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I. ФIНАНСОВI РЕЗУJЬТАТИ

Стаття Код
рядка

за звiтцпй
перiод

за аналогiчнпй
перiод

попереднього
року

1 1 3 1
Чистий дохiд вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, послryг) 2000 45 079 4з 065
Чuсmi заробленi сmржовi прелvit 20 10

прелtii' пidпuсанi, BculoBa q/.L,ra 20] ]
прел,tii, переdанi у пере сmрахування 20]2
з.л,tiна резерву незаробленuх преh|iй, всшова cy.lt,|a 20I з
зtlлiна часmкu пересmрсховuкiв у резервi незароблеНлж
прел,tiй

20l4

Собiвартiсть реалiзованоi проryкчii
(тов арiв,робiт, посrц,т) 2050 ( 37 530 ) ( з26зб )
Чuсmi понесенi збumкu за сmржоыluпu вuплаmамu 2070
Ва.повий:

приблток 2090 7 549 10 429
збрrюк 2095 )

loxid (вumраmu) Bid зл,tiнu у резервж dовzосmроковttж
зобов'язань

2l05

loxid (вumраmu) Bid змiнu iHulttx сmрФсовлlх резервiв 21 ]0
змiна iHtuux cmpcxoчllx резервiв, Ba]roчa сума 2l l1
з.лпiна часmкu пересmржовuкiв в iHltlllж сmржовllх резервсх 2] ]2

IHmi операцiйнi доходи 2I20 4 61,2

у mол,tу чuслi:
doxid Bid змiнu варmосmi aKmuBiB, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2121

dохid Bid первiсноео вuзнання бiолоziчнuх акmuвiв i
сiль с ьк о zo спо d ар с ько t пр о dукцi i'

2 122

doxid Bid вuкорuсmання кошmiв, вuвiльненuх Bid
опоdаmкування

212з

Адмiнiстративнi вlтграти 2I30 ( 622\ ) ( 5913 )
вr.rmати на збrrг 2150 ( ) ( )
Iншi операцiйнi витрати 2180 ( 5556 54з7 )

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

2lB 1

вumраmu Bid первiсно2о вuзнання бiолоziчнuх акmuвiв i
сiль с ьк о 2о спо d арс ько t пр о dvкцi i'

2I82

Фiнансовий результат вiд операцiйноi дiяльностi:
прибугок 2190 384
збиток 2r95 ( ) ( 92I )

Доход вiд rцacTi в капiталi 2200
Iншi фiнансовi доходи 2220
IImIi доходи 2240 1 2|з

у mому чuслi:
dохid Bid блаzоdiйноi dополулоzu

224 ]

Фiнансовi витрати 2250 ( ) ( )
втрати вiд l^lacTi в кацiталi 2255 ( )

Irmli витрати 2270 ( )
Прuбуmок (збumок) Bid вплuву iнфляцii'на л,tонеmарнi сmаmmi 2275

( (



Фiнансовий результат до оподаткування:
прибl"юк 2290 384 292
збrюк 2295

Витрати (ло*iд; з податпý/ на гrрибl"юк 2з00 (139) (91)
Прибl"юк (збrrюк) вiд прrшиненоi дiяльностi пiсля
оподаткдаш{rI

2305

Чистий фiнансовий результат:
прибуюк 2з50 245 201
збrюк 2з55 ( ) ( )

Продовження додатка 2

КерЬник

Головпий бухгагrгер

сукупниЙ

ry. розрлхунок покАзникIв приБутковостI

/ Шарейко Пегро Миколайович

ш. xl

Стаття Код
ряцка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
року

1 ,,
3 4

,Щооцiнка (уфнка) необоротних акгивiв 2400
,Щооцiнка (уцiнка) фiнансовrтх iнструмеrrгiв 2405
Накопиченi KypcoBi рiзницi 241.0
Частка iшrrого с)д(упного дохо.ry асоцiйовашт:r та спiльrш.п<
пrдцриемств

241-5

Irшlий суrсупrпш1 дохiд 2445
Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2450
податок на прибlтоц пов'язаний з iншrдл сулryтним доходом 2455
Iнший сукупниЦ д9хiл пiсля оподаткування 2460
Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350,2355 та 24б0) 2465 245 20l

III. ЕлЕмЕнти опЕр, витрлт

Цазва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
DOкY

1 ,,
3 1

Матерiальнi затрати 2500 l 605 1 536
Витрати на оглтаry працi 2505 36 540 31 548
вiдрахуванrrя на соцiальнi заходи 25 10 7 933 7 3||
Амортизацiя 25l5 | 2\5 976
Irmli операцiйнi вl.rграти 2520 2 0|4 2 бl5
Разом 2550 49 307 43 986

чна кiлькiсть проспа< акцiй
игована середньорiчна кiлькiсть простаr акцiй
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