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Звiт про фiнанеовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
за Pilt 2018 р.

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
ФормаN2 КодзаДКУДГ 1s0100Гl

Стаття Код
рядка

за звiтвий
перiод

за аналогiчнпй
пеltiод

попереднього
року

1 1 J 4

Ч"сrrй дохjБiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiъ ц99лгуг) 2000 27 570 22 8з9

Чuсmi заробленi cmpaxoBi прел,tit 20 10

прелtit пidпuсанi, всlлова cyfura 20] ]

пpe.l,tii:, пере daHi у пересlпрахування 2а]2
зл,tiна резерву нваробленuх прел,tiй, валова су^|а 20I з

зл4iна часmкu пересmраховuкiв у резервi незароблецу! п!!цу 20]1

2050 227|5 ) ( L91,97 )

Чuсmi понесенi збumкu за сmраховluйu вuплаmалш 2070

Валовий:
приб}ток 2090 4 в55 з 642

збитоrс 2095 ( )

loxid (ыпп.2lattttt) Bid з.мiнtl у резервах doBzoctllpoKoBux
зобов'язсtнь

2 I05

loxid (вumраmu) Bid змiнu i 21]0
змiна iHutux спхрсrховuх резервiв, BcuIoBa cy.]Lla 2]]1
змiна часmкu пересmраховuкiв в iHulux сmрсховlrх резервсх 21 ]2

Iншi операцiйнi доходи 2I20 з84 з1,2

у mо.лlу чuслl:
doxid Bid змiнu Bctpttlocllti aKlt,tuBiB, якi otliHtotot?1bcя зсl

ctl р ав е dлuв о ю в apttt i clпto

2121

doxid Bid rlepBicHozo вtlзнqнrlя бiолоziчнttх ctKtttttBiB i
сi.ц ь с ь ко zo с по d ctp с ько 1' п.р о dy Kt 1 

i i'

2122

doxid Bid вuкорuсmання кошmiв, вuвiльненuх Bid
опоdаmкування

2]23

Адп,riнiстр атив Hi в lтграти 2\з0 ( зз99 ) ( 270I
Витрати на збут 2150 ( ) ( )

Iншi операцiйнi витрати 21в0 ( 430 ) 319 )

ll пlоltу чttс.пi:

вltпlрапul Bid з.лtitttt Bаlltпtlctпi, ctKttlttBiB, якi оцiнююmься з0
с п1l а в е dлu во ю в ctp tll i с ltl ю

2]8]

вumраmu Bid первiсно2о вuзнання бiолоziчнuх акпluвiв i
сiль с ько zоспоd арс ько t пр оdукцii'

2 ]82

Фiнансовий результат вiд операцiйноi дiяльностi:
прибл"юк 2190 1 410 9з4
збиток 2195 ) )

Доход вiдуластi в капiталi 2200

Iншiфiffi й_'ёЦЦ'iя*ё,1*tlgи 2220
2240

f ,,' aiirld вi d бл аzо d'tй,н 0 i' &lj;trtll1 о zt t,]
221 ]

Фiнансоlii s-иЕрати i -, 225а ( )

Вфати еiд}:lфТi в капi{аr 2255 ( )
2270 ) ( )

Wu tft"q1t Fi, 6 
"* 

о к)' оiЁ фýf" u у i, ф, 
"ц, 

r 
" 
о, о 227 5



додатка

Фiнансовlrй результат до оподаткування:
прибlток 2290 1 410 9з4
збиток i z295 ( (

Витрати (лоriд; з податку на rгрибуток 2300 {284) (175)

Прибу"юк (збlтюк) вiд прl.ггиненоi дiяльностl шсJuI

оподатIý/ванюI

2305

Чистий фiнансовий результат:
приблток 2з50 \ |26 759

збитоIt 2з55 (

ш. сукупни

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за ана"чогiчний
перiод

попереднього
року

1 2 J 4

!ооцiнка (уцiнка) необоротlптх aKTrTBiB 2400

,Щооцiнка (1.тдiнка) фiнансовlтх iнструп,rеrrгiв 2405
Накопlтченi к1,1эсовi tлiзницi 24I0
Частка iншою судупною доходry асофйоваrло< та спlльних
пiдприемств

24]l5

lнший сукупний дохiд 2445
Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2450
Податок на приб].юк, пов'язаний з iншим с)лrупним доходом 2455
Iншилi сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460
C},KyпrrLIl:i дохiд (супrа рядrсiв 2350, 2355 та 2,1б0) 2465 1 |26 759

й

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

За аналогiчн1,Iй
перiод

попереднього

року
1 1 3 4

Матерiальнi затрати 2500 2з55 1 958
Вlrграти на огшату працi 2505 15 905 |2 вбз
Вiдрах1,9пцrr;1 на соцiальнi заходи 25 10 з 413 2 799
Амортизацiя 25 15 | 675 1 531

Iншi операцiйнi вицэати 2520 3 196 з 066
Разошл 2550 26 544 22 2L7

Ш. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ IIРИБУТКОВОСТI А
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