
ПИпрIr€мство
!ата (piK, мiоячь, число)

за С!РПОУ
0

l

Звiт про фiпаЕсовi результатп (3BiT про сукуппий лохiл)
ta 9 МiсяцЬ 2018 р.

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
Форма N2 Код за ЛКУДГ--lТПббТ-l

Стаття код
рядкд

за звiтний
перiод

3а апа.'Iогiчций
перiод

попереднього
року

1
, 3 1

2000 50 092 4з 90l

Чч, tпi зароб.lенi спраховl премi', 2010

премii' пidпuсанi, BaJloBa сума 201 l
преh|li', переdанi у пере сmр!!!!!!!!_ 2012

20] 3

зм[но,!асmкч переспlраховuкlв у резервi незаробленuх премiй 20] 1

Собiвартiсть реалiзованоl прод,чкшti
(mварiв,робiт, послl"г) 2050 48 7L7 37 760

Чuспi понесенi збuпк1l за cmpaxoBlL|rltl вuплапсLмu 2070

Ва,,Iовий:
тmибл.юк 2090 l 375 6 l4l
збкгок 2095 ( )

Jloxid (вumраmч) Bid змiнu у резервах dовzоспроковlм
зобов'язань

2105

[loxid (вuпраmч) вid змiнц iHulux сmраховuх резервlв 2l 10

змiна iHulux сmржовllх резервiв, Ba]loBa cyhla 2111

змiна часпкu пересmрФсовuкlв в iчul|lx сцрqg!!Lрзур!g_ 21 l2
Iншi операчiйнi лохоли 2120 8l0 2 784

у mому чuспI:
doxid Bid змiнtl варпосп1 oчmuqiB, якi оцiнююпься за
справеdлuвою варпiспю

2l 21

dохid Bii первiсноzо вllзнання бiолоziчнtlх акmuвiв i
с i л ь с ь к о zo с поDаосько 1' пр odyrl|ii'

2122

Й-r 
"id "rr"p*r""* 

-"*л", вuвiльненчх Bid
опоdаmкчвання

2.123

А:мiнiстративнi витрати 2lз0 ( з l02 2429 )

Витрати на збут 2l50 ] 004 z 640

lrrшi операчiйнt вlтграти 2l80 427 ( 2697

у mо"vу чuслl:
вuпраmu Biф змiнu варlпосlпi aKmuBiB, якi оцiнююmься за
справеdltuвою варmiсm ю

2]81

ыlmраmч Bid первlснсlzо влtзнсlння бiо.поZiчнllх clKпuBiB i

с i -7 ьс ько?о с пооа рс ьк о j п роО),к l I i 
j'

2182

Фiнансовиr1 резу.пьтат вiд опе;lttцil-лноi дiя.пьностi:
прибуmк 2190 l l59

збr,rюк z195 ( 4з48 )

,Щохол вiд yracTi в капiталi z200

Iншi фiнансовi доходи 2220

lнIцi доходи 2240 841 2 з73

у mому чuслl :

doxid вid блtаzоdiйноl' lопомоап
2211

Фiнансовi вlтфати 2250 (|97) l90

Вmати вiд у.racTi в капiталi 2z55 (

2z70 497 ( 2|

Прuбуtпок (збumок) Bid вп,lчв1, iнфляцil' на монепарнi спаmmi 2275

) (

( )

)



Фiiансовий результдт до опOддткувдння:

ЙЙб;И припиненоi лiял

iнцrою суrryп"оm' лохо.ry асоuiйованю( та спlльн}ц

L дохiд пiсля оп

IIr. ЕлЕмЕнти опЕр

Назва cTaTTi

витрлт

код
рядка

За звiтний
перiод

зд дналогiчнии
перiол

пOпередньог0
рOку

7 3 ,l

2500 zбi96 2l 7ll
2505 -тilзб Tr]l5
25l0 тп, 2 678

I вi,mаY!,вання на соulальнl lахOли
IA.nrrTr.rrattiя

-rЗ l5
-?Ъ0l 2 492

2520 5 9з5
'6 

з30

i550 -----эFan 45 526

ШsгsJа Ромsн Миколsйовяч
КерЬвяк

Го.повн й бчхгrлrер

Й*Йfr;Йа.р"6Фк (збнюк) на

+OJ,]rs970;

Квландарiшвiлi Сергiй Георгiйович


