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ФормаN2 КодзаДКУДГ 1801003 l
I. ФIIIАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

за звiтпий
шерiод

3а апалогiчний
перiод

попередЕього
DокY

1 2 3 4
2000 88l 1 298

Чuсmi заробленi сmраховi прелtit 20 10
премit пidпuсанi, BauoBa сума 201 ]
прем ii, переdaHi у пересmрахуван ня 20]2
змiна резерву незаробленuх прел.tiй, валова cyJ|la 20]3
злtiна часmкu пересmржовuкiв у резервi незаробленлtх Прелчtп 2014

UoOrBapTrcTb реапiзованоi гlрощчкцii
(товарiв,робiт, посл}т) 2050 (9з9) ( |т71 )чuсmi понесенi збumкu за сmраховll,л,lu uuпiый 2070
Валовий:

прибl"юк 2090 I27
збlтюк 2095 ( 58 ) )

щопd ftumраmu) Bi\ змiнuу резервах dовzосmрокавuх
зобов'язань

2 ]05

дохid (вumраmu) Bid змiнu iнtлuх cйpaxoBttx резервi 2] 10
злliна iнuluж cmpжoBtlx резервiв, валова сума 211]
злtiна часmкu пересmраховuкiв в iHulux сmрахоыrх резервах 21 12

Irшi операцiйrП доход" 2|20 28l 552
у mол,tу чuслi:
doxid Bid змiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
спр ав е dлuв о ю в арrпi сm ю

2 121

uoxlo Blo первlсноzо вuзнання Oiолоziчнuж akmuBiB i
с iл ь с ь к о zо с по d ар с ько i' пр о dукцi t

2]22

2]23

,1лмIнrU,lративнl витрати 21з0 ( 386 ) ( 535 )Вr.rграти на зб}т 2150 ( ) ( )Iншi операфйнi вlтграти 2180 49 ) ( 365 )
у mому чuслi:
вumраmu Bid зллiнu варmосmi akmuniB, яй оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2]8]

бulIlрцrru бlо первlсно2о вuзнання оlолоziчнLlх акпuвiв i
с iл ь с ь ко zо спо d ар с ь ко t пр о dукцi i'

21в2

(Рlнансовий результат вiд операцiйноi дiяльностi:
прибуюк 2190

2195 ( 2|2 ) 221
ДОход вiд )лластi в капiталi 2200
Iншi фiнансовi доход.r 2220

лOхOди 2240 83
у mолц) чuслi:
doxid вid блаzоdiйноt dопол,лоzu

2241

2250 ( ( )
2255 ( ) ( )витрати 2270 ( 70 ) (

1 1р u U у ш 0 к ( з oum о к) в l о вплuву l н фл яцi i' н а .t|lo н е m apHi с m аmmi 2275



Фiпансовий результат до оподаткування:
приб}ток 2290
збрrrок 2295 ( 199 ( 22l

Вlтграти (лохiд) з податцу на приб5,ток 2300
Прибуюк (збrюк) вiд гlритшшеноi дiяльностi пiсля
оподаткуваIffrя

2305

Чистий фiнансовий результат:
прибугок 2з50
збIтгок 2з55 ( 199 ) (22|)

Продовження додатка 2

сукупниЙ

Ш. РОЗРЛХУНОК ПОКАЗНИКIВ

ш.

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
poкv

1 ,,
3 4

Дооцiнка (уцiнка) необоротнlтх акгивiв 2400
Дооцiнка (уцirка) фiнансових iнстgмеrrгiЪ 2405
Накошаченi KypcoBi рiзнlаli 24|0

24I5

Iншlй суrсугпrий дохiд 2445
Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2450

2455
Iнший сукупний дохЦ пiсля оподаткування 2160
Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2165 (199) (22l)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРА витрАт

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

за анаrrогiчrшrй
перiод

попереднього
DoKv

1 ,,
3 4

Матерiальнi затрати 2500 180 64з
ВIтграти на ошrату працi 2505 68з 828
вiдраrfrвання на соцiальнi заiоди 25 10 L25 187
Амортизачй 25L5 зб 4I
Irшi операцiйнi витрати 2520 350 з72
Разом 2550 | з74 2 07I

ПРИБУТКОВОСТI ЛК

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього

рокуl 1 3 4
Uередtrьорiчна кiлькiсть простих акuiй 2600
\-кUIJиl,trвана середньорlчна кlлькlсть простих акцiй 2605

2610

26I5
2650

Головнпй бухгаггер


