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,Щата (piK, мiсяць, число

за СДРПОУ

2019l 01 | 0l

00274536

Звiт прО фiнансовi результатИ (Звiт прО сукупниЙ лохiд)
за 2018 р,

ФормаNч2 код за Дкуд l80l003

I. ФIIIАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття
Код

рядка
За звiтний перiол

За аналогiчпий перiод

попереднього року

2 3 lI 4

i?/тпряпiп побiт послvг) z000 -.Т0ТГ 428l(

iT /тпоопiп ппбiт поспvг) 2050 (з9450) (3з829

Валовий:
2090 l2580 8981

2095

2L20 506 499
[нrпi опеоацiйнi доходи

2122

21з0 (8356) (65з7

2l 50 l060l (748

2l80 (l504 (954

2182
Витрат вiд первlсного визнання оlологlч

эiльськогосподарськоi продукцiт

Фiнансовий рвультат вiд операцiйноi дiяльностi:

-ппбrrтпк 2190 2|6с |241

збиток 2l95 (

похiд вiд ччастi в капiталi 2200

ншi фiнансовi доходи 2220

lншi доходи 2240

ФiHaHcoBi витDати 2250

Втоати вiд учасгi в капiталi 2255

Iншi витоати 2270 (62,,

Фiнансовшй результат до оподаткування:
2290 2l04 |241

2295 ( (
збиток

2300 з,79 238

вання 2305

Чистиri фiнапсовиr:i результат:
поибуток 2з50 1725 l00

2з55 )
збиток



п. сукупнийдохtд

IIt. ЕлЕмЕнти опЕрлцlйних витрлт

Найменування показника
код

пялка
За звiтний перiод

За аналогiчний перiол
попереднього року

2 3 4

Цооцiнка (уцiнка) необоротних аюивlв 2400

Цооцiнка (уцiнка) фiнансовlтх iнс"грументЬ 2405

накопиченi кчрсовi рiзницi 24l0

24l5
'нtttий счкчпний дохiд 2445

Iнший сyкyпнпй дохiд до оподатцуцqццд 2450

полаток на приб}ток, пов'язаний з iншид JУцУЦggМ ДОХЩЦ 2455

[нший счкчпний дохiд пiсля оподаткуванн! 2460

ЙЙнr-rП доrИ (сума рядкiв 2350,2355,а l4qE 2465 I,725 l0l2

Найменування показника
Код

рядка
За звiтний перiод

За аналогiчний перiол
попереднього року

1 3 4

иатепiальнi затDати 2500 l42зб 13125

Витрати на оплату працi 2505 2,1|59 2з2|з

вiдржування на соцiа.пьнi заходи 25 10 56,79 4964

Амортизацiя 25 15 lззl 104

[ншi операцiйнi витрати 2520 2|6 16(

Разом 2550 48621 425||

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ

на кlлькlсть простих акцlи

чистий прибуток (збиток) на одну просту акцlю

одажiй о.П
(iнiuiали i прiзвище)

Ткач Л.В.
(iнiчiали i прiзвище)


