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Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дощ)
за 1 Пiврiччя 2021 р.

1 етнансовт РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

Форма N2 Код за ДКYдI 1801003

За звiтний
перiод

За аналогiчний
перiод

попереднього
року

1 2
Чистий доxiд вiд реалгзацц продукцп (товартв, робiт, послуг) 2000

3
211

4
191

Чист!зароблен! страхов! премй
преми тдписаю, валова сума
премн. передан! у перестрахування
змлна резерву незароблених премлй, валова сума
змлна частки перестраховиклв у резерв! незароблених
премлй

2010
2011
2012
2013
2014

Собiвартiстьреашзованот продукцп
(товарiв,робiт, послуг)
Чист! понесен! збитки за страховими виплатами
Валовий:

прибyroк

2050 (
2070

2090

3211 ) ( 2895

збиток
Дохлд (витрати) влд змлни у резервах довгострокових
зобов 'язань
Дохлд (витрати) вiд змлни знших страхових резерв!в

змлна [нших страхових резерыв. валова сума

2095 (
2105

2110
2111

3000 ) ( 2704 )

змзна частки перестраховиклв в лнших страхових резервах
Iншi операцiйнi доходи

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

2112
2120
2121

2122

2123

2967 2668

Адмiнiстративнi витрати 2130 ( 214 ) ( 182
Витрати на збут
Iншi операцiйнi витрати

у тому чист:
витрати взд змзни eapmocmi активзв, якл оцзнюються за
справедливою вартютю
витрати взд переюного визнання бюлогзчних активзв i
стьськогосподарськол продукцй

2150 (
2180 (
2181

2182

Фтнансовий результат вщ операшйног дiяльностi:
прибуток 2190

2 ) (
) (

збиток 2195 (
Доход вiд участi в капiталi 2200

Iншi~~:I!Stiс===========t}2~22@0=t===-===1===-=~
I~y()~тnn, ~"' 2240

2250 (
2255 (
2270 (

249 ) ( 218

) ( )
) ( )

)) (
~U6.11...~K (зоuток)' "'L~"" I-<ey(нфляцй на монетарн! статт! 2275



Продовження додатка 2
Фтнансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 - -
збиток 2295 ( 249 ) ( 218 )

Витрати (дохщ) з податку на прибуток 2300 - -
Прибуток (збиток) вiд прилиненог дiяльноетi пiеля 2305 - -
оподаткування
Чистий фiнансовий результат:
прибуток 2350 - -
збиток 2355 ( 249 ) ( 218 )

За аналогiчний
Стаття Код За звiтний перiод

рядка перiод попереднього
року

1 2 3 4
Доошнка (уцiнка) необоротних активiв 2400 - -
Дooцiнкa (yцiнкa) фiнанеових шструменпв 2405 - -
Накопиченi курсов: рiзницi 2410 - -
Частка iншого сукупного доходу асошйованих та епiльних 2415 - -
гплприемств
Iнший еукупний дохiд 2445 - -
lнший сукупний дoxiд до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуток, пов' язаний з iншим еукупним доходом 2455 - -
lнший сукупний дoxiд пiсля оподаткування 2460 - -
Сукупний дoxiд (сума рядктв 2350, 2355 та 2460) 2465 (249) (218)

11. СУКУПНИЙ ДOXIД

111. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ
За аналогiчний

Назва стагп Код За звiтний перiод
рядка перiод попереднього

року
1 2 3 4

I Матергальнт затрати 2500 248 247
Витрати на оплату працi 2505 2566 2340
Вщрахування на еоцiальнi заходи 2510 553 437

I Аыортизашя 2515 48 42
l'"!crl операшйнз витрати 2520 12 11 
Разом 2550 3427 3077

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ

Код
рядка

1 2

За звiтний
перiод

3

За аналогiчний
перiод

попереднього
року

4

Назва статп

лньоргчна кшьктстъ проетих акшй
вана середньоргчна кiлькiеть проетих акшй

2600
2605
2610

2615
2650


