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I. ФIIIАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
Форма N2 Код зu [КУ.ЩГ r8ГОоЗ 

_l

Стаття Код
ряДке

за звiтrrпr"r
перiод

за аналогiчнrrr"r
перiод

попередпього
DокY

1
1 3 4

2000 27 ззб 15 025

Iluсmi заробленi cmpaxoti премit 20 ]0

пре.мit пidпuсанi, валова cyмll 20l l
преJ|4ii, переdaHi у пересmрахуванц! 2012

зlчtiна резерву незаробленuх премiй, Bcutoчa сума 20]3
20 l4

Собiвартiсть реалiзованоi гrроryкцii
(товарiв,робiт, послуг) 2050 20 555 ) || 447 )

чuсtпi понесенi збumкu за cmpжoаlllш вuплаmаJуlu 2070

Валовr,rl"I:
ппибчток 2090 6 78l 3 578

збиmк 2095 ) ( )

loxid (вumраmu) Bid змiнu у резервах dовzосmроковuх

зобов'язань

2105

loxid (вumраmu) вid зцtнu tHutux сmржовltх рез 2l10
з-lttiна iHtuttx сmржовllх резервiв, валова су.L4q 2]]1

2] l2
Iншi операцiйнi доходи 2|20

у mому чuслi:
dохid Bid змiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2]2]

2l22

2123

Адмiнiстративнi витрати 2130 з79з ) ( 2187 )

Витрати на зб}т 2150 ( )

Iншi операцiйнi вrцrати 2180 з 774 1996 )

у mому чuслi:
вumраmu вid змiнu варmосmi akmuBiB, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

218 ]

вumраmu Bid первiсно2о вuзнання бiолоziчнtlх aKmuBiB i
ci льс ько zo спо d ар с ько i' пр о dукцi i

21в2 з

Фi*rансо*rпй результат вiд операuiйlноi дiяльностi :

приблток 2190

збиток 2|95 ( 786 ) ( 605

!охол вiд l^lacTi в капiталi 2200

Iншiфiка'f tУ_б:ц-_i^WеФдц 2220

IHl*ffioioд* ,ur*",7& 2240 946 962

{у,r, o'Mi чисЯа*]-а_ Ъýl dфiо Bid блаzйiQitоl\Щомоzu
2241

ГiHaHcoBi ритраф ",'ч 
:;, 2250 ( )

рто,,
I_rrшji

r4 вrд 1част1 в ка 2255 ( ) )

sчrfitrtи:ё' ! ', z270 ( ) ( 246

{lЙФmр{iбumок)' B||ffBiйtry iнфляцlt на ",l|oqemapHi сmаmmi 2275

ь ,"r:,' 
_ .{ь' ' j

ы,,'r.,:У



додатка

Фiнансовиli результат до оподаткування:
прибr.ток 2290 160 111

збlrюк 2295 ( )

Витрати (лохiд; з подат(у на гrрибуюк 2з00 (54) (20)

Прибуток (збlтюк) вiд припиненоi дiяльностi йсля
оподаткуваннrI

2з05

Чlrстlriл фiнансовлпYl результат:
ппибуток 2з50 106 91

збиток 2355 (

п. сукупни

Стаття Код
рядкд

за звiтний
перiод

зд аналогiчний
перiод

попередньOго
рOку

1
,,

3 4

Дооцiнка (уцiнка) необоротнlтх алспавiв 2400

Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405
Накопи.rенi Kl1эcoBi рiзницi 241^0

Частка iншого сулупного дохо.ry асоцiйовашоr та спiльнrтх
пiдприемств

24I5

Iнший сисупний дохiд 2445
Iншиi,r сyкчпний дохiд дб оподаткування 2450
податок на прибlток, пов'язаний з iншим сувупним доходом 2455
Iнший сукупниI1 дохiд пiсля оподаткування 2160
Сукупнlrй лохiд (gуцд рядкiв 2350,2355 та 2460) 2165 106 91

й

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРЛ витрАт

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiол

За аналогiчнr,rt"л
перiод

попереднього
Doкv

1 1 3 4

матерiальнi заmати 2500 | 454 525
Витрати на огrлаry працi 2505 18 859 L2 l75
Вiдрахування на соцiальнi заходи 25 10 4 564 2 59]l
Аплортизацiя 25 15 7II 562
Iншi операцiйнi вlrграти 2520 2 534 | 2I4
Разом 2550 28 т22 17 067

ry. розрАхунок поклзникIв приБутковостI АкцIЙ

Назва cTaTTi Код
рядка

За звiтIIItl-I
перiол

за аналогiчнlлl:i
перiод

попереднього
РОку

1 1 3 4
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600
Скоригована середньорiчна кtлькtсть простих акцlи 2605
tlистий,нрЙбlф;+.:{ биток) на одFry просту акцiю 26\0
СкqЁfiЬваний ;Йстиftrрибу"юк (збlтюк) на

о. пъ
с}яну пЁосту акшЁ'-li* . ,., ъ 2615
ДЙрiДенди на олф',4{fосцЪкцiб t l l"i &fi"!,леýо 2650

*8'И*Я*У I]ибулько валерiй Адольфович
*
&{uк,с'пв j*жа 

улiтiна тетяна миколаiвна

(
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