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l. ФlнАнсовl рЕзультАти

Стаття код
рядка

за звlтнии
перiод

3а аналогlчний перlод
попеDеднього оокV

2 4

-]истий дохiд вiд реалiзацiТ продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг) 2000 4,1355 305
lистi заробленi cTpaxoBi премii 201 0
lpeMiT пiдписанi, валова сума 2011
lpeMiT, переданi у перестрахування 2012
3MiHa резерву незароблених премiй, валова сума 201 з
3MiHa частки перестраховикiв у резервi незароблених премiй 2014
Эобiвартiсть реалiзованоi продукцit (ToBapiB, робiт, послуг) 2050 (44920) (35032)

-lистi понесенi збитки за страховими виплатами 2070
Валовий ;

прибчток
2090

збиток 2095 (3565) (34727)
Цохiд (витрати) вiд змiни у резервах довгострокових
зобов'язань 21 05

Щохiд (витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв 2110
3MiHa iнших страхових резервiв, валова сума 2111
змiна частки перестраховикiв в iнших страхових резервах 2112
lншi операцiйнi доходи 212о 20069 36089
Цохlд вiд змiни BapTocTi активiв, якi оцiнюються за
эправедливою вартiстю 2121

]охiд вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i

:iльськогосподарськоТ продукцi t:

2122

]охiд вiд використання коштiв, вивiльнених вiд оподаткування 2123
ммiнiстративнi витрати 2130 (5587) (4903)

3итрати на збут 21 50
ншi операцiйнi витрати 21 в0 (1 93)
Jитрат вiд змiни BapTocTi активiв, якi оцiнюються за
]праведливою вартiстю 2181

Jитрат вlд первlсного визнання оlологlчних активlв l

:iльськогосподарськоТ продукцiТ 2182

Фiнансовий результат вiд операцiйноТ дiяльностi
прибуток

2,190
1о724

збиток 21 95 (3541)

!охiд вiд участi в капiталi 2200
ншi фiнансовi доходи 2220
ншi доходи 2240 2200 1 683
Щохiд вiд благодiйноТ допомоги 2241
Фiнансовi витрати 2250
3трати вiд участi в капiталi 'rБЕ,
ншl витрати 2270 11
'1рибуток (збиток) вiд впливу iнфляцii на MoHeTapHi cTaTTi 2275
Фiнансовий результат до оподаткування ;

прибуток 2290
12912

збиток 2295 (1 858)
Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2300 (5)
lриоуток (3оиток) вlд припиненот дiяльностi пiсля

)податкування 2з05

{истий фiнансовий результат;
прибуток 2350

12907
збиток 2355 (1 858)

,l 3



сукупниЙ
Стаття код

Dядка
3а звlтний

перiод
3а аналогlчний перiод

попереднього pokv
2 4

|]ооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 240о
!]ооцitlка (уцiнка) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405
-]акопиченi KypcoBi рiзницi 2:41о
{астка lншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних
riдприемств 2415

нший сукупний дохiд 2445
lнший сукупний дохiд до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупниlм доходом 2455
lнший сукупний дохiд пiсriя оподаткування 2460
Эукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 12907 -1858

их витрАт
аналогlчнии перlод

трати на оплату працi

lv. розрАхунок покАзникlв приБутковостl

середньорiчна кiлькiсть простих акцiй
(збиток) на одну просту акцiю

(збиток) на одну просту акцiю
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