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I. ФIIlAIlсoBI PЕЗУЛьTATи

3820з,7З,7

Cтaшя Кoд pядкa Ъ звiтний пеpiод
Ъ aншoгivний пеpioд
пoпeDелньoго noкv

2 3 4
чисTии дoхl.ц вl,ц Dешlзaцп пDoдYкц1l (ТoвaplB. Doolт. Пoслvг) 2000
чисTl зapooленl сТpaxoBl Пpемll 2010
tlpемll пrдПисaш' Bшoвa сyма 2011
l lpемll. nepeдaнl v пеpecтpaхvBaHtr 2012
Jмtнa peзеpBY незapooлених пpемlи' BaЛoвa clryа 2013
Змiнa частки пеpестpахoвикiв у peзеpвi нeзаpoблених лpемiй 2014
Cобiваpтiс,гь pешiзовaнoi пpoдукшii (тoваpiв' poбiт, пoслyг) 2050 (-)
Чистi пoнесerri збиТки зa cTDaxoвими виплaтaми 2010

BаловиIi:
пoибvтoк

2090

збитoк 2095 (-) )

.Цoхiд виmaти) вiд змiни У pезеpBж дoBгoстpoкoвиx зoбoв'язшь 2105

Дохiд BиmaTи ) Blд змlни lншиx сТpaxoBих peзepBlв 2110

Змiна ншиx сТ!aхoBих pезepBlB' ваJIoBa сyМa 2ttl
Jмlfla чaоTки пеDестDaхoBик1B в lнших cmaХoвих DезеDBж 2t12
Iншi oпеpaцiйнi дoxoди 20

,.1oхl.ц вlд змlни вapтoсT aЮивlв' якl oцlнюЮтьоя зa спpaBедлиBoЮ Bapтlстю

Дoхiд вiд пеpвiснoгo BиЗнaння бiолoгiчних aктивiв i сiльськoгoсПo.цаpсЬкoi пpo;Цlкцii 22

Aдмiнiотoатпвнi витpaти 30 ( e3) з
Bитpaти на збУт 50

Iншi oпеoaшiйнi виmaти 80 (8
Bитpaт вiд змiни вapтoстi aюивiв. якi oшiнrоються зa cпDaвеrивoЮ BаDТIсTЮ 8l
Bигpaг вiд пеpвiснolo aизнаHнЯ бioлoгiчних апивiв i сiльськoгoспoдaoськoi пooлvкuii 82
Фittапсoвий pеtультат вiл опеpаuiйноТ дiяльнoстi:
пpибyтoк 2190
збитoк 2195 101) 4t
{oхiд вiд ylacтi в кaпiтui 2200
Iншi фiнaнсовi дoхoди 2220 z)1 298
[ншi Дoхoди 2240
floxiд вiд блaгoдiйнoi допoмoги 2241

Фiншсoвi вит!aти 2250 (-)
Bтpати вiд yчастi в кaпiтшi zt)1 (-)
Iншi виmaти 2270 (

Пpибyтoк (збиток) вiд впливy iнфляцii на мoнетapнi стaтi 22',75

Фitrансoвий pезvлЬтaт дo oпoдaткvвання:
пpибyток 2290 15з 251
збитoк 229s (

Bитpaти (дoхiд) з пoдaThу нa пpибутoк 2300 -2 -28
pиoyтoк (з0иТoк) вlД пPипиHенol дIяЛЬнoстl ПIсЛЯ oпoдa] кувaння 2З05

Чшстиil фiнaнсoвий pезультaт:

пpибyтoк 2з50 l5l 229
збитoк 2з55 t

II. сУкУПниЙ.цoхlД

Стaтгя Кoл pядкa Ъ звiтний пеpioд
Ъ aншогiнний пеpioл

пoпеDелньогo noкv
I 2 з 4

Дooцiнкa (уцiнка) ttеoбopогниx aкгивIв 2400
.{ooцiнкa (yцiнкa) фiнaнсoвих iнотpyментiв 2405
Haкопиченi куpсовi piзницi 2410
Чaсткa iнuюгo сукупttoгo дoxo.цу aсoцiйoвallих ra сПiЛЬних пiДПDисМств 2415
lнший сукупниIi дoхiд 244s
lIlшrий сyкyпний ДоxiД Дo oпoдaткувaння 2450
Пoдaтoк нa пpиб1тoк, пoв'язaний З iншиМ cукyпниМ дохoД'oN,r 2455
[ншиЙ сукyпший дoxiД пiсля oпoдaTкyBaння 2460
Сукyпний дoхiД (суMa рядкiв 2350,2355 тa 2460) 2465 151 229

III. ЕЛEMЕнTи oпЕРAцIйEIIX BитPAT

Haзва отaтi Код pядкa Ъ звiтний пеpioл
Ъ aншoгivний пеpioл

noПеDе,цньoгo Doкv
I 2 з 4

J\4атеpiaльнi зaтpaти 2s00
Bищaти нa oплaту пpaцi I )U) t9 ll
Biдрaxувaння нa сoцiaльнi зaхoДи 25 10 б 4
AМopтизaцlя l)1)



lншl oПерaцlинl BитpaTи 2520 '76 2',7

Paзом 2S50 10t 4l

Haзвa стami Кoд pядкa Ъ звiтний пepioд
Ъ aншoгirний пepioд

z з 4
CеDедньopiчнa кiлькigгь пDoстиx aкцiй 2600
Cкopигoвaнa сepеднЬоpiчt]а кiлЬкiстЬ пpoсTиx aкцiй 2605
Чиотий пpибутoк (збиток) нa oД}ry пpoсry aкuiю / 2610
Cкоpигoвaний чиgrий пpиб}тoк (збитoк) на o,цну пpoсту aкцiio y' 2615

ДивiДенДи на oдну пpoсту aкцiю .: I 26s0

Кеpiвник

Гoлoвний бyхгaлтер

ш


