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I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

flaTa фiк, мiсяць, число)
за еflРПОУ

кодI
2019|04l0l

24477221

Форма N2 Код за flКУflГlВOlоО3_--l

Стаття Код
рядка

за звiтпиli
перiод

за аналогi.lнпii
перiод

попередпього
року

1 ) 3 4
2000 722 l l16

Чtсmi заробленi сmраховi премii 20]0
премii' пiQп,uсанi, валова сум,а 20] ]
ПРел,tii:, переdанi у пересmрахування 2012
змiна резерву незаробленuц премiй, BcUloBa сума 2013
зл,tiна часmкu пересmраховuкiв у резервi незаробленuх прелtiп 2014

Собiвартiсть реалiзо"а"оi' "родукrцi(товарiв,робiт, поспуг) 20_50 ( ) ( )чuсtпi понесенi збutпкц за сmраховuмu вuпйiыi 2070
tsапов1,IIi:

прибуток 2090 722 l llб
збиток 2095 ( ) )

2 ]05

Дохid (вumраmu) Bid зм,iнu iHutttx сmраховuх резервiв 21 ]0
злуtiна iHulux сmраховuх резервiв, валовс1 су,м.а )1ll
з.цiна часmкu пересmраховuкiв в iHulux сmраховuх резервах 21]2

IHmi операцiйнi доходи 2l20 з 995 4 954
у mопry чuслi:
doxid Bid змiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

212I

doxid Bid первiсноzо вuзнання бiолоziчнuх akmuBiB i
ci л ь с ь к оеоспоdарс ько i' про dJкцi i'

2122

doxid Bid вuкорuслпання кошmiв, вuвlльненuх вй
опоdаttlкування

2123

Адмiнiстративнi витрати 2l30 ( 3738 ) ( 2696 )Веrтрач на збlт 2l50
Iншi операцiйнi витратиt 2180 ( 504з ) ( 4566 )

у mому чuслi:
вumраmu Bid зл,liнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2]в]

вumраmu Bid первiсно2о вtlзнання, бiолоеiчнuх акmuвiв i
ci л ь с ь к о zo спо d ар с ьк о i' про dy кцi i'

2 1в2

Ф irraHcoBllli результат вiд опер ацiliноi дiяльно cTi :

цlибуток 2190
збиток 2195 ( 4064 ) ( |L92 )

Доход вiл ylacTi в капiталi 2200
Iншi фiнансовi доходи 2220
Iншi доходи 2240 6 319 6 345

у mолlу чuслi:
doxi d Bid блаеоdiйно| dополцоzu

224 ]

Фiнансовi витрати 2250 ( (
Втрати вiд гlacTi в капiтадi 2255 ) (
Iншi витрати 2270 ( 6 зl9 ) )( 6345
Прttбуmок (збumок) Bid вплuву iн,фляцit на лtонеmарнi cmamrtri 2275

(

(

)

)



Продовження
ФiHaHcoBlll"l l)езультат до оподаткувпння:
прибуток 2290
збиток 2295 ( 4064 l|92 )

Вицэqти (лохiд; з податку на прибуток 2300
Прибуток (збиток) вiд припиненоi дiяльностi пiсля
оподаткуваннrI

2з05

Чист1,1l:i фiнансовlлli результат:
прибуток 2з50
збиток 2з55 ( 4064 IL92 )

сукуп й

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕ й

,IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ

II ни х

Стаття Код
рядка

за звiтн1,1й
пеlliол

за анапогiчний
перiол

попереднього
рOку

1 ) 3 4
,Щоочiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400
Доочiнка (уцiнка) t}iнансових iHcTpyMeHTiB 2405
Накопиченi rcypcoBi рiзницi 24|0
Частка iншого сукупного дохоФ/ асоцiйованlтх та спiльних
пlдприемств

24l5

Iнший суrсупний дохiд 2445
IншиI1 сукупнlлli дохiд до оподаткування 2450
Податок на цlибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455

Iц*цц сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460
Сукупний дохiд (gуN{д |lядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 (4 064) (l l92)

рА них ви трА

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

За анапогiчн1.1l"л

перiол
попередньог0

рок\,
1 ) 3 4

Матерiальнi затрати 2500 з2 67
Витрати на огшrаry rрачi 2505 l зlб 1 082
вiдрахування на соцiальнi заходи 25 l0 284 26з
Амортизацiя 25 l5
Iншi операчiйнi витрати 2520 з 75L 2 645
Разом 2550 5 з8з 4 057

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiол

за аналогiчнлrй
перiод

попередньOго
рокY

1 7 3 4
Середньорiчна кiлькiсть простих акчiй 2600
Скоригована середньорiчна кiлькiсть проотлж акцiй 2605
Чистий прибуток (збиток) на одFIу просту акцiю 26|0
Скоригов ан ий чистий прибуток (збиток) на
одну просту акцiю 26l_5
Дивiденди на одну пDffiаfu ---: 2650

КерЬнпк

ГоловrrI.rrt

ffi
\;ъ

Izr\
пець Роман Васильович


