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. 3в1т про ф|нансов! результати (3в1т про с}.купний дох!д)
3а Рк2015 р.

Форма \2 1{од за [к9{|- тбшш 1
|. Ф|нАнсов1 Ршзу-]1ьтАти

(таття }{од

рядка
3а зв1тний

пер1од

3а ана.пог!чпий
пер1од

попередпього
шоку

1
.,

3 4
т{истий дох|д в|д реал1заш|! продукц1т (товар|в, роб!т' послуг) 2000 67 4\4 54 538

9шсп! 3ароблен! спрахов| прела![ 2010
пр е.^,|! [ п| апцс ан1, в апо в а с -у.^4а 201 ]
пр ем! 

'', 
пе р е о ан' у пе ре спр ахув ання 2012

злп!на резерву не3аро6лен1!х прем!й, вс!]!ова су.^'|а 2013
3л4!на часпкш перес!прс!хов11к!в у ре3ерв! незароблених прелс!й 2011

€об1варт|оть реал1зовано| про'цкш||
(тов ар|в'роб|т, пос-гуг) 2050 ( 66 \24 52 589 )
({цсп] понесен! збцтпкш за спрахов1|]''ц вцплапсш!11 2070

Баповий:
прибт"ток 2094 1,290 | 949
збиток 2495 ( ) )

!ох!0 (вштпратпш) в!ё зл,т!нш у ре3ервах ёовеоспроковс;х
зобов'язань

2105

!ох!ё (вштпратпш) в1ё зм|нш 1нацп:х с7прахов11х резерв!в 21 10

3м|на !нц111х с/прахов11х резерв1в, всшова сул!а 2111

злс!на часпкш перес/праховшк]в в 
'н11711х 

с7прахов11х ре3ервах 2112
!нгш! операц!йн1 доходи 2120 5 442 6 918

у 7пому чшсл1:

0ох1ё в|ё злл!нш вартпосуп! актпцв!в, як! оц!нюто!пься 3а
спр ав е ёлшв о ю в арпо| с гпто

2121

ёох|0 в!ё перв!сноао вц3нання б!олое1чнт:х ак7пцв!в |

с!л ь с ь к о ео с по а ар с ько ]' про аукц' |'

2122

ёох!ё в|ё вшкоршспання кошлтп!в' вшв!льненцх в|а

опоаапкування
2123

&м{н1стративн| вит0ати 2|з0 ( 1840 ') 1 311

Битрати на зб1т 21 50 ( 11 ) ( 8 )

[нтш| операш1йй витрати 2180 5726 ) ( 2065
у по'{у чшсл1:

вш!прап1! в!ё злц!нц варпосп! акпцв'в, як! оц|нююгпься 3а

спр ав е ёлшв о ю в артп! стпю

218]

вшпра7пц в|ё перв1сно2о в1!3нання б1олое1чнцх ак/пцв1в !

с! л ьс ь к о ео спо ё ао с ько |' поо 0укц1 2'

2182

Ф!нднсовий результат в1д операц!йно| д!яльност|:
прибуток 2190 5 48з
збртток 2195 ( 845 ) (

!охол в|д унаот| в кап1т€1л| 2200
1нтш| ф1нансов! доходи 2224 \ 484 4 601

1н:ш1 доходи 2244 299 11 165

у 7пому чцсл!:
ёох!ё в|0 6лаеоё!йно|' 0ополцоец

224 ]

Ф1нансов| вупт,ату1 2250 ( ) ( )

Бтрати в1д 1наст| в кап|тал| 2255 ( )
[нцл1 витрати 2270 ( 584 ( |з75 )

17рш6упок (збштпок) в!0 вплшву !нфляц!1'на монепарн! спаптп1 2275



[1родовження додатка 2

Ф!нансовий результат до оподаткування:
приб.,ток 2290 з54 \9 874
збиток 2295 ( ) )

Битрати (лох|д) з податку на прибуток 2з00 (1 53) (130)
[{рибуток (збглток) в|д припинено! д|яльност1 п:оля
ополаткуванн'1

2з05

9истий ф!нансовий результат:
прибтток 2з5о 201 19 744
збиток 2з55 ) (

пн х

€таття |(од

рядка
3а зв!тний

пер!ол

3а аналог|ч:дий
пер!од

п0переднього
шоку

1 1 3 4

Аооц|нка (уц1нка) необоротних актив1в 2400

Аооц1нка (уц1нка) ф1нансових !нструмент:в 2405
Ёакопичен| цФоов| р|зниц; 2410
9астка 1нц:ого оу}упного дохо.щ/ аооц1йованттх та о]пльн}'(
п!дггоиемотв

2415

]нгций сулсупний дох|д 2445
!нпший сукупний дох!д до оцодаткування 2450
11одаток на прибт"тоц пов'язаний з 1нтпим сукупним доходом 2455
|нпший сукупний дох!д п!сля оподаткування 2460
€укупний дох!д (сума рядк1в 2350' 2355 та2160) 2165 201 \9 744

11. сукупний до

к покАзник! ковост| Акш]й

|1|. влшмшнти опшРА них витРАт

Ёазва статт| }(од

рядка
3а зв1тний

пер!ол

3а анапог1чний
пер!ол

попереднього
ооку

1 1 3 4

йатео1альн| затрати 2500 50 40
Битрати на оттлату прац1 2505 1 086 482
Б|драхування на соц1альн! заходи 25\о 190 178

Амортизафя 2515 66 67
1нтп | опео ай йн| вутто ати 252о 6 67з 2 929
Разопл 2550 8 065 з 696

у. РозРАхуно в пРиБут А

Ёазва статт! !(од

рядка
3а зв!тний

пер!од

3а анапог!чний
пер!од

попереднього
року

1 ', 3 4
€еоедньоо|чна ЁльЁсть поостих акллй 2600
€коригована середньор|чна кйьЁсть ггроотих акц!й 2605
|9.истий приб*"ток (зб:тгок) на одг{у просту акц1}о 2610
€коригов аний чиотий прибугок (збгггок) на
одну 11росту акц1то 26\5

2650

г/4'7-<
(ерБник

|оловний
\' ,/

){*н*яш* ндпшАА;п

о\ !лс.' гцл,}',ч;зш;йний /ц

\*}к '''''о|у!;#

яковвнко юР{й БоРисович

ковАльовА }{АтАл1я в]ктоР|вг{А

8{]{' ФЁ


