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Код за ДКУД l 801003

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
за 1 квартал 2019 р.

Форма J\!2

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код

рядка
За звiтний перiод За аналогiчний перiод

попереднього року
1 z 3 4

Чисгий дохiд вiд реалiзацii продукцiI (ToBapiB. робiт. послчб 2000 l4558 I 069я
Собiвартigгь реа,,Iiзованоi продукцiТ (ToBapiB, робiт, послчг) 2050 10789 (8з27
Валовшй:

прибуток 2090 з769 2з7 l
збиток 2095

[ншi операцiЦцi доходи 2|20 65 lз2
цохlд вlд первlсного визнання бtологiчногих акгиъiв та
;iльськогосподарськоТ продукцii 2122
{дмiнiстративнi витрати 21з0 (2485 1724
]итрати на збут 2l50 (282\ (205)
ншi операчiйнi витрати 2l80 (2lб (280]
Битрат вlд первlсного визнання бiологiчньгих акгивiв та
эiльськогосподарськоТ продукчiТ 2182
Фiнансовий результат вh операцiйноi дiяльностi:

приб}ток 2190 85l 29Z
збиток 2195

Ц9ёЦ "iд 
y"u"ri в капiталi 2200

Iншi фiнансовi доходи 2220
[ншi доходи 2240 l24
DiHaHcoBi витрати 2250
Втрати вiд участi в капiталi 2255 (

Iншi витрати 2270 l24 (62
Фiнансовий результат до оподаткування:

прибуток z290 851 2з2
збиток 2295 (-) (

Витрати (дохiд) з податку на прибlток 2300 l5з 42
tрибугок (збиток) вiд прилиненоi дiяльностi пiсля ополаткчвання 2з05

ЧlлстпЁl фiнансовиri результат:
прибуток 2350 698 19(
збиток 2з55



п. сукупнийдохц

IIl. ЕлЕмЕнти опЕрлцrйних витрАт

Найменування показнIlка
Код

пqпкя
За звiтний перiод За аналоriчний перiод

попереднього року
I , 3 4

2400
2405

lvlll NJ PlvDl рlJпицl

aacl ha lнtlI{lгп
24|0

24l5
укуllнии дохlд 2445

2450
2455
2460

.flrrl.ill лU^lд \lrrrra рrJN|Б ZJJU. ZJf,a Тя /4ыlt 2465 698 l9c

Найrменування показншка
Код

пялкя
За звiтний перiод За аналогiчний перiод

попереднього року
2 3 4

2500 480 l 241з
2505 715 l 608{
25l0

1 50] l29,,
2515 354 301
2520 4з ]з
2550 13856 !0l3:

lv. розрАхунок покАзникIв приБутковостI АкцIЙ

За звiтний перiол

чна кiлькiсть простих акчiЙ

й чистий приб}ток (збитокБ;ЙrrБ;Й;Б

одажiй о.П.
(lнlцlми t прiзвище)

Ткач Л.В.
(iнiцiали ЙТБЙб-


