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I. ФI}lАнсовI рЕзультАти
ФормаNs2 КодruДКVflГ-tSОt()Ш l

Стаття Код
рядка

за звiтпltr"l
перiод

за ана"rогiчнuй
перiод

попереднього
рокY

l 1 3 ]
Чистий дохiд вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, послryг) 2000 185 904 l37 000
Чrcmi заробленi сmраховi премii' 20]0

tlpeMii' пi dпuсанi, всlловсl сума 20]]
l1pe,|,li i, п е р е daH i у пе р е с lпр схув анн я 2012
змiна резерву незаробленuх премiй, всlлова су]иа 20]3
з.Iл4lна часmкu пересmржовuкiв у резервi незаробленuх

цремiй
20]4

Собiвартiсть реалiзов aHoi гrродzкцii
(т оварiв,робiт, послуг) 2050 ( 973 080 ) ( 840 549 )LЛtсtпi понесенi збumкu за cmpaxorll|yru вuплаmаJуlu 2070
Вдповllй:

прибуюк 2090
збиток 209_5 ( 787 L76 ) ( 703 549 )

/loxid (вumраmu) вid змiнu у резервах doBeclcmpoKoBtlx
зобов'язань

2 ]05

Дохid (qumраmu) Bid змiнu iHutux сmраховuх резервiв 21 10
з,ъtiна iHttttx сmраховuх резервiв, всlлова сума 2]11
з.мlно чосlпкч пересlпраховuкiв в lчutllx сmраховuх резервах 21 ]2

Iншi операчiйнi доходи 2l20 825 29| 682 8з7
у mому чuслl:
doxid Bid змiнu варmосmi aKmuBiB, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2]21

doxid Bid первiсноzо вuзнання бiолоеiчнttх aKmuBiB i
с iл ь с ь ко zо с поd ар с ь ко i' пр офкцi i'

2 ]22

doxid Bid вuкорuсmання Koulпi*, вuвiльненuх Bid
опоdаmкування

2123

Адпr iнiстративнi витрати 2 l30 ( 93 884 ) ( 75 553 )
Ви,гра,ги на збут 2l50 з5l ) ( зl2
Irrшi операцiйн виlраl-и 2180 48 490 ) ( ll0 995

у mому чuслl:
вumраmu вid змiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варtпi сmю

2]в1

Gluпраlllч Bid первiсноео влlзнання бiолоziчнttх aKmuBiB i
с i л ьс ь ко ео споdарсько i' профкцit'

2 l82

Фi HallcoBll й результдт вiд опердцiйноi дiяльностi:
приблтоrс 2 190
збитоIс 2195 ( l04 бl0 ( 207 572 )

Дохiд вiд yracTi в капiталi 2200
l{ш (liHaHcoBi доходи 2220 l 335
IllJl доходи 224(l 4 |22 2 151

у mo]L|y чuслl:
doxid Bid б.паzоdiйноi' dопомоzu

224 1

ФirraHcoBi витрати 2250 28 850 \4 625
Щтрати вiд гrастi в капiталi 2255 ( )
Iншi витрати 2270 (120) (134)
ГIрtб),,tпок (зfuппок) Bid вплuву iнфляцii'на монеmарнi сmаmmi 2275



Фiнансовий результат до оподаткувдння:
гrрибlток 2290
збиток 2295 ( l29 457 2l9 845 )

Витрац (лохiд) з податку на прибу"юк 2300
Прибуюк (збкюк) вiд гrрипиненоi дiяльностi пiсля
оподаткуванIrя

2з05

Чистий фiнансовий результат:
гrрибуюк 2з50
збиmк 2з55 l29 451 2l9 845 )

Продовження додатка 2

п. сукупниЙ до

III. ЕлЕм

Ш. РОЗРЛХУНОК ПОКЛЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ

й

х

Стаття Код
рядка

за зBiтllllii
пс;liол

зл аналогi.llrlrй
перiод

попеl)едl{ього
l)oK\I

1 ) 3 .l

,Щооцiнка (ччiнка; необоротних активiв 2400
,Щооцiнка 0чiнка1 фiнансовlтх iHcTpyMeHTiB 2405
Накопиченi rqдрсовi рiзницi 24l.0
Частка iнIцою сукупною дохо.ry асоцiйованих та спiльних
пiдприемств

24\5

Iнший сукупний дохiд 2445
Iншиl:i сукупнлtй дохiд до оподаткуванIIя 2450
Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455
ltl tlt l l fi c._tlK.,!, пнl l й дохi.ц пiс.гlя опоlllt,гк},вдl ll l я 246о

Qукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 24б0) 2165 (|29 457) (2l9 845)

Енти опЕр них витрА

Н:tзва cTaTTi Код
рядка

За звiтнItй
перiод

за анапогiчний
перiол

попеl)едtlього
Dокч

1 1 3 ]
Матерiальнi зацати 2500 428 903 390 494
Витрати на огшаry гrрацi 2505 429 50з збз з76
Вiшахування на соцiа_пьнi заходи 25 10 9з 2з7 79 l24
Аплортизацiя 25l5 9з 26з 7l 89l
Iншi операцiйнi витрати 252(l 70 899 |22 524
Разопt 2550 l l15 805 | 027 409

Ilitзll:r cTaTTi Код
рядкл

за звiтнlrй
перiод

За аналогi.llll,tii
пе;riод

попеl)ед}lього
Dоку

1 1 3 -l

Середньорiчна кiлькiсть простlтх акцiй 2600
Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акчiй 2605
Чистий прибl"юк (збиmк) на одrry просту акцiю 2610
Скориговаlмй чистий прибуюк (збrюк) на
одttу просту акцiю 261_5

!ивiденди на одну просту акцiю / , 2650

KepiBrlllK Кобець Володимир Вiкгорович

Кулибаба Iрина IBaHiBHa


