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ФормаN2 КодзаДКУДГ tBTttЮT-l
I. ФIНАНСОВI РЕЗУJЬТАТИ

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за апа"rогiчний
перiод

попереднього
lroItY

1 2 3 4

Чистий дохiд вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiц послryт) 2000 бзз l28 764 67з

Чuсmi заробленi сmржовi премit 20l0
пр е Mi i' пi dпuс aчi, в ало в а cyJl|a 20I I

премii, пере dанi у пересmрахування 20l2
змiна резерву незаробленtм премiй, валова сума 20l з
змiна часmкu пересmржовuкiв у pnepлi нваробленuх
премiй

20 I4

Собiвартiсть реалiзованоi проryкчii
(mварiв,робiт, посryт) 2050 677 285 ) ( 863 165 )

Чuсmi понесенi збumкu за cmpcxo*ltJ,rlt вuплаmсLJуru 2070

Ва.гlовий:
гпэибл"юк 2090
збrrгок 2095 ( 44 I57 98 492 )

ДохiD (вumраmu) Bid з.л,tiнu у рвервж dовzосmроковuх
зобов'язань

2 ]05

Дохid (вumраmu) Bid змiнu iHutux сmраховllх резервiв 21I0
зл,tiна iHutux сmраховuх резервiв, Bculoвa сума 2]]I
зл,riна часmкu пересmраховuкiв в iHultlx cmpaxoчulx резерЬах 2] ]2

Iншi операцiйнi доходи 2|20 8 490 6 з26

у mому чuслi:
dохid Bid змiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2]21

doxid Bid первiсноzо вuзнання бiолоziчнtм aKmuBiB i
сiл ьс ь ко zоспо dapc ько i' про фкцi i'

2]22

dохiD вid вuкорuсmання Koulmi*, вuвiльненtм Bid
опоdаmкування

2]23

Адriнiотративнi вкграти 2|з0 ( 22 08l ) 18262 )

Вlтграти на збут 2l50 ( ) ( )

Iшrri операцiйнi витрати 2180 ( 25з99 8758 )

у molvty чuслi:
вumраmu Bid змiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2 ]81

вumраmu Bid первiсно?о вuзнання бiолоziчнuх акmuвiв i
ci ль с ько zo спо dapc ь ко i пр о dукцi i

2 I82

ФiнансовиI:i результат вiд операцil"rноi дiяльнОСтi:
поибчюк 21,90

збрrюк 2\95 ( 83147 ) ( 119 186 )

Доход вiд )^racTi в капiталi 2200

Iншi фiнансовi доходи 2220 557 7 07з

Iншi доходи 2240 801 бз5

у mоJиу чuслl:
Dохid BiD блаzоdiйноt dополлtоzu

224 1

Фiнансовi вIтграти 2250 ( 528l ) ( з2з9 )

Втрати вiдуrастi в капiталi 2255 ( ) (

Iншi вrграти 2270 ( 12 386 l863 )

П pu буm о к (з бum о к) в i d в плuву i н фляtli i' н а .ttю н е m apHi сm аm m i 2275



Продовження додатка 2

Фiнансовий результат до оподаткування:
ггрибл"юк 2290
збrrюк 2295 99 456 ( 1lб 580 )

(дохiд) з подап(у на 2300
Прибуток (збrrюк) вiд припиненоi дiяльностi шсля 2з05

Чистий фiнансовий результат:
гюибл"юк 2з50
збргюк 2з55 99 456 ( 116 580 )

. сукупни

Статгя Код
рrцка

за звiтний
перiол

За ана,,Iогiчний
перiод

попереднього

рOку
1 ) 3 4

Дооцiнка (уцiнка) необоротнlтх акпавiв 2400

Дооцiнка (уцiнка) фiнансовкх iнструмеrrгiв 2405
Накогпаченi цrрсовi рiзницi 24I0 I

Частка itшrого сукупного дохо.ry асоцiйованюr та спiльних 241-5

Irшld дохlд 2445

I ншl ll"t c},K},пHIlt"I дохiд до оподаткування 2450

Податок на прибl-юц пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455

I ншl ll"t сt,кt,пнl t й :охiд пi сля оподаткування 2460

Сукупниl:i дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 24б0) 2465 (99 456) (l lб 580)

ох

ry. розрлхунок поклзникIв приБутковостI л

Вольський Валентин Володимирович

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiол

за анаrогiчний
перiол

попереднього
DОку

1 1 3 4

Матерiальнi затрати 2500 5з5 270 747 зз8
Вкграти на ошlату працi 2505 \21 з6| 91 857

Вiдрахування на соцiальнi заходи 25l0 27 |84 19 767

Амортизацiя 25|5 18211 |9 757

IImli операцiйнi вlтграти 2520 22 739 27 22|

Разом 2550 724 765 905 940

чна кiлькiсть просткх акцiй

Чистий прибr"юк (збlтюк) на одну просry акцiю
Скорl,гований чистийдрgФрк (збиток) на

онищак ольга IBaHiBHa


