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Звiт про фiшансовi резуJьтатп (Звiт шро суqrпний дохiд)
за PiK 2016 р.

Форма N2 Код за Щ{Уfl Г lSOlбJ_l
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЪТАТИ

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
року

1 1 3 .l

Чистrй дохiд вiд реалiзачii продукцii (ToBapiB, робil послут) 2000 85 672 69 ()96
L{ucпli заро бленi сmрахо Bi пpe.l,tii' 20 ]0

пр eMi i' пi dпuс aHi, в ало в а сул,tа 20] I
прелtit, пере dанi у пересmрахування 2012
злtiна резерву незаробленuх прелtit1, ваIова cy.lla 20]3
зл.tiна часmкu пересmраховttкiв у резервi незаробленuх п1эелliй 20 ]4

Собiвартiсть реалiзованоi проryкцii
(товарiв,робiт, посщт) 2050 ( бз7lз ) ( 47 970 )
tluсmi понесенi збumкu за cmpcжoчllJrru вllплаmси,ru 2070
Валовий:

прибуток 2090 21 959 2l l26
збиток 2095 ) ( )

loxid (вtuпрапlu) Bid з.лtiнtt у резервах dовzосmроковttх
зобов'язсtнь

2 ]05

[oxid (вulпраmu) вid злliнu iHuttlx cmpcxaBux резервiв 21 ]0
зtwiна iHulux сmржовllх резервiв, всlлова сул4а 2]1]
з.л,tiна часпzкu пересmраховuкiв в iHutux cl?1paxoBux резервах 2] ]2

Iншi операцiйнi доходи 2\20 з 47I 3 4з8
у, lпо.uу ччс.li:
doxid Bid зlliнtl Ballttloctlli antпllBiB, якi оцiнtоtопlься за
сп рав е dлuво ю в арtпi сtпю

2]2]

doxid Bid первiсноzо вltзнання бiолоziчнtlх акmuвiв i
сiль с ько zo спо dарс ько t пр о dукцi i

2122

dохid Bid вllкорltсmатrня KottutliB, вuвiльненttх Bid
опоdсппкування

2]23

Адмiнiстративнi витрати 2\30 7 650 ( 5977 )
Витрати на збуr 2150 9418 ) ( 9157 )
Iншi операцiйнi витрати 2180 4 466 .+ 655 )

у'lПОМУ ЧuСЛi:
вllll1рсппlr вid з.,uiнtl Bctpttloctпi aKпttlBiB, яl;i оtliнююllrься Jo
с п 1l а в е dлuв о ю в аllпt i с ttl lo

2 ]81

ыrmраmll Bid первiсно?о вuзнання бiолоziчнtl.х aKtпttBiB i
ci ;t ь с ькоzосп.оdсtрсько i' tlpodyцllii'

2]82

Фiнансовий результат вiд операцiйноi дiяльностi:
прибуток 2190 з 896 4 775
збrтгок 2\95 (

Доход вiд l-racTi в капiталi 2200
Iншi фiнансовi доходи 2220
Iншi доходи 224а \44 з_5

у mолtу чuслi:
dохid вid блаеоdiйноt ёопол,tоzu

1,} l l

Фiнансовi витрати 2250 ( ) ( )
Втрати вiд участi в капiталi 2255 ) (
нш1 витрати 2270 ( )

Прuбу!пок (збurпок) Bid вплuву iнфляцitна лtонеmарнi сmаmmi 2275

)

)



Продовження додатка 2

Фiнансовий результат до оподаткування:
прибrrюк 2290 4 040 4 Bl0
збиток 2295 ( )

Витрати (лохiд1 з податку на приб5,ток 2300 (817) (845)
Прибlток (збиток) вiд прr.тшаненоi дiяльноотi пiсля
ополаткчванrul

2з05

Чистий фiнансовий результат :

прибlток 2з50 з 22з 3 96_5

збиток 2355 ( )

сукупниЙп.

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за анапогiчний
перiод

попереднього
Dокч

1 1 3 1

дооцiнка (r,цiнка) необоротнлх активiв 2400

,Щооцiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405
Накопиченi лryрсовi рiзrшпri 24l0
Частка iншого суýцного доходу асоцiйованшr та спiльних
йдпоиемств

24I5

Iнший сукуштий дохiд 2445
Iншиr"л сукупнr,rr1 дохiд до оподаткування 2450
Податок на цлибуток. пов'язаний з iншим сyкупним доходоN{ 245_5

Iншl.tir сукупний дохiд пiсля оподаткування 2160
СукупнпIi дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2.160) 2165 з 22з 3 965

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРА витрАт

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

За ана",Iогiчний
перiод

попереднього
DокY

1 1 3 1

матерiальнi затрати 2500 25 620 l9 082
Витрати на огшат1, працi 2505 34 199 25 795
Вiдрахyвання на соцiальнi заходи 25 l0 6 95t 5 20в
Амортизацiя 2515 1 55з 1 з4t)

Iншi операцiйнi витрати 2520 22 0а8 lб 855

Разом 2550 90 331 68 2tt0

Ш. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI А

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
року

1 ) 3 -l

Середъорiчна кiлькiсть п,ростю< акцiй 2600
Скоригована середЕьорtчна кiлькrсть простих акцiй 2605
Чистий щэибyток (збиток) на одну просту акцiю 2610

2615

.Щивiденди iia одrry просту акцiю /' 2650
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Курельчук Петро Iванович

Зафт ,Щанна Петрiвна
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