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Форма N2 Код за ДКVДГ-ТВОбБ_l
I. ФIНАНСОВI РЕЗУJIЬТАТИ

Стаття Код
рядка

за звiтнrrй
перiод

за аналогi.rнrrй
перiод

попереднього
року

1 1 3 4

Чистий дохiд вiд реалiзацii продrукцii (ToBapiB, робiц послуг) 2000 l8 520 1,2 0|7
Чuсmi за|эобленi cmpaxoBi прел,tii' 20 l0

пр елd i' пi dпuс aчi, в аJIо в а cyJyra 20l l
tlp ел,ti i|, пер е d aHi у пер е сmр ахув ання 2012
з.л,tiна резерву незаробленuх премiй, всlлова сул4а 20]3
зJlriHcl часпкu пересmржовuкiв у резервi незаробленuх
пtэел,tiй

20]4

Собiвартiсть реалiзованоi rроryпцii
(тов арiв,робiт, послlrг) 2050 т4264 ) ( 9l51 )
Чuсmi понесенi збumкц за сmрсховлlл,lu вuплаmаJчlu 2070
Ваповлti,t:

прибуток 2090 4 256 2 866
збиток 2095 (

loxid (вumраmu) вid змiнu у резервах doBzocmpoKoBttx
зобов'язань

2]05

loxid (вumраmu) Bid злtiнu iHulux сmраховuх резервiв 2l ]0
злtiна iHtutlx сmраховllх резервiв, всLпова qума 2III
змiна часtпкu пересmраховuкiв в iHulux сmраховuх резервах 2] ]2

Iншi опсрацiйнi доходи 2\20 737 601

у mо.h4у чuслl:
doxid Bid з*dнu варmосmi aKmuBiB, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

212 ]

doxid Bid первiсноzо вuзнання бiолоziчнtм акmuвiв i
сiль с ь к о zо ctlo d арс ько i' проdукцi i'

2122

doxid Bid вuкорuсmання Koutmi*, вuвiльненuх Bid
опоdаmкування

2I23

Адпriнiстративнi витрати 2130 3156 ) ( 2з65
Витрати на збут 2150 ( ) ( )
Iншi операцiйнi витрати 2180 |624 ) ( 1014

у mому чuслi:
вumраmu Bid злtiнu варmосmi aKmuBiB, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2lB I

BLlпlpalпlt Bid первiсно2о вuзнання бiолоziчнttх акmuвiв i
с i л ь с ь к о ео спо d арс ько i п р о dукцi i'

2 I82

Фiнансовлп:l результат вiд операцiйноi дiяльностi :

прибутоrt 2L90 2|з 88
збиток 2\95 ( ) (

,ЩОход вiд 1лластi в капiталi 2200
2220

Iцдfftо"qдц, l r, :"..,,'-ifu* 2240
:' ч tпому чuслi:,.'.r" \.\
! . |.. . ""\ "в|* \ ъ

d р х i d Bi d бл а zo Oi 1,1Ho i"\dп о,lл о zu
t f* !l

224 1

Фiйалсоt'i 9иуqаЦ 2+ 2250 ) )
Вфати +iдFfаСТ " 

каlri{ал 2255 ( ) ( )
Iншiвифати / 2270 ( ( )
'ПрtlбУiпок (зlбumок) вilзЙtлву iнфляцir на лtонеЙЙрнt сtпапmi 2275

F,|. ,,"l,n,
]', ]] j j sri



Продовження додатка 2

Фiнансовий результат до оподаткування:
приб}ток 2290 2Lз 88

збиток 2295 ( ) )

Витрати (лохiд; з податку на прибl"юк 2з00 (9з) (26)

Прибl"ток (збиток) вiд припиненоi дiяльностi пiсля
оподатIý/вання

2з05

ЧlrстrrI-l ф iHaHcoBl,tli результат :

приблток 2з50 120 62

збиток 2з55 )

II. СУКУПНИЙ ДОХ

Стаття Код
рядкд

за звiтнllй
llеlliод

за анапогiчнлtl"t
перiол

попереднього

рOку
1 ) 3 1

,Щоочiнка (уцiнка) необоротних алсгивiв 2400

,Щооuiнка (yuiHKa) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405

Накопиченi клlэсовi рiзницi 24I0
Частка iнrцого сукупного дохоry асоцiйованих та сшльних
пiдпDиемств

24].5

Iнший сyкупний дохiд 2445

IншиI1 сукупниiл дохiд до оподаткування 2zl50

Податок на прибl"юк, пов'язаний з iншим сук}тним доходом 2455

Iншиti сукупний дохiд пiсля оподаткувдння 2160

Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350,2355 та 2460) 2,165 |20 62

иiI

I. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРЛ них витрл

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтниi,r
перiол

За аналогiчниI:i
перiOд

попередньог0
DокY

1 1 3 4

Матерiальнi затрати 2500 545 388

Витrати на огшату цrацi 2505 |4 2з2 9 154

Вiдрахування на соцiальнi заходи 25 l0 319l 2 азб
Амортизацiя 25 15 260 27\
Iншi операuiйнi витрати 2520 816 681

Разопr 2550 19 044 l2 530

й

ry. розрлхунок покАзникIв приБутковостI л

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтнl,tiл
перiод

За днапогiчll1,1iI
перiол

попередньог0
Dоку

1
,, 3 4

Середньорi.rна кiлькiсть простих акцiй 2600

Скоригована середньорiчна кiлькiсть простшr акцiй 2605
Чистий-вк{ffi$iiiz"{вбиюк) на одrry просту акцiю 26I0
Скgр Ьа_4ий.чиёtи__Щ9.ибуток (збиток) на
оДtту просту а*riю+, \ .'Ъ 261,5

ДйыiДенди на одффЬсф \кчiюл зvельili.tчf,,цflй 2650
. lt" 
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