
Пiдпри€мство
ТОВАРИСТВО З
"ФУТБОЛЬНИЙ

оБмЕжЕною вlдповlдАJlьнlстю
клуБ "минАЙ" (зАкАрпАттЕ

до Нацiонального полохвння
(стандарту) бухl терського обл ку l
'заlФьн] вимоги до фiнансовоj

Дата(рiк, мiсяць, число)

за едрпоу

3BiT про фiнансовi результати про сукупний дохiд)
за 2о21

(Звiт
р.

l. ФlнАнсовl рЕзультАти
Оопма Ш,Z Коа зч Дt<VЛ@

стаття перiод
Ъ аналогiчний перlод

попеоеднього 0оку

]ЙБЪйЪй;йцjiПродукцii (ToBapiB, роб т, послуr 7зтз 2558

2010
2о1,1

2о12

з"ilМвч незаооблених премiй, валова сума 201з

\,],*"r-" 
"eDec.oa,loв"K]B 

ч резервi незароблених прем й 2014

;ББ;Б;с." реалiз"ваноr продукцii (т!9qрЦ49q]:Д9s4ДL 2050

.]истi понесенi збитки за страховими виллатами 2о7о

2090 737з 2558

2о95

21о5]охiд (витрати) в]д эмlни у резервах довгострокOв

цБiй t*,mатиЬiд змi"" l"!]их страхових резервв 211а

iM]Ha iнU]их стDахових резервiв, валова сума 2111

]MiHa частки перестраховикiв в iнших страховцщ9!989з]_ 2-1,12

212о 15500 1362

2121

]_"h вЕ пер"i"ного -"на|ня бiологiчних акгивiв i

, п"сььогосгодаось,о] 1родукцi]
2122

iд вд ви.ористання ьоlrт,в, вивiль,е-/л вlл о rодаl,уван,<

цлмiнiстоативнi витоати 21з() 17 /61) 10457)

215о \214) (3)

ншi опеDацiйнi витрати 2180 (7009) l77l

fiiраiъ]fiйни Baprcaтi акrивiв, якi оц!нюються за
:ппавеллйвою ваDтiстю

21а1 l

Эiнанс.."й резу*т'ат вИ 
"пёрацiйноТ 

дiяльностi 21s0

2195 (2111 (66]

БlоЪБ *6i ,i 
" 
*аr*пi l .200

ншi ф HaHcoBi доходи 222о
224о

]охiд вiд благод]йноl допомоги 224,1

225о

]трати вiд участiв капiталi

r;;Бй;i ("биток) 
",д "пливч 

iнфляц]i ва монетарнiстатгi 2275

Фiнансовий результат до оподаткуваняя: 229а

2295 |2111 (6616)

]ит.эти (лох]л) з подэткV на прибvток 2з00

rрибуток-сfi иток)ъЕприпл!нено]'дiяльностiп]сля 2305

Чист,ЙТiнан"+iнан"..иИре"ульта,, 2з50

2з55 {21,1,1)
(66,16)

,tg



ll, сукупни
Код

пер од
за аналогчнии перlод

попеDеднього ooKv
2 з

1v нкэ] необо.отвих апив]в 2400

-эоцiнка (уцiнка) ф нансових нструмент в 2405

-акопиченi курсов р зницi
-астка iншого сукупFого доходу асоцlйованих та €пrльних

нший счкупний дохiд до оподаткування 2450
']одзток на приблок iов'язаний з iншим сукупним доходом 2455
lнщий сv(vпний дохiд пiсля оподаткування 246о

эчкчпний дохiд (счма рядкiв 2350,2355 та 24ý0) 24в5 -21,11 _6616

lйн

t.{ lч, розрАхунок покАзникlв приБуткоЕостl АкцlЙ

+'

it

/ плавайко €

/ П/iзун Л, В, /

в,/

liЬi,,

L,,rлe_t ]Dll
пп f1,1Дрi

йi/,чрg*"во

[y.'unio l,й,!.]g.:4 L,ц

lll. ЕлЕlиЕнти опЕр их витрА
Код за аналог чнии пер од

попеоеднього рокч
2

2500 9]0

Зитрати на оплату прац 2763

З дDахчвання на соцальн заходи 251о 984 635

2515 ]3]

вшlопеоаuiйнiвитоати 2520 18481 6,1з2

2550 24984 10537

а аналогlчнии пер од

boD чна кiльк]сть простих аliц
гована серёдньорiчва к]лькi.ть простих акц й

истий поибчток {збиток) на од
коригований чистий прибуток (збито0 на оqд*дý€ýIу аkцю

&/,ý

,ц


