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I. ФIIIАНСОВI РЕЗУJЬТАТИ

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
DокY

1 ) 3 1
Чистий дохiд вiд реалiзацii пролукчii (ToBapiB, робiт, пос,ryг) 2000 7 |9| _5 бlб
Чuсmi заробленi сmраховi премii' 20 I0

премi| пidпuсанi, валова сума 201 I
пре Mi i:, пе р е d aHi у пе ре с m р ахув ання 2012
злtiна реlерву незаробленuх прелliй, валова сул.rа 20]3
зл|4lна часmкu пересmраховuкiв у резервi незаробленuх премiй 2011

Собiвартiсть реалiзованоi rrроryпцii
(товарiв,робiт, пос,ryг) 2050 ( 6474 ( 4675 )
Чuсmi понесенi збumкu за сmраховlдйu вuплаmалru 2070
Валовий:

прибl"юк 2090 7|7 94|
збrгок 2095 ( )

loxid (вumраmu) Bid злttiнu у резервах dовеосmроковuх
зобов'язань

2I05

loxid (вumраmч) вid злtiнч iHulttx сmраховuх резервiв 21 10
з.tttiна iHuttlx сmрсховllх резервiв, всlлова c_yllla 211I
змiна часmкu пересmрqховuкiв в iHutux сmраховuх резервах 2]12

Iншi операчiйнi доходи 2l20
у mол,tу чuслi:
doxid Bid зл,tiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

212l

doxid Bid первiсноzо вuзнання бiолоеiчнtlх акmuвiв i
ci л ь с ь к о zо спо d арс ьк о i' пр о dy кцi i'

2]22

dохid Bid вuкорuсmання KoulmiB, вuвiльненttх Bid
опоdаmкування

2I23

Адмiнiстративнi вrграти 2 l30 (675) (цзз)
Цgцрати на збl"г 2150 )
Iншi операцiйнi витрати 2180 ( 40 ) ( l5 )

у mому чuслl:
вumраmu вid змiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2]8]

вumраmu Bid первiсно2о вuзнання бiолоеiчнuх aKmuBiB i
сiл ьс ь к о ео спо d арс ьк о i' п роdукцi i'

2]82

Фiнансовий результат вИ операцiйноi дiяльностi:
прибу"юк 2l90 2 493
збиток 2l95 ) ( )

доход вiд rlacTi в капiталi 2200
нш фiнансовi доходи 2220
нш доходи 2240

у mол,tу чuслi:
dохid Bid блаеоdiйноi' dопол,tоеч

224 1

Фiнансовi витрати 2250 ) (
Втрати вiд ylacTi в капiталi 2255 ( ) (
Iншi витрати 2270 (
Прuбуmок (збumок) Bid вплuву iнфляцii'на "ttонеmщпi сmаmmi 2275

(

(

( )

)
( ) )



Продовження додатка 2

Фiнансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 2 49з
збиток 2295 ( )

Витрати (лохiд; з податýу на прибуток 2300 (2)
Прибуток (збиток) вiд припиненоi дiяльностi пiсля
оподапý/ванtUI

2305

Чистий фiнансовий результат:
прибуток 2з50 493
збиток 2355 )

сукупни о,

Стаття Код
рядка

за звiтнлll,i
перiод

за ана-погiчний
перiод

попереднього

року
1 , 3 4

Дооцiнка (vrпHKa) необоротних акгивiв 2400

Дооцiнка (vuiHKa) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405
Накопиченi KypcoBi рiзницi 24|0
Частка iншого сухупного доходi асоцiйованих та спiльних
пiдприсмств

24l5

Iнший сукупний дохiд 2445
Iнший сукупний дохiд дб оподаткчвання 2450
Податок на прибlток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455
Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування 246о
Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 493

ri.

. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРА них витрл

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

за ана-гlогiчний
перiод

попереднього
Dокч

1 ) 3 1
Матерiальнi затрати 2500 2 551 1 850
ви,грати на ошlату працi 2505 з 463 2 228
Вiдрахування на соцiальнi заходи 25 10 755 479
Амортизацiя 25 l5 l65 l33
Iншi операчiйнi витрати 2520 255 4зз
Разом 2550 7 l89 5 l23

й

IV. РОЗРЛХУНОК ПОКЛЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI ЛКЦIЙл лк

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
Doкv

1 2 3 4
Середньорiчна кйькiсть простих акцiй 2600
скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605
Чистий при6l"юк (збrюк) на одну просту акцiю 2610
Скоригований чистий прибу"юк (збиток) на
одну просту акцirо- 2615
Див iденди н aЙfuirЦhft :ф.*i<rri{р 2650
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