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I. ФIНЛНСОВI РЕЗУJЬТЛТИ
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Стаття Код
рядсr

за звiтпцй
перiод

за апа.rrогiчпиi
перiод

попередЕього
Doкty

1 2 3 4
Чистшi дохй вiд реалiзацii проryщii (ToBapiB, робiъ посrrуг) 2000 l 356
Чuсmi заробленi сmрмовi премil 20I0

прел,til пidпuсанi, валова сума 20l I
премit, переdанi v пересmрсхування 20I2
змiна рверву незаробленtм премiй, вмова сума 2013
змiна часmкu пересmржовuкiв у резервi незаробленtм
премiй

20l4

Собiваргiсть реапiзованоi проryкцii
(товарiв,робiт, послryг) 2050 (446) (
Чuсmi понесенi збutпкu за сmрсховuмu вллплаmамu 2070 l
Ва.повий:

прибуюк 2090 910
збкюк 2095

floxid (вumраmu) Bid змiнu у рвервФс doBzocmpoKoBtх
зобов'жань

2I05

Щохid (вumраmu) Bid змiнu iHultх сmрФсовлlж резервiв 2] 10

tзлуliна iHutux сmраховllх резервiв, всиова cynha 2l1]
зл4iна часmкu пересmраховuкiв в iHulttx сmрсNовuх резервж 2l ]2

Iншi операчiйнi доходи 2|20 l11
у пому чuслi:
doxid Bid змiнu варmосrпi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2]21 ,il
Il

doxid Bid первiсноzо вllзнання бiолоziчнtм акmuвiв i
сiльс ькоzоспоdарс ько t проdукцi t

2l22

dохid Bid вuкорuсmання коllлпiв, вuвiльненtм Bid
опоdаmкування

2]23 ]i

Адмiнiстративнi вкграти 2130 ( 998 )
Вrграти на збуг 2150 )
Iншi операцiйнi вкграти 2l 80 ( 2з ) (

у mоп4у чuслl:
вumраmч вid змiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2181

вumраmu Bid первiсноzо вllзнання бiолоziчнtм акmuвiв i
ci л ь с ь цо ео спо dapc ько i' проdукцi t

2]82

Фitlансо вий результат вiд операцiйноi дiяльностi:
прибlток 2l90
збиток 2l95 (

Дохiд вiд участi в капiталi 2200
2220

Iнцri"доходи " . 
''",\

2240 1 94l
f,l .t,ппэ, чllсл;{Ь* \\'' dbxid вid..ý!tаеоdфоi фомоал

224 1

Фiнансовi ýитрай \ *- 2250 )
Втрати Biдl*io6; в KahiTa.T 2255 )
lнШjЪrЁфти]$ / 22?0 ( 1941 ) (
[!t|uФ,hlок (збumокI Bid.)Brl$rcy iнфляцii Hct монеmарнi спапmi 2275-tr



Фiнансовий результдт до оподаткуrаrr"rl

Чистltй фiнансовий результат:

Iнший сукупний дохiд
rншllГr сукупний дохiд до оrrодаrку"ан",

Illmllii сукупний дохh пiсля
CyKvrrHllй дохiд ма рядкiв 23ý0,2355 та 2460)

Виrl;ати на

АrIоJl,гизацй
Iншi tlперацiйнi

Продовlкення додаткd

п. сукупниЙ

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРД них витрлт

ry. розрлхунок цоклзникIв приБутковостI л

назва стдттi Код
рядка

за звiтний
перiод

За ана.llогiчнийi]
ПеРlОД ,,il:

попереднього
РОКУ , ]:

l 2 3 4
2600

: t,t, I, и t о в ана',середIьорrчна кшькrсть rцюсIrаr акцiй 2605
__1ll, iiiir г]рt{о]тщOчfqs)да одFtу пРОСТУ аКЦiЮ
L к, , . ,lt_lваций jirr9*й ryбуюк (збlrгок) на
ý_tl r ,,Ilосту акrц,Ф' . ,.\

2610

26l5: _-,н-lи на однУ просry lкlцкfi ilrЁ€и 2650
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