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I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчнпй
перiод

попереднього
року

1
,,

3 4
Чистий дохiд вiд реалiзацii продукчii (ToBapiB, робiт, пос.тryг) 2000 5 967 5 989
Чuсmi заробленi сmраховi премit 20]0

пр ел,d i' пi dпuс aHi, в мо в а сума 201 1

ПpeJ|,lii:, пере daHi у пере сmрахування 20]2
змiна резерву незаробленuх премiй, вмова сума 20]3
змiна часmкu пересmраховuкiв у резервi незаробленtlх
премiй

2014

Собiвартiсть реалiзованоi прощ,кцii
(товарiв,робiт, послryг) 2050 ) ( )
Чuсmi понесенi збumкu за cmpaxo*llJytu вuплаmсшru 2070
Валовий:

прибуюк 2090 5 967 5 989
збиток 2095 ( ) )

,Щохid (вumраmu) Bid з.п,tiнu у резервах dовzосmроковuх
зобов'язань

2 ]05

loxid (вumраmu) Bid змiнu iHulux сmраховuх резервiв 2] 10
з.мiна iHutux сmраховuх резервiв, Bmtoqa cyJyla 2III
зhllна часmкu пересmраховuкiв в iHulux сmраховuх резервах 21]2

Iншi операuiйнi доходи 2L20 29 566 22 396
у mому чuслi:
dохid Bid змiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2!2]

dохid вid первiсноzо в1lзнання бiолоеiчнuх акmuвiв i
с iль с ь ко zо спо d арс ько I' проdукцi t'

2I22

dохid Bid вuкорuсmання KoulmiB, вuвiльненrж Bid
опоdаmкування

2]23

Адмiнiстративнi влгграти 2|30 ( |4 67з 8495 )
Витрати на збут 2l50 ( ) ( )
Iншi операцiйнi врrтрати 2180 ( 18 973 16 49в )

у mому чuслi:
вumраmu Bid змiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2 ]81

вumраmu Bid первiсно2о вuзнання бiолоеiчнuх акmuвiв i
ci л ь с ь к о zo спо d ар с ько i' п р о dукцi i'

2 ]в2

ФiнансовиI1 результат вiд операцiйноi дiяльностi:
прибуток 2190 i 887 3 з92
збиюк 2l95 ( ) (

Доход вiд участi в капiталi 2200
нш фiнансовi доходи 2220
нш доходи 2240 25 290 25 754

у mол,tу чuслi:
dохid Bid блаzоdiйноt dопол,tоzu

224 1

Фiнансовi врIтрати 2250 )
Втрати вiд участi в капiталi 2255 ( ) ( )
Iншi витрати 2270 ( 25290 ) ( 25715 )
Прuбуmок (збumок) Bid вплuву iнфляцii'на монеmарнi сmаmmi 2275



\ ъ

ка2додатка(r,lнaнcOBI,II{ результат до оподаткування:
прибуюк 2290 1 887 3 431
збиток 2295 ) ( )

2з00
2з05

ЧистиIi фiнансовий результат:
прибуюк 2350 l 887 3 43]-
збиток 2з55

п. сукупниЙ

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕР

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiол

За ана.llогiчниIl
перiод

попереднього
року

1 , 3 4
2400
2405

Накопиченi rcypcoBi рiзницi 2410
2415

IнIций суrсупний дохiд 2445
Iншиl-л сукупний дохiд до ополатlсування 2450

2455
Iнший сукупниli доцй пiсля оподаiкування 2460
Сукупний дохiд (сума рядкiБ 2GцJЕ5ТаJ46Ф 2465 l 887 3 4зl

них виITPAT

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiол

за ана.погiчний
перiол

попереднього
DOKv

1 2 3 4
Матерiальнi затрати 2500 187 540
Витрати на оппату працi 2505 5 750 5 053
В iдрахув анй;а соцiБЙ захом 25 10 I 26I l 12l
Амортизацiя 25 15
IHmi операцiйнГвитрати 2520 17 566 10 375
Разом 2550 24 764 17 0в9

. РОЗРЛХУНОК ПОКАЗIIИКIВ ПРИБУТКОВОСТI А й

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

пOпереднього
рOкY

1 ,,
3 4

Середньорiчна кiлькiсть проСтих акцй 2600
2605

Чистий прибуmк (збrrток) на одф rросrу аuцiю 26L0

26|5
2650

КерЬпlлк

Головнпli бу
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