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Звiт про фiнапсовi результатп (Звiт про сукупвий дощ)
за 9 Мiсяцiв 2021 р.

1. етнхнсовг РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

Форма И~ 2 Код за дкмд] 1801003

За звiтпий
перiод

За апалогiчвий
оерiод

попереднього
року

1 2
Чистий дохгд вiд реалгзацп продукцц (товаргв, робiт, послуг) 2000

3
291

4
244

Чист! зароблен! страхов! премй
преми тдписанз, валова сума
премй, передан! у перестрахування
змлнарезерву незароблених премлй, валова сума
змлна частки перестраховиклв у резерв! незароблених
премзй

2010
2011
2012
2013
2014

Собiвартiсть реалтзованот продукцц
(товарiв,робiт, послуг)
Чист! понесен! збитки за страховимивиплатами
Валовий:

прибуток

2050 (
2070

2090

4903 ) ( 4259 )

збиток
Дохлд (витрати) вiд змлни у резервах довгострокових
зобов 'язань
Дохзд (витрати) взд змлни шших страховихрезерезв

змлна [нших страховихрезерею. валова сума

2095 (
2105

2110
2111

4612 ) ( 4015 )

змзна частки перестраховиклв в знших страхових резервах
Iншi операцiйнi ДОХОДИ

у тому чист:
дохлд вiд змлни вартост! актив!в, як! оцзнюються за
справедливою вартютю
дохiд взд переюного визнання бюлогзчних актив!в i
стьськогосподарськол продукцй
дохлд вiд використання кошпив. вивлльнених вiд
оподаткування

2112
2120
2121

2122

2123

5 108 3972

Адмiнiстративнi витрати 2130 ( 337 ) ( 235 )
Витрати на збут
Iншi операцiйнi витрати

у тому чист:
витрати взд змзни eapmocmi актив!в, якл оцзнюються за
справедливою вартютю
витрати ыд переюного визнання бюлоглчних актив!в i
сиьськогосподарськол продукцй

Фтнансовий результат вш операцiйно\ дiяльностi:
прибуток

2150 (
2180 (
2181

2182

2190

9

150

) ( )
) ( )

) ( )

збиток

~и6~~к(зоиток/вS'вJI16Узнфляцй на монетары статт!

2195 (
2200
2220
2240
2241

2250 (
2255 (
2270 (
2275

) ( 279 )

) ( )
) ( )



Продовження додатка 2
Фшансовий результат до оподаткування:
прибyroк 2290 150 -
збиток 2295 ( - ) ( 279 )

Витрати (дохлд) з податку на прибуток 2300 - -
Прибуток (збиток) вiд припиненот дiяльноетi пiеля 2305 - -
оподаткування
Чистий фiнансовий результат:
прибyroк 2350 150 -

збиток 2355 ( - ) ( 279 )

11. СУКУПНИЙ ДOXIД
За аналогiчний

Стаття Код За звiтний перiод
рядка перiод попереднього

року
1 2 3 4

Доошнка (yцiнкa) необоротних активiв 2400 - -
Доошнка (yцiнкa) фiнанеових гнструменпв 2405 - -
Накопиченi курсов] рiзницi 2410 - -
Чаетка iншого сукупного доходу асошйованих та епiльних 2415 - -
пщприемств
Iнший еукупний дохш 2445 - - -
Iнший сукупний дозщ до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуток, пов' язаний з iншим еукупним доходом 2455 - -
Iнший сукупний доцд пiсля оподаткування 2460 - -
Сукупний дохiд (сума рядктв 2350, 2355 та 2460) 2465 150 (279)

За аналогiчний
Назва статп Код За звiтний перiод

рядка перiод попереднього
року

1 2 3 4
Матергальнз затрати 2500 380 344
Витрати на оплату працi 2505 3965 3420
Вiдрахування на еоцiальнi заходи 2510 816 654
Амортизашя 2515 65 58
Iншi операцiйнi витрати 2520 23 19
Разом 2550 5249 4495

111. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ

Код
рядка

1 2

За звiтний
перiод

3

За аналогiчний
перiод

попереднього
року

4

Назва статт]

2600
2605
2610

Приходько Володимир Валентинович

Губенко Лариса Вiкторiвна


