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Форма N2 Код за ДКУДГ-ТВОtооз 
_l

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код

рядка
за звiтниr"r

перiод

Зд аrrа.гrогi.rпrrir
перiод

попередпього
рокY

1
,,

3 4

Чистий дохiд вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) 2000 67 028 бl 7||
Чuсtпi заробленi сmраховi премii' 20 10

пр е лti i' пi dпuс aHi, в алов а сум а 20] 1

п|эеlttii, переdaHi у пересmрахування 20I2
зл,tiна резерву незаробленuх прелliй, валова сулла 20]3
зJуliна часmкu пересmржовuкiв у резервi незаробленuх

прелttiЙ

2014

Собiвартiсть реалiзованоi продукuii
(товарiв,робiт, послryг) 2050 ( 55 019 46 587 )

Чuспli понесенi збumкu за сmраховltмu вuплаmсIJr|u 2070

ВапOв1,IlYI:

цrибуток 2090 12 009 15 |24

збиток 2095

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

2105

loxid (вumраmu) Bid зitliнч iHtutlx сmраховuх резервiв 2l ]0
злtiна iHutttx сmржовuх резервiв, валова сул,lа 21] ]
змiна часmкu пересmраховuкiв в iнutttж сmраховuх резервж 2] ]2

Iншi операцiйнi доходи 21,20 7 068 1 864

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

2l2 ]

doxid Bid первiсноео вuзнання бiолоziчнuх акmuвiв i
с iл ь с ьк о zo сп о d арс ько i' про dукцi i'

2]22

doxid Bid вuкорuсmання кошmiв, вuвiльненuх Bid
опоdаmкування

2123

Адь,riнiстратив Hi витрати 2|з0 ( 90зz ) ( 8770 )

витрати на збут 2 l50 ( ) ( )
Iншi операцiйнi вlrграти 2180 ( 8740 ( 9411 )

у mол,lу чuслl:
вumраmu Bid змiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2]8]

вumраmu Bid первiсно2о вuзнання бiолоziчнttх акmuвiв i
с i л ь с ь к о zо с по d арс ько i' про dукцi t

2 l82

Фiнансовиl-л результат вiд операцiйноi дiяльностi:
прибуток 2190 1 з05
збитоlt 2|95 ) 1 19з

.Щоход вiд 1"lacTi в капiталi 2200
Iншi фiкя'iёt'ffiМди 2220

"еlнцffДоходцт*",,, \ ъ 2240 1 788

{f ryoMy чuслi;Щ!;*"Ъ3: dpiid Bid,fu,аzоЬiцноi' \фомоzu

224 1

ФiЁа.нсоfi ьълmful u'чф 2250 )
втDати рiдлчаётi в kahilzu 2255 ( ) ( )
Iнп}iЬкftйкиid ! '- 2270 ) )
,"{! 

рltбу'пло к (збum ок) вidЪiJfuву iн фляцi i' н а .bloHem apHi сm аmmi 2275
\'J

^{

т?,.,'l. 'il, -,

ъ '':'r:.']'9 '!,,.:



ФiHaHcoBtlil результат до оподаткування:
прибуток 2290 1 305 595

збиток 2295 )
Витрати (дохiд) з податю/ на прибл"ток 2300 (з22) (155)

Прибlток (збиток) вiд припиненоiдiяльностl пlсля
оподаткуваннrI

2з05

Чцстцй фiнансовий результат:
поиблток 2з50 983 440
збиток 2з55 (

Продовження додатка 2

ийп. сукупн ох

Стаття Код
рядка

За звiтrrцl"l
перiод

За аналогiчниI:i
перiод

попереднього
DOKY

1
,,

3 1

Дооцiнка (ччiнка) необоротних акгивiв 2400

,Щооцi нка (учiнка) с} iнансових iHcTpyMerrTiB 2405
Накопиченi lýpcoBi рiзницi 24I0
Частка iншого сукупного дохо.ry асоцiйованих та сгtrльних
пiдприемств

24I5

Iнший сyкупний дохiд 2445
IншиIi сукупний дохiд до оподаткування 2450
Податок на прибl"юц пов'язаний з iнIцим супqупним доходом 2455
Iншиl-л сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460
Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350,2355 та 2460) 2465 98з 440

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРА витрлт

Назва cTaTTi Код
рядка

За звiтнI,Il"t

перiод

За ана"llогiчнIri,t
перiод

попереднього
DокY

1 1 3 4
Матсрiальнi затрати 2500 2 787 2 649
Витрати на огrлату працi 2505 5\ 749 45 з94
Вiдрахування на соцiальнi заходи 25 10 || 254 10 43t
Амортизацiя 25|5 1 613 1 259
Iншi операцiйнi вrграти 2520 5 зв8 5 0з5
Разом 2550 72 79l. 64 768

ry. розрлхунок поклзникIв приБутковостI лкцIй

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

За ана,rогiчн1,1l',l

перiод
попереднього

року
1 1 3 4

Середньорi.rна кiлькiсть простюс акцiй 2600
Скоригована середньорiчна кйькiсть простих акцiй 2605
Чистц.i...лl иток) на одЕ{у просry акцiю 26I0

26l,5
rйвiiенди на однiТijостз Ъкцiцgя ý{*.{ьg;;ч€,л,яr 2650
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Мельниченко Вiкгор Анатолiйович

улiтiна Тетяна Миколаiъна


