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I. ФIНАНСОВI РЕЗУJЬТАТИ

Стаття Код
рядса

за звiтний
перiод

за аншrогiчний
перiод

попереднього
року

1
,,

3 4
Чистий дохiд вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робi1 послуг) 2000 27 604 27 ззб
Чuсmi заро бленi сmраховi прел,lit 20 10

прелdt пidпuсанi, валова cylT.ta 20I l
пре.л,|ii, переdанi у пере сmржування 20]2
злliна резерву незаробленuх пре.мiй, вапова су.л4а 20]3
зл,tiна часmкu пересmраховuкiв у резервi незаробленuх

црел,liй

20]1

Собiвартiсть реалiзованоi продzкцii
(товарiв,робiт, послцrг) 2050 ( 2284з 20 555
Чuсmi понесенi збumкu за сmрсховlfuуlu вuплаmаJуru 2070
Валовий:

прибуток 2090 4 761^ 6 781
збрrюк 2095 ( )

[oxid (вumраmu) Bid змiнu у резервж doBzocmpoKoBux
зобов'язань

2 ]05

Дохid (вumраmч) Bid змiнu iHulux сmраховuх резервЙ 2I I0
злliна iHulux сmржовuх резервiв, валова cyllлa 2]l]
зл,tiна часmкu пересmрmовu,кiв в iHultlx сmржовхlх резервсх 2] 12

Iншi операцiйlri доходи 2\20 1 083
у mо.tчу чuслi:
dохid Bid змiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2l2I

doxid Bid первiсноzо вuзнання бiолоziчнlх акmuвiв i
сiл ь с ь ко zo спо dapc ько i' про dукцi i'

2]22

doxid Bid вuкорuсmання коutmiв, вuвiльненuх Bid
опоdаmкування

2]23

Адмiнiстативнi витрати 2 130 ( 3982 ) ( 379з )
Витрати на зб}т 2150 ( (
IHmi операцiйнi ритрати 2180 ( |674 ) ( з774 )

у mо.му чuслi:
вumраmu вid змiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2]в1

вumраmu Bid первiсноzо вuзнання бiолоziчнtlх акmuвiв i
сiль с ько zo спо dарс ько i' про dукцi i

2182

ФiнансовIлй результат вiд операцiйноi'дiяльностi:
прибу"юк 2l90 l88
збрrток 2|95 786 )

Доход вiд 1^racTi в капiталi z200
Iнш фiнансовi доходи 2220
Iнш доходи 2240 946

у mому чuслi:
doxid Bid блаzоdiйноi' doпolttozu

224 ]

Фiнансовi врIтрати 2250 (
Втрати вiд yracTi в капiталi 2255 ( ) )Iншi витрати 2270 (
Прuбуmок (збumок) Bid вплuву iнфляцii'на монеmарнГiйаmЙ 2275



Продовження додатка 2

Фiнансовий результат до оподаткування:
прибл"юк 2290 188 160

збrтгок 2295

вlтграти (лохiд) з податку на прибуюк 2300 (68) (54)

Прибугок (збиток) вiд гrрипиненоi дiяльностl пlcJur

оподаткуванюI

2з05

Чистий фiнапсовий результат:
прибл"юк 2350 120 106

збиток 2з55 (

п. о.

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за ана.llогiчний
перiод

попереднього
poKY

1 1 3 1

,Щооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400

Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструметrгiв 2405

Накопиченi цrрсовi рiзницi 24I0
24L5

Iнший сукупний дохiл 2445

Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2,t50

Подаюк на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455

Iнший сукупний дохh пiсля оподаткування 2160

Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350,2355 та 24б0) 2465 120 106

сукупниЙ

Ш. РОЗРАХУНОК ПОКЛЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI Л

Шарейко Петро Миколайович

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕР витрАт

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

3а ана,rогiчний
перiод

попереднього
року

1 1 3 4

матерiальнi затрати 2500 824 1 454

Вlтграти на оrшаry працi 2505 2I з62 18 859

вiдрахуванtrя на соцiальнi заходи 25 10 4 678 4 564

Амортизацiя 25 15 64з 7Il
Iншi операцiйнi витрати 2520 992 2 5з4
Разом 2550 28 499 28 |22

lý* \,-_Z^ *g

fdjr-iý улiтiна Тетяна Миколаiвна
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