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I. ФIНАНСОВI РЕЗУJIЬТДТИ

Стаття tr(од

рrulкд
3а звiтний

перiол

за аналогiчний
пtэрiод

попе[)еднього
Dокч

1 2 3 4
Чистий дохiд вiд роалiзацii проryкцii (ToBapiB, робiт, поr:луг) 2000 2з 89з lB 073
Собiвартiсть реалiзованоi пролукчii
(товарiв.робiт. послуг) 2050 ( 197 48l 1619 зз l
Ва;lовий:
прибrток 2090
збрrюк 2095 l7з 588 l5l 258 )

Iншi операцiйнi доходи 2т20 l80 844 l55 063

loxid Bid злtiнu варmосmi aKmuBiB, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2I2]

loxid Bid первiсноzо вuзнання бiолоziчнtlх акmuвiв i
сiл ь с ько ео споdарсько i' профкцi i'

2I22

loxid Bid вuкорuсmання кошmiв, вuвiльненtlж вid
опоdаmкування

2 l23

Адмiнiсцативнi витрати 2lз0 98lб ) ( 8198 )
Вrrграти на збl"т 2150 ( 47|5 ) ( 3638 )
Iншi операцiйнi веrтрати 2l80 2з7л ( l570
Вumраmu Bid змiнu варmосmi aKmuBiB, якi оцiнююtпься за
справеdлuвою варmiсmю

2l8l

Вumраmu Bid первiсноео вuзнання бiолоеiчнuх акmuвiв i
ci ль с ько zo споdарсько i' пр оdукцi i'

2I82

Фirrансовиl-л результат вiд операцiйноi дiяльнос,гi :

прибл,ток 2190

збиток 2195 ( 9646 ) ( 960l )

Щохол вiд y"lacTi в капiталi 2]200

Iншi фiнансовi доходи 2220 135 4в

Iншi доходи 2,z40 9 5|2 9 553

loxid Bid блаzоdiйноi' dопомоаu 2.24 ] 292 ,,Z64

Фiнансовi вI,rграти 2".z5O ( ) ( )
Вmати вiд y.lacTi в капiталi 2255 ( )
Iншi влrграти 2270
Прuбуmок (збumок) Bid вплuву iнфляцii'на t,toHemapчi сmаmmi 2275
Фiнансовий результат до оподаткування:
прибl"юк 2290 1

збеrmк 2295 ( ) ( )
Витрати (лохiд; з податку на прибl"юк 2300 -l
Приф.ток (збиток) вiд припиненоi дiяльностl пlсля
оподаткr'ваннrI

2305

Чистий фiнансовий результат:
ппибл"юк 2350
збиток 2,.з55 (



I. сукупни х

Стаття пiод

ряlдка

за звiтний
перiол

за аналогiчний
пtlрiод

пOпеI)ед}lьOг0

року
1

,,
3 4

Дооцiнка 0чiнка) необоротних алсгивiв 2400

Дооцiнка (ччiнка) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405
накопиченi klTcoBi рiзницi 24|0
Частка iншою сукупного доходу асоцiйованих та спlльних
пiдприемств

24|5

lнший сукупний дохiд 2445
Iнший счкчпний дохiд до оподаткування 2450
Податок на гюибл"юц пов'язаний з iншим суlупним доходом 2455
Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460

Сукупний лохiл (сума рядкiв 2350,2355 та 2460) 2465

й

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРЛЦIЙНИХ ВИТРЛТ

Назва cTaTTi I(од

рядка
за звiтний

перiол

за аналоr,iчний
пrэрiод

попередъого
noKY

1 1 3 4

матерiальнi заmати 2500 6 289 5 042

Виmати на оплату працi 2505 l5I 979 129 3()6

вiдрах}вання на соцiальнi заходи 25 10 32 908 2,7 9l5
Амортизацiя 25l5 12 |40 |,.z904

Iншi операцйнi врrтрати 2520 ll 067 '1 57|J

Разом 2550 21,4 з8з l82 7з7

Ш. РОЗРЛХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБ,УТКОВОСТI АК

Назва cTaTTi I(од

рядка

3а звiтний
перiол

3а аналоl,iчний
пrэрiод

попереднього
шокч

1 2 3 4

Середньорiчна кiлькiсть просттх акцiй 2600

скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiji 2605

Чистий прибl,юк (збrrюк) на одrry просту апцiю 2610

Скоригований чистий прибl"юк (збrюк) на

одrтУ пDосту акцiю ._-..]1; ",:::],_-._
26|5

Дивiдеrци на одtту'ф.9сту, а5цiIg i:::. 2650
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