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I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
Форrrlа N2 Код.ч ДКУДГlПббГl

C,t ar"l л кол
рядка

За rBiTпllit
перiол

3а лнлцогiчнrrit
перiол

попередпього
року

l 2 J _l

Чистий дохiд вiд реатiзацii проду*цiaGойБ;роб,т, 
"ослуг

2000 Iб 779 l5 88lLhrmi заробленt сtпраховi npeMti' 20l0
пре.мii пidпuсанi, Baloqcl cy,MCl 201 l
премii, переdонi у переспрахування 20l 2
змi а резе})ву незаробпенuх пpe,Miir, вQ|овсl су.ца 20] з
з,|li l!o часп Ku пересп PaxoBllKi в у резервi цезароб.ле нuх
l1oe.|! lli

20]1

Собiвартiсть реалiзованоi прод,кцii
(юварiв.робiт_ послуг) 2050 l() .l(l7 ( 9 65l
Ччспi пurcсенi збumкч зсl сiраховч,u1| вuплаlпсLмll 2070
B:t_lloBttii:

прибуток 2090 6 3|2 6 2з0
збиюк 2095

2105

Лохid (вutпрапч) Bid з"ltiit!ittlutж сlпржовuх резервiв 2l]0
J.ulHa lHlцllx спроховlй резервiв. вацова сума 21I]
!-ulHo чосlпкll персспроховчкiв в IHцll!x спраховuх резервах 2l12

Iншi операцiйнi доходи 2l2(l 338 4з7
у lпому чllсJli:
doxid Bid yvtiHu варпоспi акmцвiв, якi оцiнююlпься зсI
справеd.,tttвою Bopпi сm ю

2l2l

ooxid вid nepqicHozo вllзнання бiо,лоziчнttх акtплiiв i
L 1_1bc ько?оспоdорськоi проd_чкlIl1' -

2l22

dохid Bid вuкорuсma7Hiioulmiв, вiiБiidi iБ
опоdапкvвання

2l23

Адrliнiстративнl витрати 2lз() з ()65 2 47?
Витрати на зб!т 2l50 4
IHrцi олерацiйнi витрати 2llt() 270 ( збl

у lпому ччслi_,

вumрапll Bid змiнч варпосmi aKmuBiB, якi оl|iнююпься за
справеdлttвою варпi сm ю

2181

вluпрапl| Bid первiсно2о вllзнання бiоltоziчнuх аkпuBb i
с i,1l ь с ь ко zo сп оd арс ько i' п ро 0у к ц i l'

2 182

Фiнансовllй результат вiд оп€рацiI:iноi дiялыlостi:
приб}"юк 2 l9() з з 1_5 3 825
збиток 2 l9_5

Доход вiд )частi в капiтацi 2 200
IHrцi rhiHaHcoBi доходи 222{)
Iншi доходи 224()

), lпо.|t|, чl!с.,li:
dохid вid б.|l az()oi1:l l lo i dопо,|lо?ll

221l

Фiнансовi витрати 2250
В грати вiд }.lacTi в капiтаrl 2255 

|
(

z270 (
)



Продовження додатка 2

ФiIlallcoRllii pe]y.lb,l а,t до опOлitткуRаllIIrI:

йФ;lйrmБ;П "ри"иненоi 
дiяльностi пiсля

Ч lrc l rlii фillllllсовllй |)с }}.ll, гlt l :

сукупниЙlL ох

Стitr-гя

l

кOл

I)rlдliil

зir звir llttii
t lcpio:t

За аtrапоr,iчнпГ,l
псрiол

попсреднього
року

2 3 .l

2400
,Ц,ооuiнка (1,uiHKa) необоротнж активtв

2.+0 5

24l0Н"*п-пснi |.\,,ncoRi пlзниul
24l5

2445l,,-,-; а,,лlпций ппri п

r.,,,,пй лrl.ultlIrii lrпliп по опопаткt'ваlllIl| 2{50
2455гI*- -" -л-6.tпк ппп'яздниЙ з iншип,t сt'lý,пниьI дО\ОДО]!1

2.160r'.-,r -,..,.,,,,,,,ii "nTi rl lric,rrr oIlоrlя-гк\'R1lllll'l
2.165 2 711l з 136

CrK. llru,ii доri:t (c1,1rl ряrкiв 235(),2355 r,л 2]бtl)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРД l}итрАт

ншRа статтi

l

nr.*_;.-tUi аяffяfи

кол
l)ялкд

за звiгнlt1-1

Ilерiол

за аналогiчнtrl:i
перiол

попер€днього
рOку

2 3 .l

2500 5з2 405

2505 9 620 8 48l
25 I0 2 090 l837
25l5 з7,7 з23

2520 l I8з | 44,7

Ptзort 2550 lз 802 l2 ,+93

РОЗРАХУНОК ПОКДЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI
Зл анtu,tогiчt tIt Гt
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