		210.33		212.15		211.31		239.98		252.26		192.81		254.29		391.63		372.57		366.21		337.24		342.14		350.45		341.82		341.98		343.88		366.04		362.94		347.60		370.08		402.94		404.67		395.78		386.26		379.1015266667		371.78		377.17		393.78		383.25		375.89		378.67		384.95		393.79		393.30		391.59		389.75		383.59		383.27		383.27		383.93		397.55		402.23		403.40		417.10		393.56

		1000 японських єн		87.53		88.65		88.15		84.85		85.86		86.92		90.20		92.27		93.69		96.61		96.22		95.23		90.52		96.38		96.14		97.52		95.67		98.24		99.16		100.28		103.32		103.84		104.12		103.07		102.69		100.04		103.61		102.16		97.04		98.06		100.00		100.84		101.12		101.51		102.23		101.25		98.82		95.67		100.19		90.23		85.97		84.56		81.81		79.55		81.97		80.15		81.62		80.57		81.79		80.09		77.38		82.14		76.66		84.82		96.97		113.46		114.21		115.68		115.65		125.80		121.65		120.14		127.21		130.90		111.93		133.36		206.25		193.48		189.77		173.58		171.58		176.46		175.17		181.11		182.16		190.36		192.20		180.46		204.85		230.03		233.26		233.40		231.43		234.9463		238.52		247.85		257.64		248.70		238.16		225.89		235.39		235.91		239.38		238.95		243.60		235.56		235.59		230.73		233.50		235.85		236.17		236.62		243.72		237.13

		   * Із 2006 року - 100 азербайджанських манатів;

		  **  Із 2005 року - 100 турецьких лір

		*** З 01.01.2011 на території Естонії замість естонської крони в якості нової грошової одиниці вводиться ЄВРО

		**** З 01.01.2014 на території Латвії замість латвійських латів в якості нової грошової одиниці вводиться ЄВРО

		**** З 01.01.2015 на території Литви замість литовських літів в якості нової грошової одиниці вводиться ЄВРО

		За іншими валютами розрахунки не проводяться у зв'язку з їх обмеженим використанням.







Seed suppliers

Fertilizer suppliers

Plant protection suppliers

Modern machinery and high-quality materials from the leading global suppliers
Machinery suppliers
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AGRICULTURAL MACHINERY
AND MATERIALS



Cattle stock structure

Volume and selling price of milkCow productivity

 Dairy farming operates on the basis of 5 farms in Chernigov and Sumy
regions, a basic breed is Holstein (dairy breed)

 Farms steadily produce high quality milk: protein content – at least 3.1%,
fat – 3.7%

 The system of keeping cows is mixed (stall tethered and untethered);
service method is group; feed distribution is mechanical using a feed
mixer

 Farms in Chernigov region are equipped with a cow milking parlor
GEA Westfalia

 In 2019, feed cow productivity made 7.977 kg / head

 In 2016, the reconstruction of dairy farms on the territory of Ichnia cluster
started as part of optimization of the livestock sector of the Group Total number of cows, ths. heads

Young cows under breeding and fattening
Dairy herd

Feed use, 2019

Own feed

Milk yield per head a year, tons
* based on costs in monetary terms

Purchased

2,3

2,7 2,7 2,3
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Диаграмма1

		2015		2015

		2016		2016

		2017		2017

		2018		2018

		2019		2019



2,4

Дойное стадо

Молодняк на выращивании и откорме

1256

1403

1219

1446

1045

1282

1172

1105

1188

1235



Sheet1

				2015		2016		2017		2018		2019

		Дойное стадо		1256		1219		1045		1172		1188

		Молодняк на выращивании и откорме		1403		1446		1282		1105		1235

		Показник		2659

		Всього поголів'я ВРХ, гол

		в т. ч дійні корови, гол

		шлейф, гол

		Валовий надій, т

		Надій, кг/гол








Диаграмма1

		Собственный корм

		Закупки от третьих лиц
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0.5
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Sheet1

				Sales

		Собственный корм		50%

		Закупки от третьих лиц		50%

		Вид продукції		Рік		Корми		Нафтопродукти		Оплпта послуг і робіт сторонніх організацій		Інші матеріальні витрати		Прямі витрати на оплату праці		Амортизація необоротних активів		Відрахування на соціальні заходи		Інші прямі та загальновиробничі витрати		Виробнича собівартість, тис.грн		Продукція, т		Виробнича собівартість, грн/т без ПДВ		Власні корми, тис.грн		% споживання власної продукції рослинництва

		Молоко		2010		4411.8		65900%		43		538		2512.3		171		800.9		291		9427		5010.9		1881.2987686843		3881.7564		0.8798577451

				2011		5268		38620%		8.1		799		1885.7		221		692.9		1514.1		10775		6339.8		1699.5804284047		3149.283		0.5978137813

				2012		5849.21816		167.55932		24.33716		581.08		1806.69721		366.71649		662.00092		4188.27183		13645.88109		6667.127		2046.7408360453		3782.56421		0.6466785999

		Привіс ВРХ		2010		3058.8		651		32		358		687		85		217.2		82		5171		317.4		16291.745431632		2717.5834		0.8884475611

				2011		2658		333		8		482		1099.7		108		401.3		833		5923		285.8		20724.2827151855		1576.821		0.5932358916

				2012		2722.7461		90.32962		5.30015		207.69		1019.6234		168.81429		370.0245		1848.03		6432.55806		312.419		20589.5225962569		2017.39245		0.7409403506







IV. FINANCIAL KEY PERFORMANCE INDICATORS
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Gross profit, $mln.

Investments, $mln.

Operating profit, $mln.

EBITDA, $mln.

Source: Baker Tilly audited financial statements according to IFRS for 2015-17, 2018-2019 - NAS, 2020 - forecast

- operating profit margin

32% 39%

- EBITDA margin

- gross profit margin

41%
51%

33%

17%
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Loan portfolio, $mln.

Net debt / EBITDA

 Total debt of the Group as of December 31, 2019 was $ 19.0 
million:

 Main financial partners of the Group are PJSC 
ProCreditBank and Mustang Finance.

 The debt burden of the Group (net debt / EBITDA) at the end of 
2019 does not exceed 4.1x.

16

DEBT PROFILE

* As of 01.01.2020, the obligations of Ichnia cluster in the amount of $ 4.0 million are 
also included in the debt portfolio of $ 19.0 million. 

Source: Baker Tilly audited financial statements according to IFRS for 2015-17, 2018-2019 - NAS, 2020 - forecast

* 22,1 20,3 22,2
26,3

19,0
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01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.07.2020 01.01.2021

1,1 1,0
1,6

2,9

4,1

0,9

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021



You will enjoy 
cooperating 
with us!

Address: Ukraine, 01133, Kiev
Lesi Ukrainki Boulevard, 30-V

Phone: +38 (044) 581-51-01, +38 (044) 364-23-21

Fax: +38 (044) 581-59-89, +38 (044) 364-23-22

E-mail: info@rostokholding.com 

www.rostokholding.com
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