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Форма N 2 Код за ДКУД

l. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття
Код

рядка

за звiтний
перiол

за аналогiчний
перiол

попереднього

року

l 2 J 4

Чистий дохiд вiд реалiзачiТ пролукrriТ (ToBapiB, робiт, послуг) 2000

Собiвартiсть реалiзованоТ пролукчiТ (ToBapiB, робiт, послуг) 2050

Валовий:
прибуток 2090 0,0

збиток 2095 0,0

Iншi операцiйнi доходи 2 20

Адм iнiстративнi виT рати 2 з0 ( )

Витрати на збут 2 50 ( ) )

Iншi операцiйнi витрати 2 80 0

Фiнансовий результат вiд операцiйноТ дiяльностi:
прибуток 2l90
збttток 2|95 0,0 0,0

Дох д вIд участl в капlталl 2200

нш фiнансовi доходri 2220

нш доходи 2240 0,0

Фiнансовi витрати 2250 ( ) )

Втрати вiл участi в капiталi 2255 ( ) ( )

Iншi витрати 2270 ( ) (

Фiнансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 0,0

збиток 2295 0,0

Витрати (лохiл) з податку на прибуток 2з00

Прибуток (збиток) вiд припиненоТ дiяльностi пiсля оподаткування 2з05

Чистий фiнансовий результат:
прибуток 2з50 0.0 0,0

зOиток 2з55 0,0 0,0
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Стаття
Код

рядка

за звiтний
перiол

за аналогiчний
перiол

попереднього

року
l 2 з 4

Щооuiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400

,Щоочiнка (yrriHKa) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405

Накопиченi KypcoBi рiзничi 24|0

Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних пiдприсмств 24]l5

Iнший сукупний дохiд 2445

lrlший сукyпний дохiд до оподаткування 2450

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

Iншлtй сукупlrиГr дохiд пiсля оподаткування 2460

Сукчпний дохiд (счма рядкiв 2350,2355 та 24б0) 2165 0,0 0,0

lI. сукупниЙ дохц

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ

Iv. розрАхуt{оtt покАзникIв приБутковостI АItцIЙ

Назва cTaTTi
Код

рядка

за звiтний
перiол

за аналогiчнийr

перiол
попереднього

року

l 2 J z|

Матерiальнi затрати 2500

Витрати на оплату працi 2505

Вiдрахування на соцiальнi заходи 25 10

Амортизацiя 25 l5

Iншi операцiйнi витрати 2520 0,0

Разом 2550 0.0 0,0

Назва cTaTTi
Код

рядка

за звiтний
перiол

за аналогiчнигl
перiол

попереднього

року
l 2 J 4

Середньорiчна кiлькiсть простих аt<цiй 2600

Скоригована серелrrьорiчна кiлыtiсть простих акчiй 2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцirо 2610

Скоригований чистиii прибуток (збитоrt) на од}Iу прост,у аrtцitо 26l5

Дивiденди на одну просту акцiю 2650
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