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ЗВiТ ПРО фiНаНСОВi РеЗУЛЬТаТИ (ЗВiТ ПРО СУК:УПНИй доХiд)
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Форма N2  Код за дКУд
1. Ф1нАнсов1 рЕзуjlьтАти

1801003

Стаття код За звітнии
За аншогічнииперiОд

рядка перiОд ПОПеРедНЬОГОроку

1 2 3 4

Чистий  дохiд вiд реалiзацil. продукцii. (товарiв, робiт, послуг) 2000 1693 1732

Чuстi заробленi страховi премi{ 2010 - -

премi{ пiдписанi, валова сума 2011 - -

премj{, переданi у перестрахування 2012 - I

змiна резерву незароблених премiй, валов_g_ _±±!±4g_ 2013 - -

5йFТТdЕiiйТТёFёГiтраховикiв у резервi незароблеШХ кр±Р±±4lЁ 2014 -

Собiв артiсть реалiзовано.і. продукцi.і.
2050 (            4632            ) (           3 684            )(тов арiв ,робiт, послуг)

Чuстi понесенi збитш за страховими виплатами 2070 - ~

Валовий:
2090 - -прибуток

збиток 2095 (            2 939            ) (            1952             )

iI5Е5ТЁйFйфТ;д змiни у резервах довгострокових 2105 -

зобов 'язань
дохiд (витрати) вiд змiнТiнимх страховц±:р±±±р±l± 2110 - -

змiна iнимх страхових резервiв, валова сума__ 2111 -

змiна частш перестраховикiв в iнш:uх сгр_р_ар±g±і!±Ё±±±Р±9± 2112 -

Iншi операцiйнi доходи 2120 5176 4014

у тому чис:іі : 2121 - -

дохiд вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються за
справедливою вартiстю
дохiд вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i 2122 -

сiльськогосподарсько{продущЁ{±
Ъ5fТ5ЕТ5ЪiF5FТГётання коштiв, вивiльнених вiд 2123 -

оподаті{ування
Адмiнiстративнi витрати 2130 (              1983              ) (            1847             )

Витрати на збут 2150 (-) (-)

Iншi операцiйнi витрати 2180 (-) (-)

у тому числi : 2181 - -

витрати вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються за
справед]швою вартiстю
витрати вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i 2182 - lI

сiльськогосподарськоt продуіщi{
Фiнансовий результат вiд операцiйно.l. дiяльностi:

2190 254 215прибуток
збиток 2195 (-) (-)

доход вiд участi в капiталi 2200

Iншi фiнансовi доходи 2220 -

Iншi доходи 2240

у тому числi : 2241

дохiд вiд  благодiйно{ допомоги
Фiнансовi витрати 2250 (-) ()
Втрати вiд участi в капiталi 2255 (-) (-)

Iншi витрати 2270 () (-)

прибуток (збиток) вiд впливу iнфляцi{ цЁ±4g]і±]!і9Рl!l±!Р9±±Р1l 227j ~



Продовження додатка 2
Фiнансовий результат до оподаткування:

2290 254 215прибуток
збиток 2295 (-) (-)

Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2300 -

ПРИбУТОК (ЗбИТОК)  Вiд   крИПИНёНО.1. дiЯЛЬНОСТi ПiСЛЯ 2305

оподаткув ання                      ` L
Чистий фiнансовий результат:                    `

2350 254 215прибуток
збиток 2355 (-J (-)

11. сукупнии дох1д

Стаття код За звiтний
За аналогiчнийперiОд

рядка перiОд ПОПеРедНЬОГОроку

1 2 3 4

дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400 - I

дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструментiв 2405 -

Накопиченi курсовi рiзницi 2410

Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних 2415 -

пiдпри€мств
1нший сукупний дохiд 2445 - -

1НШИй СУКУПНИй доХiд до оПОдаТКУВаННЯ 2450 - -

Податок на прибуток, пов 'язаний з iншим сукупним доходом 2455 - -

1НШИй СУКУПНИй доХiд ПiСЛЯ ОПОдаТКУВаННЯ 2460 -

Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 254 215

111. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦ1ИНИХ ВИТРАТ

Назва статтi код За звiтний
За аналогiчнийперiОд

рядка перiОд ПОПеРедНЬОГОроку

1 2 3 4

Матерiальнi затрати 2500 490 639

Витрати на огшату працi 2505 4496 3416

Вiдрахування на соцiальнi заходи 2510 963 738,

Амортизацiя 2515 135 117

Iншi операцiйнi витрати 2520 531 621

разом 25s0 6 615 5531

IV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИК1В ПРИБУТКОВОСТ1 АКЦ1й

Назва статтi код За звiтний
За аналогiчнийперiОд

рядка перiОд ПОПеРедНЬОГОроку

1 2 3 4

Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600
Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605 -

Чистий прибуток (збиток}#а$щщ±.,,просту акцiю 2610
-

2615 -

дивiденди на однж:*#Ьст##Ёd#ЁЩЁ,#_.---`--.fэ,.Ёh``sз!э 2650 - I
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