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I. ФIIIАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за апалогiчний
перiод

попередпього
DокY

1 1 3 4

Чистий дохiд вiд реалiзацii продукчii (ToBapiB, робiт, послуг) 2000

Чuсmi заробленi сmраховi преллii' 20 ]0
пpe.ll,ti i' пidпuс aHi, BcutoBa cy.illa 20]1
преллii, пере daHi у пере сmрахування 20l2
злttiна резерву незаробленuх прелtiй, BalloBa cyJrta 20]3
зл,tiна часmкu пересmражовuкiв у резервi незаробленuх
премiй

2014

Собiвартiсть реалiзованоi продукчii
(rюварiв.робiт. послryг) 2050 ( ( )

Чuсmi понесенi збumкu за cmpaxoBll]ylll вuплаmа.fulll 2070
Валовий:

прибуток 2090

збиток 2095 ( )

,Щохid (вumраmu) Bid злtiнu у резервж Dовzосmроковuх
зобов'язань

2105

[oxid (вumраmu) Bid лliHu iHtutlx сmраховuх резервiв 21 10

злviна iшaux сmраховltх резервiв, всшова сума 211]
злtiна часmкu пересmраховuкiв в iHulux сmраховuх резервж 21 ]2

Iншi операцiйтrri дохом 2|20 |2203 9 572

У mo|yry ЧuСЛl:
doxid вiё з.пtiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнюю7пься за
справеdлuвою варmiсmю

2l2 ]

dохid Bid первiсноzо вuзнання бiолоziчнuх акmuвiв i
сiльс ькоzо спо dарсько i' про dукцii'

2122

doxid Bid вuкорuсmання Kottlmi*, вuвiльненuх Bid
опоdаmкування

2]23

Адмiнiстративнi витрати 2130 ( 7LLз ) ( 5607 )

Вrтграти на збл"г 2150 ( (

Iншi операцiйнi врrтрати 2180 ( 4260 ) 3458 )

у mолtу чuслi:
вumраmu вid змiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

21в 1

вumраmu Bid первiсноzо вllзнання бiолоziчнuх aKmuBiB i
сiл ь с ьк о zо спо d арсько i' про dукцit

2 1в2

Фiнансовий результат вiд операцiйноi дiяльностi:
поиблток 2190 830 507

збrюк 2|95 ( ( )

!охол вiд ylacTi в капiталi 220а
Iншi фiнансовi доходи 2220 94 22з
Irmri доходи 2240

у mому чuслi:
doxid Bid блаzоdiйноi' dопомоаl

224]

Фiнансовi витрати 225а ( 265 ) 72

Втрати вiд уластi в капiталi 2255 ) ( )

Irmri витрати 2270 ( 1 )

П рu буm о к (з бum о к ) Bi d вплuву i н фляцi i' н а .пло н е m apHi с m аmmi 2275

)

) (

)

(

) (



Продовження додатка 2

Фiнансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 659 657
збиток 2295 ( ( )

витрати (дохiд) з податку на прибуюк 2300
Прибl,юк (збиток) вiд пригпlненоi дiяльностi пiсля
оподатцr'ванrul

2305

Чистий фiнансовий результат:
пDибуток 2350 659 657

збlrюк 2з55 )

ш. ох

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за ана;rогiчний
перiод

попереднього
DoKY

1 1 3 4

,Щоофнка (уцiнка) необоротних активiв 2400

Дооцiнка (уrцrп.а) фiнансовrтх iHcTplrmeHTiB 2405
Накогптченi KypcoBi рiзницi 241.0

Частка irшrого сулýцнок) дохо.ry асоцiйоваrлоr та спiльнrдr
пiдприемств

24|5

Iнший сулупний дохiд 2445
Iнший сукупниI:i дохiд до оподаткування 2450
Податок на прибl"юк, пов'язаний з iншlшr сукупним доходом 2455
Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460
Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2165 659 657

сукупниЙ

ш. розрАхунок tIоклзникIв приБутковостI л

й

качкинович Любов Степанiвна

III. ЕлЕмЕнти опЕр. них витрА

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
DoKY

1 1 3 4

матеоiальнi заmати 2500 65 84

Витрати на огIJIату працi 2505 з 768 2 810

Вiдрацъангrя на соцiальнr заходи 25 l0 77I 565

Амортизацiя 25 15 895 478
Iншi операцiйнi вlтюати 252а 5 874 5 I28
Разом 2550 LI з73 9 065

чна кlлькlсть простих акцlи
игована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй

Чистий прибl"ток (збиток) на одrry просту акцiю
Скоригований .rистий гrрибl"ток (збиток) на

Гарасим Руслана eBcTaxiBHa,ч4*,*_./ - .Е(, ., 'l' /

1 :, r,. l )),/.l
Головпий


