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I. ФIНАНСОВI РЕЗУJЬТАТИ

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за ана.гrогiчпий
шерiод

попереднього
Dок]у

1 2 3 4

Чистий дохiд вiд реалiзачii пролукчii (ToBapiB, робiт, послryф 2000 7 5|5 2 082

Чuсmi заробленi сmржовi премii' 20 ]0
премii' пidпuс aHi, ваJIова сул,ла 20] ]

пр eшi i:, пер е d aчi у пер е сmр ахув ання 20]2
змiна резерву незаробленuх премiй, всшова сума 2013

зл4iна часmкu пересmржовuкiв у резервi незаробленuх прелtiй 20]4
Собiвартiсть роалiзованоi про.ryкчii
(товарiв,робiт, послуг) 2050 ( (

Чuсmi понесенi збumкu за cmpжorltJylu вuплаmаfuш 2070

Валовий:
прибуюк 2090 7 5|5 2 082

збlrюк z095 (

loxid (вumраmu) Bid змiнu у рвервах dовzоспроковuх
зобов'язань

2 ]05

loxid (вumраmu) Bid змiнu iHulux сmраховuх резервiв 2I10
змiна iHulttx сmраховuх резервiв, валова сума 21I1
змiна часmкu пересmржовuкiв в iHutux сmржовuх резервах 2I I2

Iншi операцiйнi доходи 2I20 |6 452 1,z 87|

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

2]2]

doxid Bid первiсноео вuзнання бiолоеiчнuх акmuвiв i
сiль с ь ко zo с по d ар с ько t про dукцi i'

2122

dохid вid вuкорuсmання KoulmiB, вuвiльненuх Bid
опоdаmкування

2123

Адмiнiстративнi вlтграти 21з0 ( .l s575 ) ( 49 25з )

врrmати на збrлг 2l50 (

Iншi операцiйнi вrграти 2180 ( J11166 ) ( 7529 )

у mому чuслi:
вumрапu Bid зл,tiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2]8]

вumраmu Bid первiсноzо вLr,нання бiолоziчнuх акmuвiв i
сiль с ь коео спо d ар с ько i' про dукцi i

2 182

Фiнансовий результат вiд операцiйноТ дiяльностi:
прибуток 2190 4 226

збиток 2I95 ( ) ( 41 829 )

Доход вiдуластi в капlт€lл1 2200
Iншi фiнансовi доходи 2220

IHmi доходи 2240 з2 720 44 90з

у mому чuс]п:
doxid вid блаzоdiйноi' dополtоzu

224 1

Фiнансовi витрати 2250 ( )

втрати вiд rлrастi в капlтЕlлl 2255 ) ( )

Iншi вrграти 2270 ( зz z00:
Прuбупок (збumок) вid вплuву iнфляцii'на lutoHemapHi сmаmmi 2275



додатка

Фiнансовий результат до опOдаткування:
прибrrюк 2290 4 240 3 074

збиток 2295 )

Витрати (дохiд) з подаку на прибуюк 2300 (3 14) (530)

ПриФП(збrюк) вiд припиненоi дiяльностi пiсля

оподаткуванIUI

2з05

Чистий фiнансовий результат:
прибуток 2350 з 926 2 544

збиток 2з55 (
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IV.' РОЗРЛХУНОК ПОКЛЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ

п. сукупн ох

Стдття Код
рядка

за звiтний
перiол

за андлогiчний
перiод

попереднього
DOку

1 1 3 4

,Щоочiнка (учiнка) необоротних акпавЬ 2400

Доочiнка (учiнка) фi"а"соэ!цjr,gцуцgЦl 2405

Накопиченi щдрсовi рiзншri 24L0
24\5

Iнший сулryпний дохiд 2445

Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2450

Подаmкна прибуюк, пов'язаний з iншим суцуддццд9х9д9ц 2455

Ir*"й суку"шrй дохiд пiсля оподаткуввння 2460

ечкчпний дdхiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 з 926 2 544

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРА них А

fIазва стRттi Код
рядка

за звiтний
перiол

за аналогiчний
перiол

пOпереднього

року
I

,, 3 4

Матерiальнi затрати 2500 863 l95

Витрати на огшату цэацi 2505 4 702 2 458

вiдрахування на соцiальнi заходи 25 l0 1 007 52з

Амортизачiя 25 15 44 904

Iншi операцiйнi вlтграти 25z0 8 334 8 702

Разоtчt 2550 14 906 56 78z

Ндзва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiол

за аналогiчний
перiол

попереднього
року

1
1 3 4

середньорiчна кiлькiсть простих акuiй 2600

С-ори.о, ана середньорiчна кiлькiсть простlтх акчiй 2605

Чистrй rФибуюк (збlтюк) на одну проgryзццlц 2610

СкорЙованrй чистий прибуюк (збrюк) на

олнч пDосту акцiю -rrт_ з- 261.5

2650
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