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I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стдття Код
рядка

за звiтншй
перiод

за апалогiчний
перiод

попередЕього
року

1 1 3 4

реалiзацii пролукчii (то в ар iB, робiт, пос.ryг)Чистий дохrд вlд 2000 lз7 L49 80 l05
Чuсmi заробленi cmpaxoBi премii' 20 ]0

пр eMi i' пi dпuс aHi, в съпо в а сум а 201 l
пр e.lli i, пере d aHi у пе р е сmр ахув ан н я 20]2
з.лliна резерву незаробленuх пре.ltliй, валовсl cy.lлa 2013

з.мiна часmкu пересmраховuкiв у резервi незароблаtuх
премiй

2011

Собiвартiсть реалiзованоi пролукчii
(товарiв,робiт, послуг) 2050 ( 116512 ) ( 67267 )

Чuсmi понесенi збumкu за сmраховlLv,lu вttплаmсIJrlu 2070

Валовий:
прибl"юк 2090 20 бз7 12 838

збиток 2095 ( ) (

loxid (вumраmu) Bid з.мiнtt у резе})вах dовzосmроковu.х
зобов'язаltь

2105

loxid (вumраmu) Bid змiнu iHutux сmраховuх резервiв 2] ]0
злliна iHtuux сmраховuх резервiв, всIпова су.|r4а )l l l

зл,liна часmкu пересmраховuкiв в iншuх сmраховuх резервqх 21 12

Iншi операuiйнi доходи 2|20 61 646

у пlo.1ty чttслi:
doxid Bid uvtiHu варlпосtпi aKtпttBiB, якi оцittкlлоl?1ься за
справеdлuвою варlпi сlп ю

2]2l

doxid Bid первiсно?о вuзнання бiолоziчнttх aKпluBiB i
сiл ьс ько zо с поdсtрсько i' tl р odyKtli i.'

2122

doxid Bid вuкорuсmання Koulmiч, вuвiльненtlх Bid
опоdаmкування

Z 1/5

Адмiнiстративнi вIтграти 2 l30 ( 8781 ) ( 5з44 )

Вrrграти на збlт 2l 50 ( з490 ) ( 4552
Iншi операцiйнi витрати 2l80 ( 6262 ) ( 2з20 )

у mому чuслi:
вlltпраlпll Bid змitttt Baptпoctlli aKttluBiB, якi оl|iнююlllься ,]cl

справеdltttвою варпl.i сmю

2]8]

вumраmu, Bid первiсноzо вtlзнhння бiолоziчнtlх акmuвiв i
сiль с ь ко zo споd ар с ько t пр офкцi i

2]в2

Фiнансовий результат вiд операцiйноi дiяльностi:
прибl"гок 2l90 2 |65 1 268

збrюк 2|95 ( ) ( )

вlд в капlтал1 2200

Iншi фiнансовi доходи 2220

Irmli доходи 2240 650 52

у mому чttсlti:
dохid Bid блqzоditlноi' dопо,цtоzu

11n lzla l

Фiнансовi витрати 2250 (135) ( )

втрати вiд l^racTi в капiталi 2255 ( ) ( )

Iншi витрати 2270 ( ) ( )

Прuбупlок (збumок) Bid вплuву iнфляцii'на MoчelllapHi спlопllпi 227 5

l



Фiнднсовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 2 б80 1 320
збиток 2295 ( ) ( )

Витрати (ло*iд; з податку на прибуток 2300 (482) (238)
Приф.ток (збиток) вiд прlипиненоi дiяльностi пiсля
оподаткування

2305

Чистий фiнансовий результдт :

прибl"юк 2350 2 l98 1 082
збиток 2з55 ( ) ( )

Продовження додатка 2

п. сукупниЙ

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕР витрАт

Ш. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI

Антонюк Руслан Сергiйович

Стаття Код
рядка

за звiтнlлй
перiод

за ана.погiчний
перiод

попереднього
року

1 1 3 1

.Щооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400
,Щооцiнка (учiнка) фiнансовлгх iHcTpyMeHTiB 2405
накопртченi к}рсов1 рlзниц1 24l0
Частка iншого сукупною доходу асоцiйованих та спiльних
пiдприемств

24\5

Ilшlий сукупний дохiд 2445
I н mI,rl-,t сукупнIII-I до хiд д о опод аткув ання 2450
Податок на гrрибl"юк, пов'язанrтй з iншим суцупним доходом 2455

!цшцir сукупн I,1 I"I дохiд п iсля о под аткув ан I | я 2160
Сt'кl,ц*rrrr", дохiд (супrа рядкiв 2350,2355 та 2,1б0) 2165 2 198 l 082

Назва cTaTTi Код

рrtдкil

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попередньог0

року
1 1 3 4

Матерiальцi затрати 2500 47 892 зб 55з
Витрати на огIJIату працi 2505 32 21,3 25 716
Вiшахування на соцiальнi заходи 25l0 6 659 5 ззб
Аморшrзацiя 25l5 6 775 2 896
Iншi операцiйнi витрати 2520 37 I79 12 888
Разопr 2550 1з0 7l8 83 389

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiол

За ана.lIогiчний
перiод

попереднього
року

1 1 3 4
Середньорiчна кiлькiсть простlтх акчiй 2600
Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих 2605
Чистий прибlток (збиюк) на одrry просту акцiю 26l'0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
одну просту акцiю ,1 26|5
дивiденди на одну просту акцiю /r{r/ 2650

о
J,'
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Гапiйчук Леонiд Михайлович
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