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Форма J\Ъ2

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

За звiтний перiод За аналогiчний перiол
попереднього року

а 3 4
:IиgгиЙ дохiд вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, рЪбiт, послу.) 2000 4306з 377зl
]обiвартigгь реалiзовшrоi продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) 2050 (3ззбl (29021
Валовий:

прибуток 2090 9702 8710
збиmк 2095 G)

ншi операцiйнi доходи 2l20 222 з2a
цохlд вlд первlсного визнання бiологiчногих активiв та
оiльськогосподарськоi продукцii 2|22
Адмiнiсrративнi витрати 21з0 (62l9 (60lб
Ццщqщ назбlт 2150 (82,| (697,
Iншi операчiйнi витрати 2l80 lз99 (1080
битрат вlд первlсного визнання бiолбiiчнбiйх акгБrв та
эiльськогосподарськоi пролукчiТ 2182
Фiнансовий результат вiд операцiйноТ дiяльностi:

прибуIок 2190 |419 l24c
збиток 2l95

ЦОхiд вiд )^lacTi в капiталi 2200
.ншi фiнансовi доходи 2220
ншl доходи 2240 35l
DiHmlcoBi витрати 2250
3трати вiд учасгi в капiталi 2255 G)
[ншi витрати 22,70 rз5 1 62q)lнансовий рe3ультат до оподаткування:

лрибуток 2290 1479 l l78
збиток 2295 G

Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2з00 28з 2|2
приб}ток (збиток) вiд припиненоi дiяльносri пiсля оподаткчвання 2з05
Цистий фiнансовий результат:

приб}ток 2з50 l 196 966
збиток 2355 (



Найменування показника
Код

рядкз
За звiтний перiод

За аналогiчний перiол
попередuього року

l 2 J 4

пооrliнка (vrtiHka) необооотних аrсгивiв 24о0

I[ооцiнка (чцiнка) фiнансових iнсгрументiв 2405

накопиченi kvocoBi рiзницi 24l0
{Гсгка iншого сукупного доходу асоцlйованих та спtльних

riдпDисмсгв 24|5

[нший счкчпний дохiд 2445

Jнший сyкчпний дохiд до оподаткування 2450

Податок на приб}ток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455

[нший счкчпний дохiд пiсля оподаткування 2460

]укчпний дохИ (сума рядкiв 2350,2355 та 24б0) 2465 1 196 96с

П. СУКУПНИЙ ДОХIД

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ

rv. розрАхунок покАзникlв приБутковостI АкцIЙ

Яковець В.о.
(iнiчiалл i прiзвище)

Ткач Л.В.

Найменування показника
Код

рядка
За звiтний перiод

За аналогiчний перiол
попереднього року

1
а 3 4

иатеоiальнi затрати 2500 l1l03 9924

витоати на оплt}тч працi 2505 2з 18с 1 896з

вiдоа-хчвання на соцiальнi змоди 25 l0 491з 405(

Дмортизацiя 25 l5 l02l 98(

ншl операцlинl витрати 2520 164 l5]

Разом 2550 4038 l 3408(

Назва cTaTTi

код

рядк,
За звiтний перiод

За аналогi.Iний перiол
попереднього року

2 3 4

]еоелньооiчна кiлькigгь простшх акцiй 2600

]коригована середньорiчна кiлькi gгь простих akui й 2605

{иgгий ппибчток (збиток) на одну проgгy Ежцiю 26l0

]кооиговаrrий чистий пDибуток (збиток) на одну просгу акцiю 26|5

[[ивiденди на однy просгу акцiю 2650

ffi_.#;{Тrh .ч/__-
____Z:',-,---,

(iнiцiали i прiзвище)


