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3BiT про фiнансовi результати (3BiT про сукупний дохiд}
за 1 квартал 2018 р.

Форма Nэ 2 КодзаДКУД

l. ФlнАнсовl рЕзультАти

2018|0з|з].

2055з899

180100з

Стаrтя
Код

рядка
3а звiтний перiод

3а аналогiчний

перiод

попереднього

рокч
1 2 3 4

Чистий дохiд вiд реалiзацiТ продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг) 2000 0

Собiвартiсть реалiзованоТ продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг) 2050 ( ) ( )

Валовий:

приброк 2090

збиток 2095 ( ) {)
lншi операцiйнi доходи 2t20

Адмiнiстративнi витрати 21з0 ( ) ( )

Витрати на збут 2150 ( ) ( )

lншi операцiйнi витрати 2180 ( ) (з4)
фiнансовий результат вiд операцiйноi дiяльностi:
прибуток 2190

збиток 2t95 ( ) (з4)
дохiд вiд ччастi в капiталi 2200

lншi фiнансовi доходи 2220

lншi доходи 2240

Фiнансовi витрати 225о ( )

Втрати вiд участi в капiталi 2255 ( ) ( )

lншi витрати 2270 ( ) ( )

Фiнансовий резчльтат до оподаткчвання:

приброк 2290

збиток 2295 ( ) (34)
Витрати (дохiд) з податкч на прибугок 2300

Прибуток (збиток) вiд припиненоТдiяльностi пiсля оподаткчвання 2з05

Чистий фiнансовий результат:
прибуrок 2з50

збиток 2з55 ( ) (з4)

)



Стаття
Код

рядка
3а звiтний перiод

3а аналогiчний
перiод

попередньоrо

1 2 з 4

дооцiнка (чцiнка) необоротних активiв 2400

Доошiнка (vLriHKa) бiнансових iHcTovMeHTiB 2405

накопиченi kypcoBi рiзницi 241,0

Частка iншого сукупного доходу асоцiЙованих та спiльних пiдприемств 24t5
lнший счкчпний дохiд 2445

lнrлий сукупниЙ дохiд до оподаткування 2450

Податок на прибугок, пов'язаний з iншим счкупним доходом 2455

lнший счкупний дохiд пiсля оподаткування 2460

Счкчпний дохiд (счма рядкiв 2350,2355 та 2460) 2465 )
(з4)

Голова KoMiciT з л

Член KoMiciT з лiквiдацiТ

ll. сукупний дохlд

lll. ЕлЕмЕнти опЕрАцlЙних витрАт

lv. розрАхунок покАзникlв приБутковостl АкцlЙ

продовження

Копча P.l.

Перебойчук Т.В.

Назва cTaTTi
Код

рядка
3а звiтний перiод

Ja аналогlчнии
перiод

попереднього

1 2 з 4

матеоiальнi затDати 2500

Витрати на оплаry працi 2505

Вiдрахування на соцiальнi заходи 2510

Амортизацiя 2515

ншl операцlинl витDати 2520 з4

Разом 2550 з4

Назва cTaTTi
код

рядка
3а звiтний перiод

3а аналогiчний
перiод

попереднього

1 2 3 4

]ередньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600

Экоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605

lистий прибугок (збиток) на одну просry акцiю 2610

Экоригований чистий приброк (збиток) на одну просry акцiю 2615

Дивiденди на однV просry акцiю 2650


