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Звiт про фiпансовi результати (Звiт про сlrсупний дохiд)за I Пiврiччя 2019 р.
Форма N2 Код за ffKYff

I. ФIIIАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчrrий
перiод

попереднього

_ potv
1

Чистий дохiд вiд
1 3 4

2000 l т62 l 148
20]0

пidпuсанi, валова 20] ]
20] 2

зл,tiна BaJxoBa 2013
змiна ч асmкu пере сmр ахо BuKi в у р е з е pBi н е з ар о бле Hux

реалiзованоi прощrкчii

чuсmi понесенi за вuп|lаmаL,lu
Валовий:

20]4

2050 ( 87l ) (845)
2070

2090 29l з03
збрrток 2095 ( ) ( )loxid (вumраmu) Bid з.мiнu у резервсх

зобов'язань
2105

вid змiнu iHtпtlx
зtиiна iHulux BqJloBa

2l 10
2111

змiна часmкu в iнuluх 2I I2
2l20 703 5з9

у mо.пlу чuслi
doxid Bid з.п|iнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2]2]

Bid первiсноzо вllзнання бiолоzi чнuх акmuвiв i
сiл i,

2]22

doxid Bid вuкорuсmання кошmiв, вuвiльненttх Bid

на

у mо"uу чuслi
вumраmu Bid змiнч варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варtпiсmю

2123

2|з0 ( 4з7 ) (37з)
2 150 ( ) ( )
2l80 ( 544 (460)
21в 1

вumраmu Bid первiсноzо вuзнання бiолоziчнuх акmuвiв i
сiль

2182

Фiнансовий результат вiд операцil"lноi дiяльностi :

2190 1з 9
збрrюк

вiд в капlталl
Iншi

2l95 ( ) )
2200
2220

Irmri доходи 2240
у mому чuслi:
doxid Bid блаzоdiйноi' dополиоzu

224]

Iншi
вlд в каmтапl

2250 ( ) ( )
2255 ( )
2270 ( ) )

L



Фiнансовий результат до оподаткування:
приб}ток 92290
збиток 2295 ( ) ( )

з на 2з00
Прибу,юк вrд црипинено1 дlяльностr пiсля 2з05

Чистиii фiнансовий результат:
2з5а 13 9

збрrток 2з55 ( ) ( )

вid
родовження додатка 2

п. сукупниЙ

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕР витрАт

Ш. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI

Ф Ковеня Тамара Володимирiвна
а

J}
-ф

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
року

1 ) 3 4
Дооцiнка (уцirка) необоротнtтх активiв 2400

) 2405
накопшrенi rgpcoBi рiзничi 24|0

астка 1ншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльнихч 24L5

Iнший дохlд 2445
дохlд доIнший 2450

Подаюк на доходомпов'язаrплй з lншим 2455
пlсля опода,Iнший 2460

2350,2355 тадохiд 2465 13 9

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiол

попереднього
року

1 ) 3 4
2500 38 41,

2505 \ 22I l 033
на соцl€l,.Iьнl заходи 25 10 25l 2l4

25 i5 24 22
Iншi 252а 420 389
Разом 2550 l 954 l 699

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiол

за аналогiчний
перiод

попереднього

року
1

,,
3 4

кlлькlсть ак]ди 2600
кlлькlсть акцrи 2605

ЧистId на акцlю 26l'0
чистий прибуток на

26|5
2650

* Фвт

Семенюк Олена Андрiiвна

1з

прибtток

пrдприемств

Матерiальнi затрати
працiВитрати на

одну цросту*акцlIФ1," ""

Дивiденди на одну просry акчiю


