
.Щата фiк, мiсяlр, число)

Пiдrrрrlс}rстао ДЕРЖАВНF:ПIДIРИ€МСТВО "ПОЛТАВСЬКIЙ ЕКСПЕРТНО- за С!РПОУ
ТЕХНIЧНИИ ЦЕНТР ДЕРЖIIРЛIЦ"

(наймснуванfiя)

01

408,72|22

Звiт про фiнапсовi результатп (3BiT про сJдýппrrr"! дохiд)
ta 9 МiсяцЬ 2018 р.

Форма N2 Код за ДКУДГ-Тббб.l
I. ФIIIАНСОВI РЕЗУJIЬТАТИ

стдття код
рrцка

за звiтпrlir
перiод

зд дЕя"аогьrнпй
перiод

попередцього
Dоку

1 2 3 ,l

2000 11047 9 162

Чuспt заробленi сmраховi премii 2010

премii пidпuсанi, BaJloBa сума 20] 1

пpe.l,1ii, переdанi у пересmрахувсlння )пl,)

auiHa резерву незаробленuх премiй, вмова сума 20I з
змiна часпкч переспраховuкiв у резервi незаробленuх премй 20] 1

Собiвартiсть реалiзованоi про.ryкцii
(mварiв,робiъ послуг) 205 0 ( 6824 ) 5 524 )
tluсmi понесенi збufпкч за сmржовllл{u вuплаmаппu 2070

Влповпй:
прибl,ток 2090 4 223 з 638

збкюк 2095 ( ) )

!охid (вuпраmu) Bid змiнч у резервм dовzосmроковuх

зобов'язань

210 5

Дохid (вuпраrпч) Bid зJrliнu iHulux сmраховuх резервiв 21]0
змiна i\ulux сmраховuх резервiв, вмова сума 2]]1
змiна уасmкч пересmраховuкiв в iншuх сmрмовl!х резервaDс 21 12

Iншi опе'рачiйнi лохоли 2l20 285 29з

у пому чuслi:
doxid Bid змiнч варmосmi aKmuBiB, якi оцiнююmься за
справе dлuво lo в арпiсп ю

2121

doxid Bid первiсноzо влtзнання бiолоZiчнlм аюпuвiв i
. сiльс ькоzоспоdарськоt профкцil

2122

-lоrП 

вit вuкорuспання Koulпiч, Butinbчeчux Bil
опоdапкчвання

2123

Адмiнiстративнi витрати 213 0 1751, ) l 52з

Витрати на зб}т 2150 4 ( )

lншi операцiйнi витрати 2l80 l09 ( 54 )

у mому чuслl:
вuпраmu вid змiнu варmосmi aKmuBiB, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

218I

вuпрапu Bia первiсноzо вlх}нання бiолоziчнuх акmuвiв i
ci ль с ь Kozo с по dарс ько t про фкцi l

2182

ФЕансовий рец,Jtьтат вlд операцiйноi дiяльностi:
прибl"mк 2l90 2 644 2 354

збrюк 2195 ( ) (

Дбii вiд r^lacri " 
папi.алi 2200

Iншi фiнансовi доходи 2220

Iнlцi доходи 2240

у пому чllслl:
lохid Bil блаzоdi ноl lопомоаl

Фiнансовi вlтграти 2250 (

ББаr" 
"й уйй в "а"й

2255 ( ) (

]ншi вlтграти 2270 ( (

2275

(

)

)



додатка
Фiнансовий результат до оподаткувдння:
прибl,mк 2290 2 644 2 з54
збкгок z295 ) (

Вrmати (дохiд) з подаrrсу на rФиб}"юк 2300
Приф,ток (збlтюк) вiд прlитпсrеноi дtяльност1 IпсJlя
оподаткуванIUI

2з05

Чистий фiнансовий результлт:
гФибl.юк 2з50 2 644 1 1{,,l

збrюк 2з55 ( )

II. с

Стаття код
рrцка

за звiтrlrIй
перiод

За андпогiчнrrr-I
перiод

попереднього
року

l 2 3 {

Дооцiнка (уцiнка) необоротнrтх акп,rвlв 2400

Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструпrеrгiв 2405

Накопl.тченi Kr?coBi рiзницi 24l0
Частка iнlлого сукупного лохо.ry асочiйованих та спiльнцх
пiдrrDиемств

24l5

Iнrций сукупний дохiд 2445
Iнший сукупнлrli дохiд до оподдткувдння 2,150

Подаmк на приб}"юц пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455
Itlmllli сукупнlп:t дохiд пiсля оподаткуваrпlя 2,1б0

Сукупнп1-1 дохiд (супtа рядкiв 2350, 2355 та 2,1б0) 216s z 644 2 з54

сукупниЙ

Ш. РОЗРЛХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕР витрлт

назва ста,гтi код
рядка

за звiгttttt-t
псрiол

3д аналогiчrrий
перiол

пOпереднього
року

1 2 3 ]
Матерiальнi затрати 2500 221 25з

Витрати на оrшаry працi 2505 6 093 4 7z4
Вiдрапъання на соцiальнi заходи 2510 l 326 l 010

Аплор.пrзацiя 2515 2z4 l84
Iншi операчiйнi вrграти 2520 824 930

Разопr 2550 8 688 7 l01

iпц,,r;

!1iЁ*",Ф)

Самофдлом Лариса Володимирiвяа

Арестов ОлФксандр Вiталiйович


