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I. ФI}IАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
Форма N2 Код за ДКУДГ rВОtооз_l

Стаття Код
рядка

За звiтнl,rr"r
перiод

за аналогiчций
перiод

попереднього
року

1
1 3 4

ffiii пролукuii (ToBapiB, рфЦ.ц99лУЦ 2000 2 бз4 2 892

Чtс пli з ар о бле Hi сmр ахо Bi пр е лli t' 20 ]0

п р е лi i' пi dпuс q Hi, в ало в а суJчt а 20] 1

премi i|, пере daHi у пере сmрахуванн я 2012

зtуliна резерву незаробленuх премiй, вмова cylylcl 2013

зJуliна часmкu пересmраховuкiв у резервi незаробленuх rlр!цlй 2014

Собiв apTicTb реалiзованоi проryкчii
(товарiв,робiт, послryг) 2050 ( ) ( )

Чuсmi понесенi збumкu за cmpaxoBLlfuru вuплаmсlJуlll 2070

ВаловиlYI:
прибуток 2090 2 бз4 z 892

збиток 2095 ( ) ( )

Дохid (вumраmu) Bid змiнu у рвервах dовzосmроковuх
зобов'язань

2 ]05

Похid (вumраmu) вid зл,tiнu iHulux сmраховuх резервiв 2] ]0
змiна iHulux сmраховuх резервiв, валова сул4сl 2111

злуtiна часmкu пересmраховuкiв в iHъLtux сmраховuх резервах 2] 12

Iншi операцiйнi доходи 2l20 10 826 7 746

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

2121

doxid Bid первiсноzо вuзнання бiолоziчнuх акmuвiв i
сiль с ьк о zо спо d арс ьк о l' пр о dукцi i'

2]22

йхid вй iuкорuсmання кошmiв, вuвiльненuх Bid

опоdаmкування

2]23

Адмiнiстративнi витрати 213 0 463з ) 23 901 )

витrати на збут 2l50 ( ) ( )

Iншi операчiйнi витраt'и 2180 8|42 ) ( 492а )

у mому чuслi:
вumраmu Bid зл,tiнu варmосmi aKmuBiB, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2]в]

2]в2

Фiнансов1,1й результат вiд опеllацiйноi дiяльностi:
прибуток 2190 685

збитоtс 2|95 ( l8 18з )

Щохол вiд rracTi в капiталi 2200

Iншi фiнансовi доходи 2220

Iншi доходи 2240 13 052 |9 957

у mол4у чuслl:
dохid вid блаеоdiйноi' dопол,tоzu

224 ]

Фiнансовi витрати 2250 ( ( )

Втрати вiд rlacTi в капiталi 2255 ( ) )

Iншi витрати 2270 13 016 (

Прuбуmок (збumок) вiё вплuву шфляцii на Jч|онеlца 2275

(

)

(



гка 2додатка

Фiнансовиtt результат до оподаткування:,
прибуток 2290 72I | 774

збиток 2295 ) ( )

Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2з00

Прибу"юк (збиток) вiд припиненоi дiяльностi пiсля
оподаткуванrul

2305

Чистиl"л фiнансовиiл результат:
прибуток ,2350 72l | 774

збиток 2з55 ( )

П. СУКУПНИИ ДОХI

Стаття Код

рядка

За звiтн1,1Гl

пе;liол

за аналогiчнигл
пеlliол

попеl)еднього

рOку
1 2 3 4

Дооцiнка (уцiнка) необоротнlтх активiв 2400

,Щоочiнка (учiнка) ф iHaHcoBlTx iнструмегrгiв 2405

Накопи.lенi K}pcoBi рiзницi 24l0
Частка iншого сукупного доходу асоцiйованрж та спiльних
пiдпоиемств

24l5

Iнший суrсупний дохiд 2445

IHmlli,l сукупний дохiд до опOдаткування 2450

Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455

Iншиl-,l сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460

Счкчпнlлli дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 72]l l 774

и

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIИНИХ ВИТРА

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
пеlliод

за аналогiчний
перiол

попереднього
DOкY

1 ) 3 4

Матерiальнi затрати 2500 з78 2з7

Витрати на ошlату працi 25 05 2 542 2з66
Вiдрахування на соцiальнi заходи 25l0 578 504

Амортизацiя 25 15 l9 949

Iншi операцiйнi витрати 2520 4 985 з |77

Разоvl 2550 8 483 26 2зз

тй

Ш. РОЗРДХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АК

Назва cTaTTi Код
рядка

3а звiтниtt
перiол

За аналогiчниГ,I
перiол

попередньOго
poKY

1 ) 3 4

середньорiчна кiпькiсть простих акцiй 2600

Скоригована середньорiчна кiпькiсть простих акцiй 2605

Чистий прибуток (збиток) на одrry просту акцiю 26l'0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на

одну просту аIщiю 2615

Дивiденди на одrrу ггросту акцiю _---1-' 2650
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