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"3агальнi вимоги до фiнансовоI
звгностi"

Дата(рiк, мiсяць, число)
за е!РПОУПiдприемство flержавне пiдприемство "Запорiжгеоiнформ"

(найменування)

3BiT про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
за 2017 р.

l. ФlнАнсовl рЕзультАти

Стаття код
рядка

3а звlтний
перiод

3а аналогiчний перiод
попереднього року

2 J 4

lистий дохlд вlд реалlзацll продукцl'| (ToBaplB, poolT, послуг) 2000
-lистi заробленi cTpaxoBi премiТ 201 0
lpeMii пiдписанi, валова сума 2011
lpeMii, переданi у перестраryвання 2012
3MiHa резерву незароблених премiй, валова сума 201 3
JMiHa частки перестраховикiв у резервi незароблених премiй 2014
)обiвартiсть реалiзованоТ продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) 2050
]истi понесенi збитки за страховими виплатами 2070
3аловий :

приб\ггок
2090

збиток 2095
-lохlд (витрати) вiд змiни у резервах довгострокових
lобов'язань 2105

]охiд (витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв 2110
3MiHa iнших страхових резервiв, валова сума 2111
3MiHa частки перестраховикiв в iнших страхових резервах 2112
ншl операцlинl доходи 2120
цохlд вlд змlни BapтocTl активlв, якl оцlнюються за
)праведливою вартiстю 2121

]охiд вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i

:iльськогосподарськоi продчкцiт
2122

]охiд вiд використання коштiв, вивiльнених вiд оподаткування 2123
\дмiнiстративнi витрати 21 30 п4\
Зитрати на збуг 21 50
ншl операцlинl витрати 21 80 (28) (2)
Jитрат вlд змlни BapTocтl активlв, якl оцlнюються за
)праведливою вартiстю 2181

Jитрат вщ первiсного визнання Оiологiчних активiв i

:iльськогосподаDськоТ п родчкцiТ
2182

Diнансовий результат вiд операцiйноI дiяльностi
прибугок

21 90

збиток 2195 (28 (16)

]охiд вiд pacTi в капiталi 2200
ншi фiнансовi доходи 2220
ншi доходи 2240 3

]охiд вiд благодiйноТ допомоги 2241
DiHaHcoBi витрати 2250
3трати вiд участi в капiталi 2255
ншi витрати 2270
lрибугок (збиток) вiд впливу iнфляцiТ на MoHeTapHi cTaTTi 2275
Diнансовий результат до оподаткування:
прибугок

2290

збиток 2295 (26) * (16)
Зитрати (дохiд) з податку на прибугок 2300
lриоуrок (зоиток) вlд припиненоl дiяльностi пiсJIя

)податкування 2305

{истии фlнансовий результат:
прибWок

2з50

збиток 2355 (26) (16

,l



на прибугок, пов'язаниЙ з iншим сукупним доходом

lч. розрАхунок покАзникlв приБутковостl

Керiвник

Головний бцгалтер


