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l. ФlнАнсовl рЕзультАти

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

3а аналогiчний перiод
попереднього року

2 3 4

{истий дохiд вiд реалiзацiI продукцil (ToBapiB, poolт, послуг) 2000 6691 1 456
-.lистi заробленi cTpaxoBi премiТ 201 0

IpeMiT пiдписанi, валова сума 2011
1peMii, переданi у перестрахування 2012
3MiHa резерву незароблених премiй, валова сума 20,13

Змiна частки перестраховикiв у резервi незароблених премiй 2014
)пбiпяптiатн паяпiаппянпi ппплvкt tiT /топяпiп побiт поспчг\ 2050 (72682)

-lистi понесенi збитки за страховими виплатами 207о
Валовий :

прибчток
2090 456

збиток 2095 (5771)

]охiд (витрати) вiд змiни у резервах довгострокових
lобов'язань 2105

]охiд (витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв 2110
3MiHa iнших страхових резервiв, валова сума 21 11

JMiHa частки перестраховикiв в iнших страхових резервах 2112
ншi операцiйнi доходи 212о 66073 73660

]охiд вiд змiни Bapтocтi активiв, якi оцiнюються за
]праведливою вартiстю 2121

]охiд вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i

:iльськогосподарськот продчкцiт
2122

]охiд вiд використання коштiв, вивiльнених вiд оподаткування 2123
\дмiнiстративнi витрати 21 30 (1 5239)

3итрати на збуг 21 50
ншl операцlинl витрати 21 80 (3551 6) (75075)
Jитрат вlд змlни Bapтocтl активlв, якl оцlнюються за
]праведливою вартiстю 2181

Зитрат вiд первiсного визнання 0iологiчних активlв l

эiльськогосподарськоi продукцii 2182

Фiнансовий результат вiд операцiйноТ дiяльностi
прибчток

21 90
9547

збиток 21 95 (959)

Цохiд вiд участi в капiталi 220о
ншi фiнансовi доходи 2220 60
ншi доходи 224о 2501 ,|60

Щохiд вiд благодiйноТ допомоги 2241
Фiнансовi витрати 2250
Втрати вiд участi в капiталi 2255
ншl витрати 2270 (3)

Прибугок (збиток) вiд впливч iнфляцii на MoHeTapHi cTaTTi 2275
Фiнансовий результат до оподаткування :

прибуток
2290

12105
збиток 2295 (798)

3итрати (дохiд) з податку на прибуток 2300
lриоуток (3оиток) вlд припиненоl дlяльностl пlсля

)податкування 2305

{истий фiнансовий результат]
пDибчток

2350 121о5
збиток 2355 (798)
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Стаття
код

рядка
за звiтний

перiод
за аналогlчнии перlод

попеDеднього рокч
2 4

ъбцпкаlvпппапёоборотн их акти Bi в 2400

]ооцЙка (уцiнка) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405

lакопиченi KypcoBi рiзницi 2410

2415

нший счкчпний дохiд 2445 -,lб 1о270

нший сукупний дохiд до оподаткування 2450 _,lб 10270

lодаток на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455

нtлий сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460 _16 ,lо270

фкупний доiiд 1сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 1 2090 9471

сукупниЙ

lv. розрАхунок покАзникlв приБутковостI

/ А.Г.3апорожченко /

/ Л.В.Муравйова /

lIl. ЕлЕмЕнти опЕрАцlЙних витрАт
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