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ФормаN2 КодзаЩtУ[Г 1SOбБ-l
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

за звiтrlпir
перiод

5а ана,lогlчнпи
перiод

попереднього
Dоку

1
,,

3 4
Чистий дохiд вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) 2000 7зз з97 856 797
Чuсmi заробленi cmpaxo*i преллii' 20 10

премit пidпuсанi, BculoBa су.лпа 201 1

премi t, пе ре d aчi у пе ре сmр ахув ання 20l2
з.п4iна резерву незаробленllж прел,liй, всlлова сума 20l з
злпiна часmкu пересmржовuкiв у резервi незаробленtм
премiй

20l4

Собiвартiсть реапiзованоi проryкцii
(товарiв,робiт, послlrг) 2050 ( 857 б95 ) ( 1 031 632 )
Чuсmi понесенi збumкu за сmраховlайu вul?лаmсuуru 2070
Валовий:

прибл"юк 2090
збиток 2095 124298 ) 174 8з5

fioxid (вumраmu) Bid змiнu у резервж doBzocmpoKoBtlx
зобов'жань

2]05

loxid (вumраmu) Bid змiнu iнuлuх cmpaxorllx резервiв 2] 10
зJуliна iнuluж сmрmовLlж резервiв, BcUtoBa сума 2lll
зh|iна часmкu пересmраховuкiв в iHutttx сmраховuх резервах 2I ]2

Iншi операцiйнi доходи 2|20 20 092 11 051

у mому чuслl:
doxid Bid змiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

212 ]

doxid Bid первiсноzо влlзнання бiолоziчнtlж акmuвiв i
сiль с ькоzо споdарс ько t про dукцi i'

2]22

doxid вid вuкорuсmання коutfпiв, вuвiльненtlх Bid
опоааmкування

2l23

Адмiнiстративнi вlтпэати 2Iз0 ( 31 420 ) ( 2799| )
Вrграти на збlт 2l 50 )
Iншi операцiйнi вrтграти 2180 ( зl 667 ) ( |7 265 )

у mо.му чuслl:
вumраmu Bid змiнu варmосmi aKmuBiB, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

21в 1

вumраmu Bid первiсно2о вtlзнання бiолоziчнtlх aKmuBiB i
сiльс ько zоспо d арс ько i про dукцi i

2 l82

Фiнансовий результат вiд операцiйноi дiяльностi:
поибл"юк 2l90
збиток 2I95 ( |67 29з ) ( 209 040 )

.Щоход вiд y^racTi в капiталi 2200
Iншi фiнансовi доходи 2220 694 |7 з62
Iншi доходи 2240 1 491 3 589

у mол,tу чuслi:
dохid Bid блаzоdiйноi' dопомоzч

224 1

Фiнансовi витрати 2250 8555 ) ( 6807
втрати вiд l.racTi в капiталi 2255 (

Iншi вIтграти 2270 ( 25 986 ) ( )514
Прuбуmок (збumок) Bid вплuву iнфляцii'на MoHemapHi сmаmmi 2275



сукупниЙ

IV. РОЗРЛХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI Л

KepiвHlrK

/ Го""оrrrrrпi бухгалтер

Вольський Валентин Володимирович

додатка
Фiнансовий рФультат до оподаткування:
приб)тOк 2290
збрrток 2295 ( l99 649 ( 195 410 )

Витрати (дохiд) з податку на тrрибуток 2з00
Прибуток (збrюк) вiд припиненоi дiяльностi пiс,fя
оподаткуванrul

2з05

Чистий фiнансовий результат:
прибуюк 2350
збрrюк 2з55 ( 199 649 ) ( 195 410 )

хIд

Стаття Код
рядка

За звiтниI"r
пеlriол

За ана.lIогiчний
перiод

попереднього

року
1

.,
3 4

Дооцiнка (ччiнка) необоротнкх акгивiв 2400

,Щоочiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405
Накопиченi K*rpcoBi рiзницt 24|0
Частка iншого сукупного дохоry асоцiйованих та сйльних
пiдприемств

24l5

Iнший сисупний дохiд 2445
Iнший сукупний дошд до оподаткування 2450
Подаmк на прибlток, пов'язаний з iншим сукупним доходоI\r 2455
Iнший сукупний дохИ пiсля оподаткування 2460
Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350,2355 тл246о) 2465 (199 649) (l95 410)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРЛЦIЙНИХ ВИТРЛТ

назва статгi Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
рокY

1 1 3 4

Матерiальнi затрати 2500 653 995 853 890
Витрати на ошlаry працi 2505 174 009 |42 289
Вiдрахування на соцiальнi заходи 25 10 37 265 з0 626
Амортизацiя 25 l5 27 |зз 29 56з
Iншi операцiйнi вltграти 2520 28 з46 46 529
Разом 2550 920 748 1 102 897

Скоригований чистий прибу"юк (збиток) на

Онищак Ольга IBaHiBHa

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiол

за аналогiчний
перiод

пOпереднього
Doкv

1 1 3 4

серед}rьорtчна кшькlсть простпх акцtй 2600
Скорl,гована середньорiчна кiлькiсть rrросткх акцiй 2б05
Чистий поибrrюк (збиюк) на одIry пDостч акпiю 2610

26|5
.Щивiдеrци на одrrу просT акцiю J- 2650

l\.+l,Ё%
\чцд


