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Звiт прО фiнансовi результатИ (Звiт прО сукупний дохiд)
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Форма J,,lЪ2

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код

рядка
За звiтний перiод За аналогiчний перiод

попереднього року
l 2 3 4

{истий дохiд вiд реалiзацii продукцii (rouapiu. робir. посrrvг) 2000 2з756 28l49
2050 l864i (2|5з9

Валовий:
приб}ток 2090 5l15 66l(

2095 (

2120 214 |7сцохlд вlд первlсного визнання бiологiчногих акгйБъ та
сiльськогосподарськоТ пролукцii 2122
Адмiнiстративнi витраJи 2 з0 (3060) (4388,
uflrРarn n4JUyl z 50 (4з4" (54з
rrlmt urruрщlиfl l Бп L udlи

-

Ft lп
2 80 1 579) (688

;iльськогосподарськоi поолчкпii 2|82
чrнансовии результат вiд операцiйноiдiяльностi:

приб)ток
2190 256 l161

дохiд вiд участi в капiталiъ
[ншi фiнансовi доходи

2l95 ) (
2200

2220
2240 22,| 2з9gruФUuбt чиl раl'и 2250 (з)

u r р4rц ьlл учёur l а каlll'гitлl z255
1,1,paI 2270 (227) (2з9,Фiпансовий результат до оподаткування:

ltрибуток 2290 253 1161

Витрати (дохiд) з податку на приблток
2295 ( G)
2з00 45 209Приб}ток (збиток) вiд припиненоi дiяльносri пiсля оподаткування 2з05

tIистиit фiнансовий рвультат:
прибуток 2з50 208 95)

2355 G



П. СУКУПНИЙДОХIД

III. ЕлЕмЕнти опЕрАцlйних витрлт

rv. розрАхунок поклзникIв приБутковостr дкцIй

[lайменування показника
Код

Dялка
За звiтний перiод

За аналогiчний перiол
попереднього року

, 3 4

цооцiнка (чцiнка) необоротних акгивiв 2400

[Iоошiнка (чшiнка) фiнансових iнgгочментlв 2405

накопиченi кчрсовi рiзницi 2410
Часгка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних
пiлпоиемств 24|5

lнший счкчпний лохiл 2445

Iнший счкчпний дохiд до оподаткyвання 2450

Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455

Iнший счкчпний лохiл пiсля оподаткчвання 2460
Счкупний дохiд (счма рядкiв 2350.2355 та 2460) 2465 20t 95,

[Iаriменування показника
код

Dядк,
За звiтний перiод

За аналогiчниli перiол
попереднього роttт

1 , 3 4

иатеоiальнi затоати 2500 5087 ,79з5

витоати на оплатч поацi 2505 13375 l5014

Вiдрахування на соцiальнi зtlходи 25 10 2891 зlбl
А.моотизашiя 25l5 129 ,lз|

Iншi опершriйнi витDати 2520 95 l1l
Разом 2550 221.,11 2695,

[Iазва cTaTTi
Код

l}ялкя
За звiтний перiод

За аналогiчний перiод
попереднього року

2 з 4

]еOедньорiчна кiлькigгь поостих акцiй 2600

Экоригована середllьорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605

Чис,гий прибуток (збиток) наодну просту акцiю 26l0
скоригований чиgгий приблток (збиток) на одну простч акцiю 26l5
Цивiденди на одну просту акцiю 2650

Яковець В.о
(iнiuiми i прiзвище)

Ткач ЛлВ,

(iнiчiми i прiзвище)


