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3BiT про фiяапсовi резуJIьтати (3BiT про суlсупrrпй дохiд)
за , IКвартал2019 р.

Форма N2 Код за ДКУДГl8010Б*l
I. ФIНАНСОВI РЕЗУJЬТАТИ

Стаття Код
рядка

за звiтнпй
перiод

за аналогiчший
перiод

попередцього
року

1
,, 3 4

Чистий дохiд вiд реалiзацii прод(укцii (ToBapiB, робiт, послryг) 2000 9 553 9 679

Чuсmi заробленi сmраховi прел,tii' 20 l0
пр е л,li i' пi dп uc qн i, в ало в а су.м а 201 1

премir, переdанi у пересmрахування 2012

зJуtiна рверву незаробленLlх премiй, всtлова сума 201з
змiна часmкu пересmраховuкiв у резервi незаробленuх премiй 20]4

Собiвартiсть реалiзованоi проryкчii
(юварiв,робiт, поспуг) 2050 ( 7082 ) ( 6683 )

Чuсmi понесенi збuпкu за слпраховuлlu вuплаmалru 2070

Валовий:
прибrrюк 2090 2 47r 2996
збиток 2095 (

Щохid (вumраmu) вid змiнu у резервах doBzoctпpoKoBux
зобов'язань

2 ]05

Дохid (вumраmu) Bid змiнu iHulux сmраховuх резервiв 2] ]0
змiна iHulux сmраховuх резервiв, Bcutoвa сума 21] ]

злtiна часmкu пересmрсховuкiв в iHulux сmраховuх резервах 2I I2
Iншi операцiйнi доходи 2I20 82 1,22

у mому чuслi:
doxid Bid змiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2]21

doxid Bid первiсноео влlзнання бiолоziчttuх акmuвiв i
сiльс ь Kozo споdарс ько i' про dукцi i'

2]22

doxid вid вuкорuсmання коutmiв, вuвiльненuх Bid
опоdаmкування

212з

Адмiнiстративнi вlа:грати 2 l30 1863 ) ( l681 )

вrграти на збут 2150 з26 ) ( 283

Iншi операцiйнi витрати 2180 ( з56 671 )

у mому чuслl:
вumраmu вid змiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2 ]8I

вum,рслпl.u Bid первiсно?о Gllзl!ання бiолоеiчнuх clKtпuBiB i
ci л ьс ьк о zoc по dарс ько i' п ро dyKt.li i'

2 ]82

Фiнансовий результат вiд операцiйноi дiяльностi:
прибуюк 2190 483

збрrток 2|95 ) ( )

Доход вiд }^racTi в капiталi 2200
Iнш фiнансовi доходи 2220 475 з42
Iнш доходи 2240

у mому чuслi:
doxid Bid блаzоdiйноi' dополtоеu

zz+1

Фiнансовi витрати 2250 ( ( )

Втрати вiд учаотi в капiталi z255 ( ) )

Iншi витрати 2270 ( 50 )|20

Прuбуmок (збumок) Bid вплuву iнфляцit Ha.tttoHemapHi сmаrпrпi 2275

( )

(

) (

(

(

) (



Фiнансовий результат д0 0пOдаткування:
прибуmк 2290 4зз 705
збиток 2295 ( ) (

Ццца* (лохiдl з податку на прибуток 2300 (78) (15 1)
Прибуток (збиток) вiд припиненоi дiяльностi пiсля
оподаткуваннrI

2305

Чистий фiнансовий результат:
прибуmк 2з50 355 554
збиток 2з55 ) )

Продовження додатка 2

ииI. сукупн

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попередньог0
року

1 1 3 4
{ооцiнка (уцiнка) необоротнкх активiв 2400
Дооuiнка (уцiнка) фiнансовпr iHcTpyMeHTiB 2405
Накопиченi KypcoBi рiзницi 24I0
Частка iншого сукупного доход/ асоцiйованlтх та сгliльrrпгх
пiдприемств

24]l5

Iнший сукупний дохiд 2445
Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2450

Цr4qf9п "u 
прибутоtt, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455

Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460
Сукупний дохiд (qyMa рядкiв 2350, 2355 та 2460) 246s з55 554

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРЛ НИХ ВИТРАТ

Назва cTaTTi Код
рядкд

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попередньог0
року

1
,,

3 4
Матерiальнi затрати 2500 84 |74
Витратч на оплаry працi 2505 6 49l 5 579
вiдрахуванrrя на соцiальнi заходи 25 l0 l зз7 1 180
Амортизацiя 25l5 539 529
Iншi операцiйнi витрати 2520 l |76 l 856
Разом 2550 9 627 9 318

ш. розр,АХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI Л

Назва cTaTTi Код
рядка

3а звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
року

1 1 3 4
Середньорiчна кiлькiсть проспгх аrщiй 2600
Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605
Чистий прибутоrt (збиток) на одну просry акцiю 2610

26]t5

дивiденди на одну йыйitа\ 2650
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