
Аодаток
до |{оложення (стандарц) бухга.глтерського обл|ку 3

,{ата (р!к, м|сяць, нисло)

за €!Р|1Ф}|11дприемство пРивАтнвАкц|онпРнвтовАРиство''1ввкс
кАтт!тА п|?

1ериторй 11|евченк|вськийрайон

Фрган державного управл1ння

за (ФА[!}

за €|1ФА9

за (Ф|!Ф[

Бид економ1чно|д1яльност| 1:1:1у 
*-их ф1нансовто< пос'уг (кр1м сщахуваннята 

за (8Б[
пенс1йного забезпечення)

€кладено (зробити позначч ''9'' у в|дпов|дн|й кл!тинц|):

за положен|{'{ми (стандартами) букга-глтерського обл!ку
за м1жнародними стандартами ф1нансово| зв|тност1

Фдиниця вим|ру: тис. фн.

3в!т про ф1нансов1 результати
20 |2 р.за

Форма\ 2 кол за,{(},{
[. Ф1нАнсов| РвзультАти

180100з

коли
20131 01 ! 01

21600862

80з9100000

2з0

64.99

у

27 994

€таття [{од
пядка

3а зв|тний пер|од
3а поперелн!й

пеп!ол
1 2 3 4

[оход (виоучка) в|д оеал|зац|| поолукп1? (товао{в_ ооб!т_ пос.тгуг) 010 461 | з96
|]одаток на дода1ш варт|сть 015 ( ) )
Акцизний зб|р о20 ( ) )

025 ( ) ( )
[нпш| вирахуванн'1 з доходу 0з0 ( ) )
9.истий доход (вирутка) в1д реал!зац|| продукц|| (товар|в. роб1т. пос.тшг) 035 461, \ з96
3об|ваот1сть оеал1зовано? поогук:т{| (товап!в_ поб!т_ посл'уг) 040 (541) 1189 )
8аловий:

поибуток 050 0 201
збиток 055 ( 86 ) 0

[н:ц| опеоац1йн1 доходи 060 57',1, 41

Адм|н1стоативн| витоати 070 ( 1з56 ) 2 55з
3итрати на збут 080 19 ) 161

[нтц| операц|йн1 витоати 090 ( 8689 ) 2000
Ф|нансов! ре3ультати вй операц|йно! д!яльност|:

поибуток 100 0 0
збиток 105 ( 9579 4 466

[эход в!д участ1 в кап|та.гл! 110

н|11 ф!нансов! дохоли \20 4 872 10 125
1 1з0 508 014 1 580 850

Ф!нансов1 витрати \40 (

8трати в|д уласт| в кап|тал! 150

нтш1 витоати 160 ( 5з1 1з8 | 642 889

Ф!нансов! ое3ультати вй звичайно[ д!яльност! до оподаткування:
прибуток \70 0 0

збиток 175 27 8з| 56 з80 )

[!одаток на прибуток в|д звичайно| дйльност: 180 |6з ( 75

Ф!нансов! результати вй звичайно[ д1яльност|:
прибуток 190 0 0

збиток 195 27 994 ) ( 56455 )

[{адзвичайн!:

доходи 200
витрати 205 ) )

|1одатки з надзвичайного прибутку 210 (



9истий:
прибуток 220 0 0
збиток 225 27 994 56 455 \

'зр"д*'130щафа3!ох!л,пов,язанийзблагод|йноюдопомогою(131)-

|!. влшмвнти опвРАц1йних витРАт

}{айменування пока3ника }{од

оядка
3а зв!тний пер!од

3а попередн|й
пеп|ол

1 2 3 4
йатер|альн| затрати 2зо з7 76
8итрати на огшату прац| 240 615 | 070
8|драхування на соц|шльн| заходи 250 224 402
Амортизацй 260 84 \17
1нтц| опер ац |йн| втцтр атп 270 9 649 4 200
Разом 280 10 609 5 865

|!|. РозРАхунок покА3ник!в пРиБутковост! Акц|и

[азва статт! !(од
оялка

3а зв|тний пер|од
3а попередн!й

пео!од
1 2 3 4

]ередньор1чна кйьк!сть простто< акц|й 300
[коригована середньор!чна к1льк!сть простих акц1й з10
({истий прибуток (збиток) на одну просту акц||о з20
€коригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акц!то зз0
А:в!денди на одну просту акц1:о з40

(ер!вник .!,ковенко }0.Б.

|оловний бухгалтер (овшпьова Ё.Б.


