
Пiлприсмство Комуцsльнa п
обо,rонс ького

цпри€м
[ата фiк, мiсяць, число)

ство(Керуючд компrнir t обслуговувaняa тятлового фоlцу за едпоу

Проловження лопатка l

Коди
19 0l

396|1261

l80100з

(найменувая}rя)

Звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупЕий дохй)
за 2018 piK

Форма Л! 2 Код за ДКУД

t. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТЛТИ

Стаття
код

рядка

3а звiтний

перiол

за аналогiчtiий
перiод попередвього

року

l 2 з 4

Чистий лохол вiд реалiзачiТ про.ryкчiТ (ToBapiB, робiт, послуг) 2000 2,72422 200174

Собiвартiсть реалiзованоТ пролукчii (ToBapiB, робiц посrryг) 2050 (248872) (205l78)

Валовпй:

прибутох 2090 2з 550

збиток 2095 (50и)

Iншi операчiйнi лохоли 2I20 ,76t^79 99994

Алмiнiстративнi витрати 2l з0 (l6578) (1з746)

Витратя на збут 2l50

Iншi операчiйнi витрати 2l80 (71з2з) (1671|)

Фiнrнсовий рвультат вй операчiйноIдiяльносгi:

прибlток 44,1з

збlпок 2195

,Щохол вiл 1^lacTi в капiталi 2200

Iншi фiнансовi лохоли 2220

Iншi доходи 2240

в m.ч. doxid Bid блаzоdiйноi dопо,uо?u 224l

Фiнансовi витрати 2250

Витрати вiл ytacTi в капiталi 2255

Iншi витрати 2270

Фiнансовпй результатдо оподаткування:

прибугок 2290 5828 ц1з
збкгок 2295

Витрати (лохiл) з податку ка прибуток 2300 _l0з3 _2080

Прибуюк (збmох) вiд припиненоТ лiяльностi пiсля
оподаткування

Чшстпй фiнансовий результат:
прибугок 2з50 4,195 2з9з

збиток 2з55

0l

2l90 5 828

2з05



Проловження додатка 1

II. сукупниЙ дохrд

Стаття
код

рядка

за звiтний

перiол

за аналогiчttий
перiод попередъого

року

1 2 з 4

,Щоочiнка (yuiHKa) необоротних активiв 2400

[оочiнка ýuiHKa) фiнансових iHcTppreHTiB 2405

Накопиченi цrрсовi рiзничi 24|0

24l5

lнший сукупний дохiд 2445

lншпй сукупнпй дохИ до оподаткуsання 2,150

Податок ва прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455

lнший сукупнпй дохiд пiсля оподаткування 2460

Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2З55 та 2460) 2465 4,795 2з9з

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРЛТ

Код
рядка

за звiтний

перiол

за аналогiчнпй
перiод попереднього

року

l 2 з 4

Матерiальнi затратя |027l

Вrграти на оплаry прачi 2505 lll476 86847

В iлрахуванrrя на соцiальнi заходи 25l0 2l4,19 227з4

Амортизацiя 25l5 60524 59224

Iншi операчiйнi витрати 2520 l з l498 l l6619

Рдзом 2550 342773 295695

код
рядка

3а звiтний

перiол

3а аналогiчний
перiод попереднього

року

4l 2

Серелньорiчна кiлькiсть простих акчiй 2600

2605Скоригована середньорiчна кйькiсть простих акчiй

Чисгиfi прибуток (збиток) на одну просту акчiю 26l0

26l5Скориmваннй чистпй прибуток (збrгок) ка олну просry акчiю

2б50,Щивiленли на олну_,еоёlТSh 
't

Керiвни$
q

Людмила САГАЙДДК

fоловнrt Марнна РУДЕНКО

Частка iншого сукупЕого дохо.ry асоцiйованих та спiльнlок
пiлприсмств

стаття

2500 l1,196

Iv. РОЗРЛХУНОК ПОКЛЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI ЛКЦIЙ

Стаття

з


