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П[lпрrrепrетво АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо "ItИТоМИРоБЛЕНЕРГо" за СЩП()У
(наймrенl,rзаltrtя)

кодI
20i9 l 0l 0]

22048622

Звiт rlpo фiнанеовi |)е]},льтатш (Звiт про суьryпний дохiд)
за PiK 2018 р.

ФормаN2 КодзаffКУЩГ tВОЮОЗ_l
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

за звiтнпй
шерiод

за аналогiчrrrrr"r
перiод

попередпього
DoItY

l ,,
3 4

Чистий дохiд вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, поспуг) 2000 з 795 460 з 27з 0зl
tЛлсmi з ар о бле нi спlр ахо вi пtэ e.tt ti 1' 20 ]0

премii' пi dпuс aHi, вало в а су.fulа 20l l
пре л,ti i:, пере d aHi у пер е сmр ахув ання 20]2
злtiна резерву незаробленuх tl7эелtiй, валоGq cy]yla 20]3
зJуtiна часmкu пересmраховuкiв у резервi незаробленuх пре74iй 20]4

Собiвартiсть реалiзов aHoi про,цукцii
(тов арiв,робiт, послгlт) 2050 ( 3501944 ) ( 2971 27з )
Чu с tпi п о н е с е Hi з б ulп Ktt з а с m р ах о BllJyllr вuпл al?1 cr.M Lt 2070
Валовиii:

прибlток 2090 293 5Iб з01 758
зби-гок 2095 ( )

Щохid (вumраmu) Bid змiнtt у резервах dовеосmроковuх
зобов'язань

2l05

Щохid (вumраmu) Bid змiнu iHutux сп?раховuх резервiв 2] 10
змlна lHtцllx сmрQховuх резервiв, валова с_ума 1l l l

змiна часmкu переспхраховuкiв в iHtttux сmрахоGuх l2езервах 21 12
Iншi операцiйнi доходи 2|2а 55 574 72 494

2121

dохiё вid первiсноzо вllзнаllня бiолоziчлiuх акmuвiв i
с iл ьс ь к оzосп о da рс ь к о i' п роdу к ц i i'

2]22

doxid Bid вuкорLlсllхання KotuttliB, вuвiльненuх Bid
опоdаlпкування

2]23

Адмiнiстратив Hi витрати 2130 ( 82947 ) ( 70994 )
Витрати на збут 2l j0 (

Irmri операцiйнi витрати 2l 80 ( 17 053 ) ( 54 370 )

у mому чttслi:
Bumpaп,tLl Bid зл,tiнu Bapttloctп.i aKtпttBiB, якi оцiнлоюtпься за
справеdлltвоtо варmiсtпtо

218 ]

вumрqmu вid первiсно2о вuзнання бiолоеiчнttх aKmuBiB i
ci л ь с ь к о z о с tl о d ар с ь к о i' rlp о dy кц i i'

2 ]в2

ФiHarIcoBlIii результRт вiд операцiйноi дiяльностi:
приб\,ток 2190 249 090 248 вв8
збиток 2l 95 ( )

(
)

ДОход вiд \лlастi в капiталi 2200
Irmr cPiHaHcoBi доходи 2220 26 287 29 572
Iшц дOходи 2240 6 274 з 2з2

у mo.fury чuслl:
dохi d Bid блсlеоdiйноi' dопол,tоеu

11 l lzZa1

Фiнансовi витрати 2250 50 з59 ) ( 7l 608
ВТРати вiд 1,1acTi в капiтапi 2255 ( ) { )
[ншi витрати z270 ( 106 314 ( l 318
Прuбуmок (збuпок) Bid вплuву iнQlляtlitна монепtарнi cttlatпmi 2275



/

йдо

ry. розрАх}aнок покАзникIв приБутковостI АкцIи

Продовження додатка 2

Фirrан с oBrrI"I l)езуль г ilT до оtl одаткув ilння :

гцлибуток 2290 124 97в 208 766

збиток 2295 ( ) ( )

Витрати (дохiд) з по.]атFry на прибуток 2300 \22 663) (43 785)

Прибуток (збиток) вiд припиненоI дrяльност1 пlспя
оподаткчваннrI

2з05

Чистпii фirrансовлrii 1rезультат:
цэиб},гок 2з50 l02 3 15 164 9Bl

збиток 2з55 (

. сукупни х

Стаття Код
рядка

За звiтниr,1
перiод

за анit_погiчrrлtй
перiод

попереднього
року

l 1 3 |,|

Дооцiнка (уцiнrtа) необоротнrтх активiв 2400 3 510 76в

,Щоочiтгка (уцiнка) фiнансовrтх iHcTpyTvreHTiB 2405 6 2|9 (7 951)

накопи.lенi кл,lэсовi рiзницi 24|0

Частка iншого сукупного доходу асоцlйованrтх та сшльних
пiпгmиемств

241,5

Iнший сукупний дохiд 2445 l 847

Iнший cvKyпHI,rrii дохiд до оподаткування 2450 з 516 987 (6 104)

Податок на щrиб.,ток. пов'язаний з iншипr сукупниNI доходом 2455 бз4 961 (l 431)

Iнший cyKyпHprr,i дохiд пiсля оподаткуванIIя 2460 2 882 026 (4 673)

Счкчпний дохiд (сyNtа Dядкiв 2350, 2355 та 24б0) 2465 2 9в4 з4]' 160 зOв

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРА их витрАт

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчниir
перiод

попередпього
року

l ,, 3 4

Матерiальнi затрати 2500 l 60 057 l 54 665

Витэати на оплату працi 2505 419 815 з49 з94

вiдоахуванrrя на соцiальнi заходи 25 10 88 599 75 2зз

Амортизацiя 25 15 299 бз9 2|з 979

Iншi опqэацiйнi витlати 2520 50 558 42 948

Разоrur 2550 1 018 668 8зб 2\9

Ндзва cTaTTi Код
рядка

за звiгrrплi
перiол

Зit пнапогi.Irrий
перiол

пOпередньог0
DокY

1 ) 3 1

Соредньорi.lна кjлькiсть простюi акчiй 2600 122398540 |22з9в540

Скоригована середньорi,Iна кiлькiсть гtрости.х акцrй 2605 l 22з98540 l 22з98540

Чистий пDибуток (збиток) на одFry просту акцiю 2610 0.83592 1.з4790

Скоригований чи,стий гцэибуток (збиток) на

одну просту акцiю 26|5 0,вз592 1,з4790

,Щивiденди rдlщFдсту аIщlю 2650
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