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I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
Форма N2 Код за ДКУД

0I201
|22

стаття код
рядка

3а звiтпrrir
перiод

за аtIалогi.rrrrrI'i
перiод

попередпього
рокf

1 2 3 .l

ч"сr"и до*ц 
"ьц реа,,,,з,ацii прол1 Kuii (rо!4рЦ.!9ýЦ.д99Дi 2000 l5 881 13 603

Чuсmi заробленi cmpaxoqi премil' 20I0

премi\' пi dпuс aHi, в a]lo в а сум а 20I I
премi[, переdанi у пересmрахування 2012

змiна резерву незаробленuх премiй, вtlлова сума 2013

змiна часmка переспраховuкiв у резервi незаробленuх премiй 20I4
Собiвартiсть реалiзованоi прод,кrчI
(mварiв,робiт, посл}т) 205 0 9 65l ( 8279
Ilucmi понесенi збumкu за сmржовll,\lu вuплапамч 2070

В:Lповиr-r:
rmибr,юк 2090 6 2з0 5 324

збI{юк 2095 )

!оПё (вuпрапu) Bid змiнu у резервах dовzоспроковltх
зобов'язань

2] 05

loxid (вuпрапtt) BiO змiнч iнuлж сmраховltх резервiв 2I10

зJiпiна iHulux сmрmовuх резервiв, B loga сума 2111

змiна часmкLt переспраховuкiв в iЧlulх спрqховllх р9ззр!Фс 21]2

Iншi операцiйнi доходи z|20 4з7 з97

у mому чLtслi:

doxid Bid змiнч варпосlпi акmuвiв, якi оцiнююmься за

справеdлuвою варtпiсm ю

2l21

Т"rlб;Т ,"р".""- "*".""я 
бiолоziчнuх aKmuBiB i

сiль с ь к ozo с по d арс ько t про фкцil
2l22

2123

Алплiнiсцативнi витрати 2i30 ( 2477 ) 2 07з

вrmати на зб}т 2l5 0 ( 4

Iншi операчiйнi витрати 2l80 з61 ( 61 )

у mому чuслl:
вumрфпч Bid змiнч варmосlпi aKmuBiB, якi оt|iнююmься за
справеdлuвою варпiсmю

218I

вuпрапч вid первiсно2о ыr]нання бiолоziчнtlх akmuBiq i
с i л ьс ь к о ?ос п о d а рс ько l' п р оdук ц i i'

2]82

2l90 з 825 3 587

збкюк 2l95 ( ) ( )

ЬЙlЙ lчасrЬ rса"Ьйi 2200

Iншi фiнансовi дохоли z2z0

Iншi доходи 2240

у пому чuслl:
dохid Bio блаzоdiliноt dопомоzu

Фiнансовi вlтграти 2250 ( ) ( )

Бrеаrr"йrrаЛ;ПЩ 2z55 ( ) )

Iншi виграти 2270 (

Прйу.ок (r6uпок) BlO вплuву iнфляцii на мон ))7s



додатка

Фiнансовий результдт до оподаткування:
прибrcк z290 з 825 з 587

збttюк z295 (

Витрати 1лохiл) з податý на прибl,юк 2300 (689) (645)

Приф.,ток (збrrmк) вiд припиненоi дiяльностr гпсля
оподаткування

2з05

Чистий фiнансовий результат:
прибr,mк 2з50 з 136 2 942

зблпок 2з55 ) (

сукупнииII.

Стttття код
рядка

за звiтний
перiол

за анлrогiчний
перiол

поrIередньпго
року

1
,, J {

Дооцiнка (учiнка) необоротнлrl( активlв 2400

,Щоочirжа ýuiHка) фiнансових iнстррлекгiв 2405

Накопиченi црсовi рiзничi 24|0
Частка irшlого су(уrшого дохо.ry асочiйованrл< та спiпьrпо<

пiдпDиемств
2415

Iнlций сукупний дохiд 2445

Iншrll"r сукупнlrй дохiд до оподаткування 2,150

Подаmк на приб},юц пов'язаний з iншим сукупним доходом z455

Iншtlл-t сукупнtr11 дохiд пiсля оподпткува}rня 2.1б0

Счкупний дохiд (сумд рядкiв 2350, 2355 тд 2460) 2463 з lзб

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕР витрлт

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтнlrli
перiол

за аналогiчний
перiол

попереднього
року

1 2 3 .l

Матерiальнi зацати 25 00 405 з49

ВитDати на огшату гФацi 2505 8 481 6 745

Б]-др*t "а"о 
* 

"оцiаrrьнi 
заходи 25l0 l837 l 4зб

Д мор.гиза цiя 2515 зzз 2з7

Iнцi операцiйнi влтфати 2520 l 447 l 646

Рдзоirt 2550 |2 49з 10 4lз

Ш. РОЗРДХУНОК ПОКЛЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI

Назвл cTaTTi Код
рrцка

за звiтнrп"r
перiол

за аналогiчниiл
перiод

попередньOго
Dоку

1 2 J .l

Середньорiчна KйbKicTb простlтх акцiй 2600

Скоригована середньорiчна кiлькiсть простlтх акчiй.;z 7 2605

Ч""r"й ,Фй!"-" к) на одrу просту акцiю // 2610

СЙрr,.о"аний .lrсr.й приб}"mк (збкюк) на //
одrry TrDocTy акцiю_-._.==.- // 26|5

/ 2650
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