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I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
Форма N2 Код за.ЩКУ 180l 003

Стаття Код
рядка

за звiтниri
перiод

за анаrогi.rпrtй
перiод

попереднього
року

1 ", 3 1
Чистий дохiд вiд реалiзачii пролукчii (ToBapiB, робiт, послуг) 2000 l5 7_55 ll 936
Чuсmi заробленi сmраховi прелtii' 20l0

пpeltli i' п i dпuсанi, BaJloBa сулlсl 201 ]
премi i, пе ре d aHi у пер е сmр ахув анн я 20]2
змiна резерву незаробленuх прелtiй, BcUloBa cyшcl 20]3
змiна часmкu пересmраховuкiв у pзepBi незаробленuх премiй 20I4

Собiвартiсть реалiзованоi прод,кцii
(товарiв,робiт, посrц,г) 2050 l4 589 9916 )
Чuсmi понесенi збumкч за cmpaxorllJvlu вuплаmамu 2070
B:t.цoBllil:

прибl,ток 2090 l 166 2 020
збrгок 2095 ) )

loxid (вumраmu) Bid з.lttiнu у резервах doBzocmpoKoBux
зобов'язань

2105

loxid (вumраmu) Bid змiнu iHutttx сmраховuх резервiв 21 I0
змiна iнuluх сmраховuх резервiв, всlлова cylйa 2I11
змiна часmкu пepecmpaxoBtlKiB в iнutuх сmраховuх резервах 2]]2

Iншi операчiйнi доходи 2l20
у mому чuслi:
doxid Bid змiнч варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2]21

doxid Bid первiсноzо вuзнання бiолоziчнtм акmuвiв i
сiльс ько2оспо dарс ько i' проdукцi i'

2 ]22

dохid Bid вuкорuсmання KotamiB, вuвiльненuх Bid
опоdаmкування

2I23

Адмiнiстративнi вl-tтрати 2 130 ( l 345 ( 930 )
Витрати на збlт 2 l50 ( ) ( )
Iншi операuiйнi витрати 2180 ( 2з ) ( з2 )

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

2 ]81

вumраmu Bid первiсно2о вllзнання бiолоziчнuх акmuвiв i
с iл ь с ь к о ?о спо d ар с ько i' пр о dукцi i'

2 ]82

Фiнансовий результат вiд операцiйноi дiяльностi:
прибу"юк 2 l90 l058
збиток 2l95 202 ) (

,Щоход вiд )^racTr в капiталi 2200
Iншi фiнансовi доходи 2220
Iншi доходи 2240

у mол,tу чuслi:
doxid Bid блаzоdiйноi' dопомоzu

221 ]

Фiнансовi витрати 2250 ) ( )
Втрати вiд rlacTi в капiталi 2255 ( )
Iншi витрати 2270 ) ( )
Прuбу!пок (збumок) Bid вплuву iнфляцii'на монеmарнi сmаmmi 2275

( (

( )

(

) (

(



Фiнансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 l 058

tзбиток 2295 ( 202 ( )
Витрати (лохiд; з податку на прибуток 2300
Прибуток (збиток) вiд припиненоi дiяльностi пiсля
оподаткування

2з05

Чllс,гlt1-1 фiнансовlll:i ;lсзуль,га,г:
прибr,,ток 2з50 l 058
збиток 2з55 (202) (

Продовження додатка 2

иI. сукупни с х

Стат,тя Код
рядка

за звiтlllлй
перiод

за аналогiчш,lil
перiод

попередньOго
року

1 ) 3 1
.Щооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400
.Щооцiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405
Накопи.tенi rgpcoBi рiзницi 24l0
Частка iншого сулупного доход/ асоцiйованих та спiльних
пiдприемств

24|5

Iнший суrсупний дохiд 2445
Iншийt сукупнlлii дохiд дб оподаткувilння 2,150
Подаmк на прибуюк, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455
ItlrlIl lii cyK},IIl tt ll"l лохiд l Iiс.пя оIIодtlткуваIrt lrl 2160
CyKyпHlIl,i дохiд (6ур111 рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 (202) 1 058

ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIИНИХ ВИТРАТ

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

За анапогiчн1,1л-I

перiол
пOпереднього

року
1 ) 3 4

Матерiальнi затрати 2500 5 982 з 77l
Витрати на огшаry працi 2505 6 770 4 693
Вiдрахування на соцiальнi заходи 25 10 1 484 l01з
Амортизачiя 25l5 33l 297
Iншi операцiйнi витрати 2520 l 390 l 104
РазоtчI 2550 l5 957 10 878

й

ry. розрАхунок покАзникIв приБутковостI Ак

KepiвHrIK Васькович Василь Iванович

Назва cTaTTi

Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй

Скоригований чистий

Головrrlll"t бухгалтер cTaciB Галина Миколаiвна

)


