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Звiт про фiнансовi результатп (Звiт про сlrсуппий дохiд)

за I Кварта.лl 2018 р.

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
Форма N2 Код.u ДКУДГlВ0l0ОЗ 

_l

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчнr,rлi
перiод

попередпього
polty

1
1 3 4

2000 1 116 1 l49

Чuсmi за7эобленi сmраховi премii' 20 ]0

пр е Mi i' пi dпuс aHi, в ало в а cyluta 20]]

пре Mii:, переdанi у пере сmрахуqшнl 20]2

зtчtiн а р е з ерву н е з ар о бленtlх пр ец!.!ц9! !:ул4а 2013

змiнtа часmкч пересmраховuкlв у резервi незаро 20]4

GБарпБ реалiзованоi пролукчii
(товарiв,робir, .о.ry.)_ 2050 ( ) (

Чuсmi понесенi збumкu за cmpaxorxlJylu вцц!цсlJуlu 2070

Валовий:
mrибrrтпк 2090 1 116 1 149

збиток 2095 ) (

2 ]05

[oxid (вumраmu) Bid змjнu iHulux сmраховuх резе 2]10

злtiна iHtuux сmрахоBux резерBiв, валов!!уцg 2]]1

змiна часmкu пересmраховuкiв в iHtHux сmраховuх резервах 21]2

Iншi операчiйнi доходи 2l20 4 954 3 з35

-,

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

справеdлuвою варmiсmю

2]2] $ltrо

dохй ыd первiсноzо вuзнання бiолоеiчнuх акmuвiв i
ci пь с ь к о zo спо d аос ько i' пр о dукцi t

2]22

2 ]23

2130 2 696 |22зl )
^
вицlати на збуг 2150 ( ) )

Iншi операчiйнi вкграти 21 80 ( 4566 ( 37з5 )

у mому чuсл|:
вumраmu Bid змiнu варmосmi akmltBiB, якi оцiнююmься за

справеdлuвою варmiсmю

21в ]
,ii-'u

вumраmчiiа первiсноzо вuзнання бiолоziчнuх акmuвiв i
ci пьс ь к о zоспоdаоськоi' проdукцi 1'

2182

Фtrаr.овl,rr, результдт вiд опеllацil",Iноi дiяльностi:
прибуток 2190

збрrток z|95 ( l19? ) 11 482 )

щохол вiд yT acTi в капiталi 2200

I rbi 2220

Iншi доходи 2240 6 з45 10 678

У mОJчlУ ЧUСЛl:

doxid Bid блаzоdiйно|' dопомоzu

224 1

ffti 2250 () )

2255 ) ( )Втрати вiд rдacTi в капiталi
Iншi вlтграти 2270 ( 6345 )

2275

)

( )

(

(

(

(



\.
Продовження додатка 2 \,

ФiнансовпIi результат до оподаткуванIlя:
ппиб,,чток 2290
збиток 2295 \ |92 ( 804 )

Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2300

Прибуmк (збиюк) вiд припиненоi дiяльностi пiсля
оподаткувангUI

2305

Члrстий фiнансовий результат:
поибчток 2з50
збиток 2з55 ( 1192 ) ( 804 )

п. сукупни х

Стаття Код
рядка

За звiтнl,Il',l
перiол

за лналогiчний
перiол

попереднього
DOкY

t 1 3 4

,Щоочiнка (уцiнка) необоротнlтк активiв 2400

Дооцiнrtа (учiнка) фiнансовlrх iнструмеrrгiв 2405

Накопиченi KypcoBi рiзницi 24l0
Частка iншого сукупного дохо.ry асоцiйованих та сшльних
пiдприемств

24|5

Iнший сукупний дохiд 2445

Iншлrй сукупниli дохiд до оподдткування 2450
Податок на прибуток, пов'язаний з iнlцим сукупним доходом 2455

Iнший сукупниli дохiд пiсля оподдткуванна 2460

Сукупнlлй дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 24б0) 246s (1 192) (804)

й

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРДЦIЙНИХ ВИТРАТ

назва стдттi Код
рядка

За звiтниl",l
перiол

зл лнапогiчlлl,tй
перiол

попередllього
Doltv

1 1 3 4

матерiальнi затрати 2500 67 59

виmати на огшату працi 2505 l 082 | 249

Вiдрахування на соцiальнi заходи 25 l0 zбз 259

дмортизацiя 25 15 l0 664

IHmi операцiйнi витрати 2520 2 645 з 7з5

Разом 2550 4 057 15 966

ПЛ. РОЗРДХУНОК ПОКДЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АК

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiол

За аналогiчн1,1i,I

перiол
попередньOг0

рOку
1 1 3 4

Середньорiчна кiлькiоть простих акцiй 2600

скоригована середньорi.lна кiпькiсть простих акцiй 2605

чистий поибrдюк (збrюк) на одFry просту аlщiю 261.0

Скоригований чистий прибуюк (збrюк) на
оДt{v поосту акцiю-я-*** 261'5

Дивiденди на одну просту акцiю 2650

KepiвнllK

головнlliл

,Кfu,l
пець Роман Васильович

ýёЛ 
/

*

l,;^ ,.-.,,,
*i ' .], '

рпi:|]; ,1.],,,,


