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Щата (piK, мiсяць, число)
за еЩРПОУ

(найменування)

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про суrсупний дохiд)
за IКвартал2017 р.

Форма N2 Код за ДКУДГ- tBotoБ-l
I. ФIНАНСОВI РЕЗУJIЬТАТИ

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за ацалогiчний
перiод

поцереднього
DокY

1 1 3 4

Ч"с."1 до-й йд реалiзачii пролукчii (rоuарц, рqбir,д99Д,УЦ 2000 т I49 JJJ

Чuсmi заробленi сmраховi прелlii' 20 ]0
премit пidпuсанi, валова сул,tа 20] ]
преп,ri/, пере daHi у пере сmрахування 20 ]2
змiна резерву- незаро бленuх прем,iй, валова сума 20]3
зл,tiна часmкu пересmраховuкiв у резервi незаробленuх прел,tiй 20]4

Собiвартiсть реалiзованоi проryкчii
(тов арiв,робiт, посгryг) 2050 ( ) ( )

Чuсmi понесенi збumкu за сmраховulчtu вuплаmаJчlu 2070

Валовий:
rпэибуmк 2090 1 149 JJJ

збрrюк 2а95 ( ) ( )

2 ]05

Пoxid (вumраmu) Bid змiнu iHulux сmраховuх резервiв 2] 10

зл,tiна iHulux сmраховuх резервIв, валова cy.lna 2] 11

зл,tiна часmкu пересmраховuкiв в iHutux сmраховuх резервах 2I I2
Ilлli операцiйнi доходи zI20 3 335 2 15в

У mОJvrУ ЧuСЛl:
doxid вid змiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнtоtоmься за
справеdлuвою варmiсmю

2 ]2]

doxid Bid первiсноzо вuзнання бiолоеiчнuх акmuвiв i
сiльс ь ко zоспо dар с ько i' пр о dукцi i'

2]22

йхid Bid вuкорuсrпання кошmiв; вuвiльненtж Bid

опоdаmкування

2l23
J

Адrлiнiстративнi в итр ати 2|з0 ( \223L ) ( 13963 ,)
вrтmати на збут 2150 ( )

Ilmli операцiйнi ви,грати , 21в0 з735 ) ( 1416

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

справеdлuвою варmiсmю

2]Bl

вumраmu Bid pepBicHoao вlk нання бiолоеiчнuх aKmuBiB i
ci л ь с ь к о ео с по d арс ь ко i' пр о dу кцi i'

2]82

Фiнансовий результат вiд операцiйноi дiяльностi:
прибуmк 2I90
збиток 2I95 II 482 ) |2 888

Доход вiдrдастi в капiталi 2200

Iншi фiнансовi доходи 2220

Iншi доходи 2240 10 67в 12 001

у mому чuслi:
doxid Bid блаеоdiйноi' dопол,,lоzu

224 ]

Фiнансовi витрати 2250 ( ) (

Втрати вiд участi в капiталi 2255 ( ( )

Iншi вlrграти 2270 ( ) ( )

Прuбуmок (збumок) Bid вплuву iнфляцii'на л,tонеmарнi сmацц! 2275



Фiнансовий рфультат до оподаткування:
прибуток :

2290
збрrюк 2295 ( 804 ) ( 887

Вlтграти (лохiдl з податпу на прибуmк 2300
Прибуюк (збиток) вiд припиненоi дiяльностi пiсля
оподаткуванIlя

2з05

Чистий фiнансовий результат:
прибуюк 2350
збрrюк 2з55 804 ) (887)

/'
I

Продовження додurпо1

п. сукупниЙ

йн

IИ РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ

х

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за ана.гlогiчниii
перiод

попереднього
року

1 1 3 4
,Щооцiнка (уцirпса) необоротних активiв 2400
,Щооцirпса (уцiнка) фiнансовлгх iHcTpyMeHTiB 2405
Накогпr.lенi KypcoBi рiзницi 24I0
Частка iншого iукупного до"оry асоцiХоuаrr",а c.rirr"r,."
пiдприемств

24l5

IlmIlй сукугпrий дохiд 2445
Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2450
Подаmк на rrрибуток, пов'язаний з iншим су!ryпним доходом 2455
Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460
Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 (804) (887)

. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРЛ их витрлт

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

за ана.llогiчний
перiод

попереднього
рOку

1 ) 3 4
Матерiальнi затрати 2500 59 L з47
Вrtграти на оrшаry працi 2505 l 249 506
вiдqрахувашrя на соцiальнi захой 25 10 259 l08
Амортизацiя 2515 l0 664 12 002
Iншi операцiйнi витрати 2520 3 7з5 1 416
Разом 2550 15 966 L5 з79

А

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
року

1 1 3 4
Середrьорiчна кiлькiсть rrpocTlTx акцiй 2600
Скорlлована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605
Чистий прибуюк (збиток) на одrry просту акцiю 26I0
Скорlтований чистий прибуток (збиток) на
одry просту акцiю 4==ъ* 26I5
Дивiденди на одrту g@&'ýйfrф'ý' ) 2650
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