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I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

за звiтнлtl:i
перiод

За aпa.lroгi.tlrlrii
перiод

попе|)елнього

рок.Y
1

,,
3 1

Чистий дохiд вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, посщт) 2000 69096 47583
Чuсmi заробленi cmpaxoBi премii 20 10

пpeltlit пi dпuс aHi, вспова cy.l|la 20l ]
премit, переdанi у пересmржування 2012
злtiна резерву незаробленtlж прелtliй, BculoBa cy]lta 2013
змiна часmкu пересmраховuкiв у резервi незаробленzlх прел,tiй 20]4

Собiвартiсть реалiзованоi пролукuii
(mварiв,робiт, посrryт) 2050 47970 ) ( 3292l )
Чuсmi понесенi збumкu засmржоышtu вuплаmа,мu 2070

Ва;lовий:
приблток 2090 2I\26 |4662
збr,rгок 2095 ) (

loxid (вumраmu) Bid злriнu у резервсх doBzocmpoKoBtlx
зобов'язань

2105

ДохiD (вumраmu) вid зл,tiнu iHutttx сmржовuх резервiв 21]0
з.п,tiна iHultlx сmржовllх резервiв, валова c_y.]|,ta 2]]1
змiна часmкu пересmржовuкiв в iHtutlx сmржовllж резервах 2] ]2

Irmli операцiйнi доходи 2I20 з438 IL42
у mому чuслi:
doxid Bid uviHtt варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2]2]

doxid Bid первiсноzо вllзнання бiолоеiчнtlх aKmuBiB i
сiл ь с ь kozo спо dapc ько t проdvкцi i'

2122

doxid Bid вuкорuсmання кошmiв, вuвiльненtм Bid
опоdаmкування

2I23

Адлiнiстратlшнi в rтграти ; 2l30 ( 5977 ) ( з62з )

Вкmати на збr.т 2150 ( 9157 ) ( 8968 )
Iншi операцiйнi вкграти 2180 ( 4655 { 2262

у mo,]l4y чuслl:
вumраmu Bid змiнч варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2 ]81

вumраmu Bid первiсноео вl1знання бiолоziчнttх акпuвiв i
ci л ь с ь к о z о с п о d ар с ьк о i' пр о dvкui t

2 ]в2

Фiнансовий результат вiд операцiйноi дiяльностi:
прибуюк 2190 4775 95t
збrюк 2I95 ( )

Доход вiд yracTi в капlталl 2200
Iншi фiнансовi доходи 2220
Irшli доходи 2240 35 зl

у mому чuслi:
doxid вiD блаzоdiйноi dопо.моzu

224]

Фiнансовi витрати 2250 ( ) ( 1

Втрати вiд лчастi в кагriтаrri 2255 ( ) )
Iншi вrтгDати 2270 ( )
Прuбуmок (збumок) Bid вплuву iнфляцii'на л,лонеmарнi сmаmmi 2275

(

)



Фiнансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 4810 98l
збиток 2295 -)

Вкграти (дохiд) з подапý/ на приб}"юк 2300 (845) (494)
Прибl"юк (збиюк) вiд пригrиненоi дiяльностi пiсля
9податк}ъанt*п

2305

Чистий фiнансовий результат:
прибlток 2з50 з965 487
збрrюк 2з55 _)

Продовження додатка 2

п. сукупний

IV. РОЗРЛХУНОК ПОКЛЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI ЛКЦIЙ

хц

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за ана-lогiчний
перiод

пOпередньOг0
DoK\l

1 2 3 -l

.Щооцiнка (уrцнка) необоротнrаr акгивiв 2400
Дооцiнка (уцiнка) фiнансовюс iнстрlмешгiв 2405
Накопиченi IgpcoBi рiзницi 24|0
Частка irшrого с)д(упного дохо.ry асоцiйованlдl та сгliльних
шдцри€мств

24l5

Irщий сувупний дохiд 2445
Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2450
подаюк на приб}"юк, пов'язанrй з iншим сукупним доходом 2455
Iнший сукупний дбхiл пiсля опOдаткувапня 2460
Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та2460') 2465 3965 -+8 7

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРЛ них витрлт

Назва cTaTTi

s

Код
рядка

За звiтниIl
перiод

За ана-rогiчнr,rr"л

перiоr
попеI)еJнього

рок),
1 1 3 _l

Матерiадьнi затрати 2500 19082 \5292
Витрати на ошlаry працi 2505 25795 |4772
Вiлрахування на соцiальнi заходи 25l0 5208 .+80l
Амортизацiя 25 15 1340 990
Iншi операцiйнi вlтграти 2520 16855 lз26з
Разом 2550 68280 49l l8

BOCTI л

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

За анiLцогiчнltl"I
пеlliо,t

попеi)еднього

рOк},
1 1 3 -l

Середньорiчна кiлькiсть простгх акцiй 2600
Скориговqна середньорiчна кiлькiсть простлоr акцiЙ 2605
Чистей прибуюк (збlтюк} на од{у просту акцiб 2610
Скоригованлй чиетуй приб5,ток (збrrток) 

9а,
одrry просту акцiю // 26l.5
Дивiдеrци на одну просry акlпю --i7 2650
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