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Чиgгий дохiд вiд реалiза:lii продукцiТ (ToBapiB, робiт, посrryг) 2000 2зl08 20,+48

Собiвартiсть реалiзованоi продукцii (ToBapiB. робiт, послуг) 2050 (219l9) (22 l 59)

Валовий:

поиблток

2090

1 189

збrгок 2095 (l71l

[ншi опеоаriйнi доходи 2l20 661 )_26

ддмiнigгоативнi виmати 2 l30 ( l071) (l2з1
Витрати назб}т 2l50 (6l з] (5 98]

Iншi операцiйнi витрати 2 180 (988) (l 57)

Фiнансовий результат вiд операцiйноi дiяльностi 2 l90

приблток

збиток 2l95 (8l6) (J-+ / i

Цохiд вiд )лrастi в KaпiTarri 2200

Iншi фiнаrrсовi доходи 2220

lншl доходи 2240 1в 28.1

DiHarrcoBi витрати 2250

Втрати вiд TracTi в капiта.lti 2255

[ншi витрати 2270 (15)

Фiнансовий рвультат до оподаткування:

ппиблток

2290

збиток 2295 (8lз) (jl87)
Витра,ги (дохiд) з податку на приб}ток 2j00 (682)

Прибуток (збrгок) вiд припиненоi дiяльностi пiсля
опопаткчRяння

2з05

Чистий фiнансовий рфультат:
прибуток

2з50

збиток 2з 55 ( 1 495] (3 l 87)

l 2 _) 4

дооцiнка (уцiнка) необоротних аrсгивiв 2400
Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2105

Накопиченi Kt1эcoBi рiзницi 2410
Чаgгка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних 24 l5
Iнший счкчпний дохiд 2145
Iнший сукчпний дохh до оподаткyвання 2450
Податок на приб}ток. пов'язаrrий з iншим сукупним доходом 245 5

[нший сyкупний дохiд пiсля оподаткyвання 2160

Сукупний дохiд (сyма rrядкiв 2350.2355 та 2460) 2465 -1495 -3l87

.Щодаток 1

J{Oд--Т-- PТТяl,tГ
лоr*, | пепiол

За аfiалогlчннй перlод



1 2 J 4

MaTeoimrbHi затDати 2500 l 46j4 l j270

вктрати на оплату пDацi 2505 625 l ] 122

вiдрахуваrrня на соцiа,rьнi заходи 25 l0 2з16 2458

Амортизадiя 25 l5 116 ]26

Iншi операцiйнi вtтграти 2520 614 _569

Разом 2550 2459| 24 l45

Iv. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКО

i Максимчук М. М, ,

/ Курзенева О, А. i

гований чиgгий приб}ток (збиток) на

s Ф N,,:,!ls t n,i:i
s дýiii;
.$ f_ iýl]!

}-1j#
ж4

::..!,|!

назнаьтешi Код
пqпrя

5а звlтяии s*,11.{ffi.9;.Р=g==ýЧ

::..:::::::::::: прfrrА:i:::r:::=:a,:]


