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Продовження додатка 2

Фiнднсовий результат до оподаткування:
прибл"юк 2290
збиюtt 2295 ( 2l9 845 ) ( 77 |74 )

витэати (дохiд) з податкч на прибуток 2300
Прибуюк (збиток) вiд припиненоi дiяльностl пlсля
оподаflryван}UI

2305

Ч1,I стиl"л фiн ан совиl"l результдт :

гrDибл"юк 2з50
збrюк 2з55 ( 219 845 77 |74 )
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Стпття Код
рядка

За звiтнt,lt"t
псlliол

за анапогiчнtttl
перiод

попереднього
DOкч

1 , 3 ]
Дооцiнка (vuiHKa) необоротних активiв 2400

.Щооцiнка (уцiнка) (liнансових iHcцyMeHTiB 2405
Накопи.rенi црсовi рiзницi 24]l0
Частка iншою сукупною дохоý/ асоцiйованих та спlльних
пiдприемств

24|5

Iнший сукупний дохiд 2445
I trшu й ct, куп t l l,t i-r лохiд дб oll ол1l,гк)lв ання 2,150

Подаюк на прибl,юк, пов'язаний з iншим сулупним доходом 2455
lH l пи йl сук},llнuй лохiд пiс.пяl ополitl,куваIt llrl 2,tб0
Сl,купrlий дохiд (сума рялкiв 2350,2355 та 2460) 2465 (2l9 845) (77 |71)

й

IlI. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIИНИХ ВИТРЛТ

Наrзва cTaTTi Код
рrцка

Зit звi,гнltl"l
псlliод

за аналогiчнпй
перiод

попереднього
DoK1,

1 ) 3 .l

Матерiальнi затрати 2_500 390 494 з62 798
Витрати на оплату працl 2505 36з з76 з26 6|7
Вiдрахування на соцiальнi заходи 25 l0 79 |24 71, |24
Апrортизацiя 25l5 71 891 44 459
Iншi операцiйнi витрати 2520 |2з 146 47 |02
Рltзоrl 2550 l 028 031 852 l00

IЧ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI Л

Нitзвil cTaTтi Код
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За звiтнlIй
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3а аtrапогiчнlлй
пеlliод

попе|)едньоl,о
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Серелньорi.lна кiлькiсть простих акцiй 2600
Сtсоригована середньорiчна кiлькiсть простrж акцiй 2605
Чистий прибуток (збиюк) на одt{у просту акцiю 2610
Скоригований чистlдi прибуюк (збиток) на
одrry пDосту акцiю 26|5

Дивiденди на одЕrу прост/ акцiю , _л_ 2650

Керiвllик

головtlиt"t

Кобець Володимир Вiкгорович

Кулибаба Iрина IBaHiBHa
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