
Дата (ртк, мтсяць, число)

Шдпряемство _Т:_е:..:.а:..:.т_!:р_:_ля=.ль::...::.о:..:.К --;--::- __ ----;- за сдрпоу
(найменування)

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дoxiд)
за 1 Квартал 2021 р.

1 ФIНAНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

КОДИ
2021 I 04 I 01

21394440

Форма N2 Код за дкудl 1801003

За звiтний
перiод

За аналогiчний
перiод

попереднього
року

1 2
Чистий дохщ вiд реашзацп продукцп (товартв, робiт, послуг) 2000

3
140

4
191

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

2010
2011
2012
2013
2014

Собiваpтiсть реашзованог продукцп
(товарiв,робiт, послуг)
Чистi понесен! збитки за страховими виплатами
Валовий:

прибуток

2050 (
2070

2090

1603 1662 )) (

збиток
Дохiд (витрати) вiд змзни у резервах довгострокових
зобов 'язань
Дохiд (витрати) вiд змлни [нших страхових резервiв

эмзна iнших страхових резервiв, валова сума

2095 (
2105

2110
2111

1463 1471 )) (

змлна частки перестраховиклвв iнших страхових резервах
Iншi операцiйнi доходи

у тому чист:
дохiд вiд змзни eapmocmi актив!в, якл оцзнюютьсяза
справедливою вартютю
дохлд вiд первлсного визнання бюлоглчних актив!в i
сiл ьськогосподарсько i" продукцй
дохiд вiд використання кошпив. вивлльнених взд
оподат кування

2112
2120
2121

2122

2123

1420 1 604

Адмiнiстративнi витрати 2130 ( 138 ) ( 144 )
Витрати на збут
Iншi оперaцiйнi витрати

у тому чист:
витрати влд змлни вартостл актив!в, якл оцзнюються за
справедливою вартютю
витрати езд переюного визнання бiологiчних активлв i
стьськогосподарськол продукцй

2150 (
2180 (
2181

2182

Фтнансовий результат вщ операцiйноi дiяльностi:
~~ТOK 2190

) ( )
) ( )

збиток 2195 (
Дохo.:r вгдучастi в кaпiталi 2200
IКШi~ ~~~~------------------------~~2~2~270-+--------------+------------~

I~A.Q"""- •.• ~,. 2240

~i8~1\ rзОиmок)'еА1rI.ву (нфляци на монетары статт!

2250 (
2255 (
2270 (
2275

182 ) ( 11 )

) ( )
) ( )
) ( )



Продовження додатка 2

Фшансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 - -
збиток 2295 ( 182 ) ( 11 )

Витрати (доxiд) з податку на прибyroк 2300 - -
Прибуток (збиток) вiд прициненог дiяльноетi пiеля 2305 - -
оподаткування
Чистий фiнансовий результат:
прибyroк 2350 - -
збиток 2355 ( 182 ) ( 11 )

11 СУКУПНИЙ ДОХЩ
За аналогiчний

Стаття Код За звiтний перiод
рядка перiод попереднього

року
1 2 3 4

Доошнка (yцiнкa) необоротних активiв 2400 - -
Доошнка (yцiнкa) фiнансових гнструменпв 2405 - -
Накопиченi курсов: рiзницi 2410 - -
Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та епiльних 2415 - -
гпдприемств
Iнший еукупний доxiд 2445 - -
Iнший сукупний ДОЩ до оподаткування 2450 - -
Податок на прибyroк, пов' язаний з iншим еукупним доходом 2455 - -
Iнший сукупний ДОЩ пiсля оподаткування 2460 - -
Сукупний ДОЩ (сума рядктв 2350, 2355 та 2460) 2465 (182) (11)

За аналогiчний
Назва статп Код За звiтний перiод

рядка перiод попереднього
року

1 2 3 4
Матерiальнi затрати 2500 161 199
Витрати на оплату прaцi 2505 1282 1344
Вщрахування на соцiальнi заходи 2510 270 232
Амортизацiя 2515 24 24
Iншi операцiйнi витрати 2520 5 7
Разом 2550 1 742 1 806 -

111. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ

IV. РОЗРАХУНОК покхзникгв ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ

1

Код
рядка

2

За звiтний
перiод

3

За аналогiчний
перiод

попереднього
року

4

Назва статп

Середньортчна кiлькiсть простих акцiй 2600
Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акшй
чи

2605
2610

Приходько Володимир Валентинович

Губенко Лариса Вгкгортвна


