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Форма №2
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

КодзаДКУД 1801003

Стаття
Код

рядка
За звітний 

період
За аналогічний 

період попереднього року

1 2 3 4

-лстий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000
Чисті зароблені ст рахові пр ем ії 2010

пр ем ії підписані, валова сум а 2011
премії, передані у  перест рахування 2012
зм іна р е зер в у  незароблених прем ій, валова  сум а 2013
зм іна част ки перест раховиків у  р е зер в і незароб лених прем ій 2014

Собівартість реалізованої продукції 
товарів,робіт, послуг) 2050 О О
Чисті понесені збит ки  за  ст раховим и виплат ам и 2070
Валовий:

прибуток 2090
збиток 2095 О 0

Д охід  (вит рат и) від  зм іни  у  р езер ва х  довгост рокових  зо б о в  ’язань 2105
Д охід  (вит рат и) від  зм іни  інш их ст рахових  р езер в ів 2110

зм іна інш их ст рахових резервів, валова  сум а 2111
зм іна част ки перест раховиків в інш их ст рахових  р езер ва х 2112

Інші операційні доходи 2120 37338 8348
у  т о м у числі:
дохід від  зм іни варт ост і акт ивів, я к і оц іню ю т ься  за  справедливою  варт іст ю

2121

дохід  від  первісного  визнання б іо логічних  а кт ивів  і сільськогосподарсько ї продукції 2122
дохід  від використ ання кош т ів, вив ільн ених  від  оподат кування 2123

Адміністративні витрати 2130 ( 1991) ( 1800)

Витрати на збут 2150 ( 18123) ( 10950)
Інші операційні витрати 2180 ( 14821) (4166)

у  т ом у числі:
вит рат и від зм іни варт ост і акт ивів, я к і оц іню ю т ься за  справедливою  варт іст ю

2181

вит рат и від  первісного  визн анн я  б іологічних  акт ивів  і с ільськогосподарсько ї 
продукц ії

2182

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190 2403
збиток 2195 О ( 8568)

Доход від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220 3102 9760

Інші доходи 2240 2080

у  т ом у числі:
дохід  від  благод ійно ї допом оги

2241

Фінансові витрати 2250 ( 7257) ( 1034)

Втрати від участі в капіталі 2255 О О
Інші витрати 2270 О О
П рибут ок (збит ок) від впливу  ін ф ляц ії на  м о н ет арн і ст ат т і 2275
Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 2290 328 158

збиток 2295 О О
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -59 -29

| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат: 

прибуток 2350 269 129

збиток 2355 О О

ЬЬ



II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період попереднього року

і 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
ївший сукупний дохід до оподаткування 2450
Додаток на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
ївший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 269 129

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код За звітний За аналогічний
рядка період період попереднього року

1 2 3 4
'.Іатеріальні затрати 2500 36 11
Витрати на оплату праці 2505 6119 3745
Зарахування на соціальні заходи 2510 1346 804
Амортизація 2515 471 466
Інші операційні витрати 2520 26963 11890
Разом 2550 34935 16916

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період попереднього року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650

Керівник

Головний бухгалтер

3^


