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(найменування)

3BiT про фiнансовi результати (3BiT про сукупний дохiд)
за { Пiврiччя 2022 р.

l. ФlнАнсовl рЕзультАти

Статrя код
Dядка

за звlтний
пеоiод

3а аналогlчний перlод
попереднього рокч

3 4

{истий дохlд вlд реалlзацlТ продукцil (ToBapiB, pooiT, послуг) 2000 110914 84596
{истi заробленi cTpaxoBi премiТ 2010
1ремii пiдписанi, валова сума 2о11
1peMi'[, переданi у перестрахування 2о12
Змiна резерву незароблених премiй, валова сума 201 3

3MiHa частки перестраховикiв у резервi незароблених премiй 2о14
Эобiвартiсть реалiзованоТ продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг) 2050 (1 301 00) (1 03652)
-lистi понесенi збитки за страховими виплатами 2070
Валовий:
прибуток

2090

збиток 2095 (1 91 86) (,|9056)
цохц (витрати) вц змiни у резервах довгострокових
зобов'язань 2105

!охiд (витрати) вiд змiни iнщих страхових резервiв 211о
3MiHa iнu.lих страхових резервiв, валова сума 2111
Змiна частки перестраховикiв в iнших страхових резервах 2112
ншi операцiйнi доходи 2120 1 1367 26065
цохtд вlд змlни BapTocтl активlв, якl оцlнюються за
зправедливою вартiстю 2121

Цохh вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i
jл ьськогоспода pcbKoi продукцii 2122

Цохh вiд використання коштiв, вивiльнених вiд оподаткування 2123
Цдмiнiстративнi витрати 21 30 (7773) (6498)
3итрати на збут 21 50 (4983) (4762)
ншi операцiйнi витрати 21 80 (3664) (42з7)
Jитрат вц змlни BapTocTI активlв, якl оцlнюються за
}праведливою вартiстю 2181

Jитрат вlд первlcноrо визнання oiологiчних активiв i
jл ьськогосподарськоi продукцii 2182

Фiнансовий результат вiд операцiйноТ дiяльностi
прибуток 21 90

збиток 2,195 (24239) (8488)

Щохiд вiд участi в капiталi 2200
ншi фiнансовi доходи 2220 78
lншi доходи 2240 141 ,l8

охИ вiд благодiйноI допомоги 2241
0iHaHcoBi витрати 225о (822)
Втрати вiд участi в капiталi 2255
lншi витрати 2270 (760) (7)
"lрибуток (збиток) вiд впливу iнфляцiТ на MoHeTapHi cTaTTi 2275
Фiнансовий результат до оподаткування:
прибуrок

2290

збиток 2295 (25680) (8399)
Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2300
l lриOуток (зOиток) вц припиненоТ дiяльностi пiсля
сподаткування 2305

{истии фlнансовии результат:
прибчток

2350

збиток 2355 (25680) (8399)

l1. сукупниЙ дохlд
Стаття код

рядка
эа звlтнии

пеоiод
3а аналогiчний пер|од

попереднього рокv
2 2 4

цооцiнка (чцiнка) необоротних активiв 2400 225516

Щооцiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405



-lакопиченi KypcoBi рiзницi 2410

2415
нший сукупний дохiд 2445
lнший сукупний дохiд до оподаткуванii 2450 225516
lодаток на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455
ншии суку!ний дохiд пaсля оподаткування 2460 225516
]укупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 246Ф 2465 -25680 217117

Назва cTaTTi код
рядка

3а звlтний
перiод

За аналогiчний пёрБЕ
попереднього рокv

2 а 4
Иатерiальнi затрати 2500 74йб Zвm
Jитрати на оплату працi 2505 47518 46362
3iдрахування на соцiальнi заходи 251 0 10290 101 19
\мортизацiя 2515 11 157 1 0099
ншi операцiйнi витрати 2520 з479 42з7
Разом 2550 146520 ,!,l9135

lll. ЕлЕмЕнти опЕрАцlЙних витрАт

lv. розрАхунок покАзникlв приБутковостl

/ КолесникА. М. /

/ Гловяк Ю. Р. /

чистий прибугок (збит9к) на одну просry акцiю

ý"N#

Керiвник

Головний бухгалтер


