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Продовження додатка 2

Фiнансовий рeзультат до оподаткування:
поибrrюк 229(l
збрrюк z295 ( 77|74 ) ( бз2з| )

Вкграти (дохiд) з подашry на прибl"юк 2з00
Прибуюк (збшок) вiд припиненоi дiяльностl шсля
оподатк/вання

2305

Чистий фiнансовий рeзультат:
гюибrrюк 2350
збрrюк 2з55 77 |74 ) ( бз 2з|
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Стаття Код
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3а аналогiчний
перiол

пOпередlrього
року

1 1 3 .l

Дооцiнка фuiнка) необоротних активiв 2400

,Щоочiнка (уцiнка) фiнансовtтх iHcTpyMerrTiB 2405
Накопиченi rq.DcoBi рiзницi 24]t0

Часжа iншого сукупною дохо.ry асоцiйованих та спiльнlас
пiдпDиемств

241^5

Iнший сукупний дохiд 2445

I l l l t t l ll"l с\, к.\, п l t t,l й до х iд д о о п orl 2lTK}, в at l l I я 2450
Податок на прибуюк, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455

Iltmltii с\,купнltй дохiд пiсля 0Ilолатlt},ваlIIlя 2460

Cl,Kl,пlrrlii дохiд (сl,п.lа 1lядкiв 2350.2355 та 2460) 2165 (77 |74) (6з 231)
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III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРА них витрА

назва cтaTтi Код
рядкil

за звiтний
перiол

3а дна.погiчний
перiод

пOпередньOго
DокY

1 1 3 4

Матерiальнi затрати 2500 з62798 з24 879

виmати на оrшату працi 2505 з26 6|7 зl9 039

вiдDахування на соцiальнi заходи 25 10 71, l24 69 470

Амортизацiя 2515 44 459 34 050

Iншi операцiйнi витрати 2520 47 |02 29 040

Разом 2550 852 l00 776 478
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йШ. РОЗРЛХУНОК ПОКДЗНИКIВ ПРИБУТ А

Н:rзва с,гагтi Код
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за звiтний
перiол

3а аналогiчний
перiоп

попереднього
року

1 1 3 1

Середньорiчна кiлькiсть просткх акцiй 2600

Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605

Чистий приблток (збиток) на одну прlqryзццllq 2610

Скоригований чистлй прибl"юк (збrюк) на
одну просту акцiю 2615
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