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3BiT про фiнансовi результати (3BiT про сукупний дохiд)
за 1 Полугодие2021 г.

l. ФlнАнсовl рЕзультАти

Стаття
Код

рядка
за звlтний

перiод
За аналогiчний перtод

попереднього року
2 4

-lистий дохiд вiд реалiзацiТ продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг) 2000 80940 27834

lистi заробленi cTpaxoBi премiТ 20,10
-1peMiT пiдписанi, валова сума 2011

lpeMiT, переданi у перестрахування 2012

3MiHa резерву незароблених премiй, валова сума 201 з
3MiHa частки перестраховикiв у резервi незароблених премiй 2о14
Эобiвартiсть реалiзованоТ продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг) 2050 (851 05) (68230)

-lистi понесенi збитки за страховими виплатами 2070
Валовий :

прибчток
2090

збиток 2095 (4165) (40396)

лохlд (витрати) вlд змlни у резервах довгострокових
зобов'язань 2,105

]охiд (витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв 2110
JMiHa iнших страхових резервiв, валова сума 21 11

Jмiна частки перестраховикiв в iнших страхових резервах 21 12

ншi операцiйнi доходи 2120 41125 51792

]охiд вiд змiни BapTocтi активiв, якi оцiнюються за
]праведливою вартiстю 2121

]охiд вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i

:iл ьськогосподарськоТ продукцiI
2122

]охiд вiд використання коштiв, вивiльнених вiд оподаткування 2123

ммiнiстративнi витрати 21 30 (1 1 587) (1 01 49)

3итрати на збут 21 50
ншi операцiйнi витрати 21 80 1 1 584) (382)

]итрат вiд змlни BapTocTl активlв, якl оцlнюються за
]праведливою вартiстю 2181

3итрат вiд первiсного визнання oiологiчних активiв l

;iл ьськогосподарськоi продукцiТ
2182

Di нансовий результат вiд операцi йноi дiяльностi
прибуток

21 90
1 3789 865

збиток 2,195

]охiд вiд участi в капiталi 2200
ншi фiнансовi доходи 222о 5

ншl доходи 2240 4471 3583

]охiд вiд благодiйноТ допомоги 2241
эiнансовi витрати 2250
Зтрати вiд участi в капiталi 2255
ншi витрати 2270 (11

Трибуток (збиток) вiд впливу iнфляцiТ на MoHeтapHi cTaTTi 2275
Фiнансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290
18248 4453

збиток 2295
Зитрати (дохiд) з податку на прибуток 2300
lриOуток (30иток) вlд припиненоl дlяльностl пlсля

)податкчвання 2305

чистий фlнансовий результат:
прибчток

2350 18248 4453

збиток 2355

,l



||. сукупний дохtд
Стаття

Код
рядка

3азвlтний
перiод

За аналогlчнии перlод
попереднього року

2 4

ооцiнка (уцiнка) неоOоротних активiв 2400

]ооцiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405
lакопиченi KypcoBi рiзницi 2410
{астка lншого сукупного доходу асоцlиованих та спlльних
liдприомств 2415

ншии сукупнии дохlд 2445
нший сукупний дохiд до оподаткування 2450
1одаток на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455
нший сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460
Эукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 18248 445з

lll. ЕлЕмЕнти опЕр витрАт

Назва cTaTTi
код

рядка
3а звlтний

перiод
За аналогiчний перiод

попеDеднього poKV

2 n 4

Vlатерiальнi затрати 2500 ,l0910 10915

3итрати на оплату працi 2505 63848 44349

Зiдрахування на соцiальнi заходи 251 0 14100 1 0007
Амортизацiя 25,15 61 60 3585
ншi операцiйнi витрати 2520 ,18686 9905

Разом 2550 113704 787в1

lv. розрАхунок покАзникlв приБутковостl АкцlЙ

истий прибуток (збиток) на одну просту акцiю

Керiвник

Головний бухгалтер

/ А.Г.3апорожченко /

/ Л.В.Муравйова /


