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Звiт прО фiпапсовi резJruьтатП (Звiт про суqуппий дохiл)за , 9 МiсяцЬ 2020 р.

L ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
Форма N2 Код зu flКУflГ-lS01003 -l

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

5а аЕдJIогIqнии

пелiол
цопередЕього

Dolcy
1 1 3 4

2000 40 464 з7 37з
Чuсmi заробленi сtпраховi премil' 20]0

премii' пidпuсанi, BalloBa сума 20I ]
премit, переdанi у пересmржування 2012
злуliна резерву незаробленuх премiй, вмова сума 20]3
змlна часlпкll пересmржовuкiв у резервi незаробленtх
ПРеtуtiЙ

20]4

2050 25 з49 ) ( 22зOз
Чuсmi понесенi збumкu за спрйовчмч вuплаmсIJуtlt 2070
Ва.гlовий:

Фибуюк 2090 15 l l5 15 070
збиток 2095 ( ) )

/]oxid (шmраmu) вid змiнtt у резервах dовzосtпроковttх
зобов'язань

2I05

Дохid (вutпраmu) вiQзмiнu iHulux сmржовlм резервiв 2]10
злtiна iншtм сmржовlм резервiв, валова сума 2I]l
змiна часtпкu пересmрй,овuкiв в iHultlx сmраховчх резервах 2] ]2

Iншi операчifori дохода 2L20 9|7 l48
у mолry чuслi:
doxid Bid змiнtt варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справ е dлuво lo в арmi с tпto

2121

doxid Bid первiсноzо вuзнання бiолоziчнuх акmuвiв i
ci ль с ь Kozo спо dapc ько i' про dукцi i'

2l22

dохid Bid вuкорuсmання KoulmiB, вuвiльненttх Bid
опоdаmкування

2123

Алмiнiстративнi вlтграти 2130 ( lз 5l2 ( 12864 )
Вшрати на збуг 2l 50 ( ) )
Iншi операчiйнi веrграти 2180 ( 74]l l2l0 )

! пl.о1.|у чllUll:
вulпраlпl! Bid злtiнu варmосmi акtпuвiв, якi otliHtototnbcя за
справе dлuвою варmi cmlo

2]BI

вumрапu Bid первiсноzо вlАlнання бiолоziчнtм акmuвiв i
ci льс ькоео спо dapc ько t про dукцi t

2]82

Фiнансовий результат вiд операцiйнот дiяльностi:
гrрибугок 2 190 l 779 l l44
збиток 2 l95 )

!охол вiд ylacTi в капiталi 2200
Iншi фiнансовi доходл 2220 2
Ilmli доходи 2240 695 

,
695

у mому чttслi:
dохid ёid блаеоdiйноi' doпoMoztt

224 1

Фiнансовi вLrФати 2250 )
ВТрати вiд 1"lacTi в капiталi 2255 (})
Irшli вкграти 2270 ( ) (



Фiнансовий реryльтат до опOдатку*а""о:
прибуюк

додатка

2290 2 476 1 839rOK
2295 ) ( )Витрати (дохiд) з податкуйБйбчто? 2300 (454) (425тlл,,(-rrPrrvJrurt \JUиrUк,, IJtд припиненО1 дlяльноСт1 пlсля

оцодатщуваншI
2з05

l/rL l ]l(l чrrпаtrUuвии lrеЗУЛЬТаТ :

прибуюк 2з50 2 022 l 4l4
2з55 )

Продовження

п. сукупниЙ

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕР йних

ry. розрАхунок пок4зникIв приБутковостI АкцIЙ

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
рокуl 7 3 4

7цUUцrпr\4 \уцlнка,, неOооротних активlв 2400
2405

Н акопи.rенi к}рiБПБЙцi 24l0
24l5

2445
2450

ruлi{ruk на приоуток, пов'язаний з 1ншим сукчпним лохолом 2455
сукуllIIиLl дOхlд пlсля оподаткYваIIня 2460

\-Jкуtlнии лOхlл tcyМa рядкIв ZJSu, 2355 та 2460) 2465 2 022 | 4l4

витрАт

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

3а аналогiчний
перiод

попередньOго
noKv

1 1 3 4
IYra,rEtrJliUIbнl затрати 2500 2 506 2 5з0
Витрати на ошrату працi 2505 26 0з8 22з92
Вiдрах},в анн, на соцiБйГйхй- 25 10 5 536 4 850
Амортизацiя 2515 L 7з5 l 7з9Iншi операцiйнi веrтрати 2520 3 550 4 409
ril3Oм 2550 з9 365 з5 920

fl"i'iфл*-
Ё]в ý/

:,1".,\ v /,ý,Ё.Wh,izХ=--'д'о'У

чe#:;tillй
Бахмат Наталя Михайлiвltа

АндрIошrсо Андрiй Костянтинович


