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за PiK 2018 р.

I. ФIНАНСОВI РЕЗУJЬТАТИ
Форма N2 Код за ДКУДГ-lВОrООЗ l

Стаття Код
рядка

за звiтнrrir
перiод

за анаjrогiчнrlrl
перiод

попередпього
року

1
,, 3 1

Ч"сr"й до-ц йд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робi 2000 46 87т з0 677

Чuсmi заробленi cmpaxoBi премii 20 ]0

пр eMi i' пi dпuс aHi, в ало в а сума 20] ]

пр е Mii, пер е d aHi у пе ре сmр ахування 20]2

змiна резерву незаробленuх премiй, всtлова су.л4а 20l з

змiна часmкu пересmрсховuкiв у резервi незаробленuх

премiй

20]1

Собlвартiсть реалiзованоi пролукчii
(товарiв,робi1 послryг) 2050 ( 36 615 ) 25 095 )

Чuсmi понесенi збumкu за сmрсховLlлru вuплаmсIл]ru 2070

Вапов1,II1:

прибrr"юк 2090 10 256 5 582

збиток 2095 ( )

loxid (вumраmu) Bid злчtiнu у резервсN doBzocmpoKoBttx
зобов'язань

2 I05

loxid (вumраmu) Bid з.tttiнu iHulux сmраховtм резервiв 2l I0
з]уriна iHllt|tx сmраховuх резервiв, ваJIова сул4а 2] 1l
з.мiна часmкч пересmраховuкiв в iHulux сmраховuх резервах 21l2

Iншi операцiйнi доходи 2120

у mому чuслi:
doxid Bid зл,tiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2]2l

doxid Bid первiсноzо вuзнання бiолоziчнuх акmuвiв i
сiль с ь ко zоспо dapc ько i' про dукцi t

2 l22

doxid Bid вuкорuсmання кошtmiв, вuвiльненuх Bid
опоdаmкування

2 I23

Адпriнiстративнi вrграти 2130 59]^7 ) ( 3719 )

Витрати на збlт 2150 ( )

Iншi операцiйнi вrlтрати 2l80 ( 4123 3158 )

у mому чuслi:
вumраmu Bid зл,tiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

218 ]

вumраmu Bid первiсно2о влtзнання бiолоziчнttж акmuвiв i
сiльс ь ко еоспо d арс ько i' пр о фкцi t

2 I82

Фiнднсовий результат вiд операцiйноi дiяльностi:
приб',"юк 2190 2\6
збиток 2195 ( ) ( 1295

Доход вiдуластi в капlтatлl 2200
lншi фiм*{ffffiеади 2220

IHlffici{o дц у у,.,, n,, ?\fu 2240 | 9|2 1 520

{l ryо"у iucпM-"," ".,' fц{ dрiid Bid блаzоdiфноj\duомоzu,|-"
221 1

Фiйансо{i въrузаЁц '\;: т
l 2250 ) (

ВтФати вiдНаiтi в KatriTa.l z255 ( ( )
2z70 ( |544 ( )

"ýрu,6i..tuoK (iбumок) Bi'd..BilL,fu,By iнфляцit на монеmapHi сmаmmi 2275

*9р
Щ*е;



додатка

Фilrансовий результат до оподаткування:
поибл"юк 2290 584 225

збиток z295 ( ) (

Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2300 (165) (41)

Прибуток (збиток) вiд гrрипиненоi дiяльностl пlсля
оподаIIryванrUI

2з05

ЧлIстиr"r фiнансовил"l результат :

приблток 2з5а 4|9 184

збиток 2з55

п. сукуп

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

За аналогiчнI,II1
перiод

попереднього
Dоку

1 1 3 4

,Щооцiнка (чuiнка; необоротних активiв 2400

,Щооцiнка (уцiнка) фiнансовrоr iHcTpyMerrTiB 2405
Накопиченi KlTcoBi рiзницi 24I0
Частка iншого сукупного доход/ асоцiйованюr та спiльних
пiдпDиемств

24].5

Iнший суюrпний дохiд 2445
Iгrшlrli сукупний дохiд до оподдткування 2450
Податок на прибутоц пов'язанrтй з iншим сукупним доходом 2455
Iншиl"л сукупний дохh пiсля оподаткування 2460
Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 24б0) 2465 4|9 l84

ниЙ

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРЛ НИХ ВИТРАТ

Назва cTaTTi Код
рrцка

за звiтний
перiод

за дналогiчнлliл
перiод

попереднього
DOкч

1 2 3 4

Матерiальнi затрати 2500 2 |7| 1 891

витрати на ошlату працi 2505 29 6|3 22 I04
Вiдрахування на соцiальнi заходи 2510 6 545 4 707
Аплортизацiя 25l.5 | з20 1 146
Iншi операцiйнi витрати 2520 7 006 | з94
Разом 2550 46 б55 з| 242

ry. розрлхунок поклзникIв приБутковостI А

Назва cTaTTi Код
рrцка

за звiтпий
перiод

За ана"rогiчнt,lii
перiод

попереднього
DOкY

1
,,

3 4
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600
сrtоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605

2610
Cpfr ат-д,l}ts}&"буток (збlrюк) на
мнУ простv,аШшюY& \ ъ 261.5

ЦйSi]аенди на однft,аfrо.fr Ъ*irý' * ц ilф]l"л&я# 2650

}*1
-Jý1l
у

ý.lr,п.,d,-,*t, u ,' Цибулько Валерiй Алольфович
F } l \r r] ll'al ]Цё

улiтiна Тетяна Миколаiвна

й

, КетrЬпlпt l'_ i 1


