
Пiдприемство

Додаток 1

до Нацiонального положення

(стаtцарту) бцгалтерськоrо облiку 1

"3агальнi вимоru до фiнансовоi
звiтностi"

Дата (piK, мiсяць, число)
за

пlдприемство
(найменування)

3жf;т яра ф!жанс**ý результати {Звiт ilps *укупний докiд}
за 9 мiсяцiв 2018 р.

Форма М2

l. ФlнАнсовl рЕзультАти
Код за

Кади
2018 10 01

41в0386

1 в01 00з

Статгя Код рядка
3а эвiтний

перiод

3а аналогiчний
перiод

flопереднього
року

1 2 а 4
робiт, послуг) 2000
Чистi заробленi cTpaxoBi премiТ 2010

ЛремiТ пiдписанi, валова сума 201 1

ПремГi, переданi у перестрахування 2а12
валова сума 2а13
неэароблених премiй 2о14
робiт, послуr} 205о
вигlJ,!аз,*s,lи 2а7о
Валовпй:

приброк 2090
збиток 2095

довгострокових аобов'язань 21а5
резервiв 211а
ЁуIиа 2111
страхових резервах 2112
lншi операцiйнi доходи 212о
оцiнюються з€t сflраведливою вартiсгю 21z,|
акгивiв iсlг продукцiТ 2122
вiд оподаткування 2123
Адмiнiсгративнi витрати 213а (1 869)
Витрати на збр 2150
lHtui операцiйнi аитрати 2180 (3)

оцiнюютъся за спраgемивою вартiстю ?]8J
бiологiчних активiв i сiльськогосподарськоТ 2182
Фiнансовrrй результат вiд операцiйноТ дiяль

приброк 2190
збиток 21ý5 {1872

[оход вlд pacTi в капiталi 22а8
lншi фiнансовi доходи 222а 2о1
lHtlli доходи 224о

Дохiд вИ благодiйноi допомоги 2241
фiнансовi витрати 225а
Втрати вф учасri в капiталi 2255
lншi витраru 227в
Приброк {збиток) вiд впливу iнфляцiТ на

результат до оподаткування



збиток ээоЕ (1 671)
Витрати ИохЦ1 з податку на прибугок 2з00
Прибугок (збиток) вiд припиненоi дiяльносгi пir 2305
Чистий фiнансовий результат:

прибугок 2350
збиток 2355 (1 671)

Керiвник

229о

ll, сукуfiний

xlt. ЕrlýмЕнти Фпýр ЙНИХ ВИТРАТ

l\l. рФзрАхун*к fisкАзникtв приБут"кФвOстl

смирнА к.в.

Найrленування показника Код рядка
3а звiтний

перiод

3а аналоriчний
перiод

попереднього
року

1 l 3 4

Дооцiнка (уцiнка) необоротних аtсгивiв 2400
fiооцiнка {уцiнка) фiнансових iHcTpyMeHTiB 24с5
Накопиченi KypcoBi рiзницi 241а
та спiльних гliдприемсгв 2415
lнший сукупний дохiд 2445
lНШИЙ Сущlпний яoxiý до оподбткуЕання 245а
сукупним доходом 2455
lнtдий *укупний д*хiд пiсля оfIодаткуванýя 2460
Сукупний д*хiд {сума рядкiв 2350, ?355 та 24 2{.6ý {{ ý7r}

Найменування показника Код рядка
3а звiтний

перiод

3а аналогiчний
перiод

попер€днього
року

1 l 4
Матерiальнi затати 25s0

Витрати на оплаry працi 25а5 1498

Вiдрахування на софальнl заходи 2510 328

Амортизацiя t
lншi операцiйнi витрати 252* 42
Разом Ё55* 1871

назва статri Код рядка
3а звiтний

перiод

3а аналогiчнuй
перiод

попереднього
року

,! 4
Середньорiчна кiлькiсгь простлtх акцiй 2ý00
акцiй 2ý05
Чистий прибуrок (збиток} на одну просту акцiю l0 IU

одну просгу акцiю 2615
Дивiденди на одну проgгу акцiю 26Ф--,

lвозовб
радп

Головний буlсгалтер кАвун г.ю"
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-|

l


