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I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
Фо1lпtа N2 Ko,1t за 2{KY,r{ 1801003

Blttllpalпll вid з_l1iн1l варmоспli ctKпlttBiB, яt;i otlillюtcltllbL,я зtI
с, tl 1l ct лз е d,,tt tBo ю в а рlп i с п1 к)

Стаття Код
рядка

за звiтнийl
перiод

За ана.цогlчнIIII
перiод

попереднього

1 1 3 J
товарlв. послуг)Чистий дохiд вlд 2000 2.1 I _rб 28 422Чtс,пti

20 ]0
tli dtlttcclHi, Ba.|oBcl 20]]

20]2
Ba,,loBa C\.,.\lclз.lt iH ct 20]3

ч cl сlп к l l 11 е р е с l?1 |) 
qхо Bt t Ki tt т, 1l е з е 1lBiзltiна

20 l1

2050 ( 2106з ) 21 120
вuпlаmси,luЧrclпi п он е с ен i збttп1 ktl зсl 2070

Bл.loBIrl-r:

2090 3 09з -l з02
збиток 209_5

)з.ltliнtl у резервах dовеосmроковuхвuпlраm ч)
зоOоп Язсlнlэ

2]05

Bid з-ltiнtt iltulttx 2l ]0
з.ttiнсt iltutttx вq,Iова 2]I]
з:tiнсl чсtсttlкtt в iHutttx 2I]2

Iншi доходи 2\2а l70 275

)rlxid Bid зпitltt Bctptttoctпi ctKttlttBiB, якi оtlittкtюtllься зсt
с, tlpaBed.,tt tвою Bapl?1 i cl?1 ю

\., ttl t_ltt |,, ч t t c,li 2l2]

первiсноzо вuзнання бiолоеiчнuх aKЙtlBM i
ci.lbc i,

Bid 2l22

в1 l ко р1 l с l?1 а l t н я ко tlt ltl i в, BltB i.1 ьн е н l r хd Bid : ] 1J

2 lз0 2 021 2 711
на 2l50 r 7]з l

/

2\ 77 з12
2]81

п ellBi crt ozrl Gu зн clHH я ctkпtttBicl i
C'1,7l,C l
rзttпtцlсtпttt Bid 21,92

ФiнансовиIl результат вiд операцiйноi дiяльностi:
2190 4з2 912

збиток 2l9_5
в капlтал1 2200

Iншi доходи 2220
Iншi доходи 224а

t, tt,t cll.tl-, ч t t c.,ti .,

dохi d rli d (ll ctzrld i tiH rl i' dоп r1.1t ozt t

)'J l l

Фiнансовi 225() 2 i
вlд yalacтl в капlтrlп1 2255 ( ) (

Iншi 2270
Bid на сtп.аmtпi 2 275

L



Фiнансовий результат до оподаткування:
прибlток 2290 4з0 9ll
збиток 2295 ( ) ( )

Витрати (дохiд) з податку на прибl"юк 230с) (78) (l68)
Прибl"юк (збиток) вiд припиненоi дiяльностi пiсля
оподатвуванrul

230-)

Чистий фiнансовий результат:
прибlток 23_)() з52 74з
збиток 2з55 ( ) ( )

вження додатка 2

п. сукупниЙ

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕР витрАт

Iv. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI
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Стаття Код

рядка
за звiтнlлl-r

перiод

за анапогiчнлti,r
пеlliол

попереднього
року

1 ) 3 .l

,Щооцiнка (уцiнка) необоротнrоr активiв 2400

,Щооцiнка (чuiнка) фiнансових iHoTpyMeHTiB 2405
Накопи.rенi KypcoBi рiзницi 2.+ l0
Частка iншого с\Iк\,пного дохол, асоцiйованиr та спiльних
пiдприеrtств

24l5

Iнший сукупний дохiд 24.15

Iнший сукупний дохiд до оподаткув,lння 2-150

Податок на прибуmк, пов'язаний з iншим суччпним доходом 245 5

Iншлriл сукупний дохiд пiсля оподаткування 2]60
СукупниIYt дохiд (сума рядкiв 2350,2355 та 24б0) 2{65 з_i2 7-+з

Назва cTaTTi Код
рядка

За звiтн1,1l-.l

пеlriол

За анLпогiчнlrt'I
перiол

попереднього
року

1 7 J ]
Матерiальнi затрати 2500 9 l1I 9 _i+l]

l2 98t]Витрати на огшаry працi 25 05 10 084
25 l0 2 186 ] (]J_1Вiлрахування на соцiальнi заходи

67зАмортизачiя 25 l5 62э|

2520 3 20I _l 26-1Iншi операчiйнi витрати
2550 25 207 з() It)6Разом

Код

l)rtj(Kil

за звiтнлrl"l
перiол

за анацогiчнllй
перiод

попередньOго

року

Назва cTaTTi

-l1 31

260()Середньорi.tна кiлькiсть прости:i акчiй
2605Скоригована середньорi.rна кiлькiсть простих акцrй
26l 0Чистий прибуток (збиток) на одн},просц,акцiю

26l_;
Скоригований чистий прибl,ток (збиток) на
одн\, прост\, акцiю

265 ()>дrц, просрfl, акifiБ t 
jt,-rj'.\

Ф
!))Го.повниr1 бухгалтер
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Зафт l [ангtа Петрiвr ra
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