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, (наймеrryванпя)

Звiт про фirrансовi резJruьтати (Звiт про суrqшнпй дохh)
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ФормаN2 КодзаДtУД| 1s0100Гl
I. ФIIIАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

за звiтншй
перiод

За аналогi.tнIлI"л

перiод
попереднього

Dolsy
1 1 3 4

Чистий дохiд вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, послпт) 2000 43 065 з0 621
Чuсmi заробленi cmpcxoBi прелtii' 2010

премi i' пi dпuс aHi, в ало в а с.улtа 201 ]
пр eJyli i:, пер е d aHi у пер е сmр ахув ання 2012
злliна резерву незаробленuх премiй, валова сул4а 2013
з.ь,tiна часmкu пересmраховuкiв у резервi незаробленtlх
прелliй

20]4

Собiвартiсть реалiзованоi про.ryкuii
(товарiв,робiт, посlцrг) 2050 ( 326зб ( 2з960 )
Чuсmi понесенi збuпкu за cmpcxo*rlJyru вuплаmсшш 2070
Валовrtй:

приýlц6lq 2090 I0 429 6 661
збитоIс 2095 ) (

loxid (вumраmu) Bid змiнu у резервсх doBzocmpoKoBttx
зобов'язань

2]05

loxid (вumраmu) Bid змiнu iHulttx сmраховлх резервiв 21]0
з-tуtiна iHtuux сmраховuх резервiв, всLпова суhла 2IlI
злllнсl часll1кll пересmраховllкIв в lHluux cmpaxogLlx резервах 2] ]2

Iншi операцiйнi доходи 2|20
у mому чuслi:
doxid Bid зл,tiнu варmосmi aKmuBiB, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2]21

doxid Bid первiсноzо влlзнання бiолоziчнtlх акmuвiв i
сiльс ьк о ?о спо d арс ько t пр о dукцi t

2122

2I23

Адплiнiотративнi витрати 2l30 ( 59lз ) 3588 )
Витрати на зб}т 2150 ) ( )
Iншi операцiйнi витрати 2180 ( 54з7 ) 2 88l )

у mо.л,tу чuслi:
вumраmu Bid зл,tiнu варmосmi aKmuBiB, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2]8]

вumраmu Bid первiсно?о вuзнання бiолоеiчнtlх aKmuBiB i
сiль с ьк о zо спо d арс ько t пр о dукцi t

2 ]в2

ФiHaHcoBllI-1 результат вiд операцiIlноi дiяльностi:
прибуток 2190 192
збрrток 2|95 ( 92I ) (

,ЩОход вiд )"lacTi в капiталi 2z00
lншl qц}#I}reоыЖffiIQди 222а
|кlry{до{g дц.; t у " :, э "Ъ' 

-,,fu 2240 | 2тз \ 29з
{ l m ofuj, чuсл i;,,-.f +, _\ц\{ dqxid Bid .^блаzоЫцfuо*t'\Щомоzu

2241

Фi;!ансоdi 9*rypafol Ъ';" 2250 ) ( )
Вфати вiдfiаёf в ка 2255 ( )

2270 ) |2з7 )
,{! 

1эit бУ. tц9 к Р| 6,um о к) q{d в i Йву i н фл я ц i i' н а ltto н е m apHi сtп аm m i 2275

rM,ý?



Фiнансовий результат до оподаткування:

Чистий фiнансовий результат:

п. сукупний дох

Стаття Код
рядкд

за звiтниlyl
перiод

за аналогiчнлliц
перiод

попередIIього
року

1
1 3 1

Дооц*"аLуцнка) необоротних а й 2400
2405

Накоплтченi цrpcoBi рiзницi 241.0

.Iac*a ,"-ого сукупного дохо.ry асоцiйованих та сшльнI,D(

пiдприсмств

24|5

Iнший сукупний дохiд 2445

Iнший сукупний дохiд до оподаткувдння 2,150

2455

Iнший сукупний дохiд пiсля од9д4IцУРЗЦНЯ 2460

Сукупн1a;i дохiд (сума рядкiв 2350,2355 Та 2lýЕ 2465 201 20з

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРЛ их витрАт

Назва cTaTTi Код
рядкд

За звiтниI:i
перiол

За аналогiчнцI:i
перiол

попереднього
Dоку

1 2 3 4

Матерiальнi затрати 2500 l 536 | 22l.

Вицлати на оrьтаry прачi 2505 31 548 |9 262

вiдDахування на соцiальнi заходи 25l0 7 зIl, 4 785

Апrортизацiя 25 15 976 840

Iншi операцiйнi витрати 2520 2 61,5 2 58з

Разом 2550 43 986 28 691

Ш. РОЗРЛХУНОК ПОКЛЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI Л

Назва cTaTTi Код
рядкд

за звiтниlt
перiол

За аналогiчнлrI"л
перiол

попереднього
року

1
,, 3 1

середньорi.rна кiлькiсть простих акцiй 2600

С"ор".о"а+rа середньорiчна кiлькiсть простих акчiй 2605

ч"сr:иаrffiы.лrюк) на одrry просту акцiю 261,0

СФ;Бш фтlфryибlток (збшюк) на; : ;,
o"]Hv поосту зкцlю ,_ " \ ,ъ 26|5

frйiеrц" "а 
одrrу"т,ffо"rу ЪоцiЁ l l ц 1,'flY ýb]it} 2650
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