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Toвapиствo з oбмeженolo вiдпoвiдaльнiстю ''Компaнiя з упpaвлiння aКТиBaпtll

Tеpитоpiя

opгaнiзaцiйно.пpaвoвa фоpмa гocпo,цapюBa}IнЯ

Bи.ц екoнoмiчнoТ Дlяльнocгi

Cере.цня кiлькtcть пpaцiвникiв 
l

Aлpеса, телефон м.I{иiв вул.Бaкинськa'37.Г оф.66

o,циниця вимiрy: тис. гpн. без десяткoвoГo знaкa (oкpiм розлiлy lV Звiry пpo фiнaноoвi pезyльTaти (Звiry пpo сукупний дoхiд) (фоpмa N 2), гporшовi
пoкaЗники яl(oГo н.lвoдяТься B гpиBtlЯx з кoпiйкaми)
Cкладенo (зpобши пoзнaчку '.r/,. у вiдпoвiшliй клirинцi):
ЗaпoЛoя(енняIlrи(cтaндapтaми)бyxгал.геpоькoгooблiкy ш-]
зa мiяtнapодними cтaндapтaМи фiнaноовoi звiтнoотi

Бaлaнс (Звiт пpo фinзцщPgii ,Iщ)
нal 31грyдrш ] | 2013 |poку

ФоpмaNl l Кoдзa{КУfl Г 1ю100Гl

з5з94082

Дoдaтoк 1

дo Haцioна,rьноГo ПoЛo}кeн}Ul (стaндapry) бухгалтеpськогo облiку
l <Зaгaльнi BиMoги дo фiнaнсовoТ звiтнoотi>

,{aта (piк, мiсяць, uислo)

зa СllPПoУ

кo,ци
01.01.2014

35394082

80J9 r 00000

66'з0

зa КoATУУ
зa КoПФГ
зa КBЕ!

453-73-48

AЮив
Кoд

pяДка
Ha пoчатoк

зB1TI{oГo Пеpro.цУ

ja кiнешь звiтнoгt

2 3

[' Hеoбopoтнi aкгиви
Hемaтеoiальнi aктиви: 000

Пеoвlc}Ia BaDтlсTЬ 001

нaкoпичrнa aмoDтиз aцlя 002
Незaвеnшенi кaпiтaльнi iнвестицii 005

oснoвнi зaсoби: 0 0 4
пеpвiснa вapтiсть 0 I 41 51

знoо 0 2 46 11

Iнвестицiйнa нepуxoмiсть 0 5

первiснa вapтiсть 0 6
знoс 0 '7

floвгoстpoковi бioлoгiчнi aктиви: 020
пеpвiснa вapтiсгь 021,
нaкoпиЧенa aмoDTизaцlя 022

/Joвгoстpокoвi фiнaнсoвi iнвеcтицii:
якi oблiкoвyror.ься зa ме1oЛoм Yчaстi в Кalllт.Ull ltllших п'ДПDисМств

I 030

iншi фiнaнсoвi illвесгицii 0з5 |4з02 I4з02
,Цoвгoстрокoвa .цебiтoрськa зaбоpгoвaнiсть 040
Biдcтpoченi пoдaткoвi aктиви 045
Гулвiл 050
Biдстpo.tенi aквiзицiйнi BиТpaТи 060
Зa,rиruoк кoштiв у Цептралiзoвaниx оTpахoBиx pезеpвних фoндах 06s
Iнtшi необopoтнi aктиви 090
Усьогo 3а poздiлом I 095 14302 14306

II. oбopотнi aкгиви
Зaпaои 00
Bиpoбниli зaпaои 0i
Hезaвеpпrене виpобництвo 02
Гoтoвa про.цукцiя 03

Товapи 04

Пoтoчнi бiолoгiчнi aкгиви t0

llепoЗити пеpеотpахуBalrttя l5
Bекселi oдеpжaнi 20

.{ебiтоpcькa зaбopгoвaнiсть зa пpодукцiю, тoвapи, poбoти, ПoоЛуги 25 31 63
ДебiтopсЬкa зaбоpгoвaнiсть зa poЗpaXункaми:
зa видaIIиMи aвaнczlми 1i30

з бюФкeтoм 35
y тoмy числi з пoДzПкy нa прибутoк з6
з нapaxoBaних дoхo.цlв 40
lз Bнl/Tplшнlх poзpa!(ункlB 45
нuia ПoToЧнa деоlтopськa зaooргoвaн1стЬ 55 з3 41

Пomчнi фiнaнсoвi iнвеcтишii 60
t рoшoвl кoll]ти тa lх eкBlBа!'1енти: 65 I зl
Готiвка 66
Рaxvнки в бaнкaх \ 67 9 3l
tsитpaти МaЙбуTнtх пrploДlB 10

у oBIТхЧacгка 80



y тoMy Чиол1 в:

peзеpBаx .цoвгоотpoкoBих зoбoB'язaнЬ I 181

реЗrрBilх ЗoиткlB aoo pезеpвaх нaJlе)кl]иx BиплaT 82
pезеpBa,ч нrзapoблених пpемiй 83

1нlII[D( стpaхoBих pезеpBax 84
Iнrпi обopoтнi aктиви 90
Усього за рoздiлом II 95 IJ 135

III. Hеоборотнi aктиви' Jтpимyвaнi ДЛя пpoДaжy' тa грyпи вибуття 200
Бaлaнс 300 14375 14411

Пaсив Кoд
oялкa

Ha пoчaтoк

звiтнoгo пeoioдv
кlHeць Зв1тнoгo

2 з 4
I' Bлaсший капiтал

Зapеесщoвaний (пaйoвий) кaпtтал 400 I 5000 r 5000
бнrски'цo незapeсстpoBaltогo cтaтутнoгo кaПlTiшу 401
Кaпiтал y дooцiнках 405

floдaтковиЙ кaпiтaл 410
Емiciйний дoхiд 4r1
HaкoпиЧен1 кyрсoвl plзниц1 412
Peзеpвний кaпiтaл 415 5
Hepoзпoлiлений пpибуток (непокpитиЙ збитoк) 420 -7 t0 -665
Heoплaчений кaпiтaq 425 \-/
Bилучений кaпiтал 4з0 )

lнrпi pезеpви 4з5
Усьогo за DoздiЛoм I 495 14290 14340

II. .Цовгостpoкoвi зобoв'язlння i зaбeзпечення

Biдстpоченi пo.цaткoвi зoбoв'язaння 500

ПенсiЙнi зoбoB.язaнrul 505

Дoвгостpоковi кpедrтги бaнкtв 510

[ншi .цoвгoотpoкoвi зoбoв'язaння 515

llовгoсTpoкoBl зaOeзпеЧенtiя 520
.Цoвгocтpoкoвi зaбезпечeння Bитpaт персoriaлY 52r
[.{iльoве фiнaнcyвaння 525
Блaгoдiйнa дoпомoгa 526
Стpaхoвi peзepBи 530
y тoМy чиcлl:
pезеpв ДoBгoстpoкoвих зoбoв,язaнь 153 I

pезеpв збиTкiB aбo peзеpB I-l?L.Ir)кних Bиплaт 5з2
pезеpB нrзapoбЛeних пpемiй 5зз
lншl cТpахoвl pезrpBи 5з4
Iнвестицiйяi кoнтoaкти s35
Пpизoвий фoнл 540

Pсзеpв нa виплaту .D2l(ек-пoту 545
Усьoгo за рoздiлoм Il 1595

III. Пoтo'lнi зобoвoязaнIlя i забезпечeняя
KopoTкocтpoкoBl кpе.цити oaнкlB 1600
Bексeлi ви.цaнi 1605
Пoтoчнa кpедитopоькa зaбopгoвaнiсть

дoBГoсTDoкoBиМи зoбoв'язaнгями
3a:

16 10

Toвapи, poбoTи, пoсЛyги tbl) 50
poзpaхyнкaМи з бюд)кетoм t620 13 2з
V TOMY ЧиcЛl З Пo.цaТкY нa Пpиoyток t62l t3
ooзDaxvнкaми зl сTDaхvвaння t625 2 4

0oзpaхункaМи з oпЛaТи Пpaцl 1 630 I t0

зa oдrDжaI]иMи aBaнсаМи I 635

зa poЗDa\vHкaми з уЧaсникaMи I 640

1з внYТp1шн1х poзpzlхункlB 1645

зa cтpilхoвoю д1ялЬнlстIo 6s0
Пoтoчнi зaбrзпеЧrння 660 t2

!oходи мaйбyтнiх пеpioдiв 665

Biдcтpoченi кoмiсiйнi дoxoди вiд перестpaхoвикiв 670
Iнrпi потoчнi Зoбoв'яЗaн}iя 690 62 2

Усьогo за poздiлoм III 695 85 101
lV. 3oбов.д3aнItя, пoв.язaнi з неoбopoтними1lктивaNlи'

,. ", n *4 й(,il^.-, яlr d^,*,', т a k#t в ttб *' тr я Чk A'lsшcтtаь
кР a il.]*ь-
ffieцz1zQ>\r :r,v'Ч|d, fвнoгo пенсiйнoгo фoндv

Балaнс F fr'"rИ{ ll U'O 0rl]tlljg 1 п 14441
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J0900207

вiДпoвiДaльнiстю''Компанiя з yпрaвлiння

фiнaнсoвий сеpвiс''
(нaйMeнyвaвня)

{aтa (piк, мiсяrдь, .tиcлo)

зa eДPПoУ

, 
' 
Звiт пpo фiнaнсoвi pезyльтати (Звiт Пpo сyкyПниЙ дохiд)

") * Г-***-En------l Г 2013 lp.
I. ФIIlAнсoBI PЕзуЛьTATи

Фоpмa Nu 2 Кoдзa.Ц'КУ.Ц Г 1s01003 l

Cтатя кoД pя.цкa 
'. 3a звiтний пеpioл

Зa aншoгiнний пepioл
пoпеDелньoго Doкv

I 3 4
Чистий дoxiд вiд pешiзaцii пpoдyкцii (тoвapiв, poбiт, пoспyг) 2000 з]5 180
ЧисТi иDoбленi стDахoвi trDемli 201 0

LlDeмll ПlдПисaнl. вaлoвa сvмa 201 1

t lpемll' пepe.цaнl y пеpеcтpжyвaння z012
Змirra pезepву нeзapoблених пpемiй' вшoва сyма z0|з
Змiнa частки пеpесr paхoвикiв у peзеpвi неиpоблених пpемiй 2014
Сoбiвapтiсть pешiзoвaнoi пpoлyкцii (тoвapiв, poбiт, поcлуг) 20s0 (-)
чисТl пoнесенl зoиTки :в сТDaхoBими BиПЛаТaми z0'70

Bалoвий:
пpибyтoк

2090 зз5 180

збитoк 2095

Д'oхiд (виmати) вiд змiни Y pезеpвaх дoвгoстpoкoвиx зoбoв'язнь 2l0s
Дoхiд (витpати) вiд змiни iншп с,ржoвиx peзеpвiв l0
Змiнa iншx сmaхoвих pезеpвiв. вшoBa сvМa I

Змiна чaстки пeDестDжoвикiв в iншx cгpaхoBих peзеpBaх z

[ншi опеpaцiйнi дoхoди z0 5

l.loxlд в1д змlни Bapтoсfl aпиBlB' якt oцlнююTься 9 cпpaвe.цЛивoю BapT1стю 21

!охiл вiл пеpвiснoгo BизEaннЯ бtoлoгtчних aктивlB l сlлЬcЬкoгoсПo.цapськoi Пpo.цyкцii 22

30 ( 26e 144'

Bитoaти на збvт 50 (

Iншi oпepaцiйtri виmaти 80 (

БиТpaт Br,ц змlни BаpтocT aЮиBlB. як1 oцlнЮIoTЬся и сгIpaвeд,]иBoю вaDTстЮ 8l
Bитpaт вi.ц пepвiснoгo визнaннЯ бioлoгiчtlих aюивiв i сiльськoГoсПo'цapсЬкoi пpoдYкцii 82

Фiнaнсoвий pезvльтaт вiд oпеnацiйнoi дiшьнoстi:
пpибyтoк 2 190 б3 4t
збитoк 219s (-)
дoхl'ц Blд yЧacT в кaлlТaЛl 2200
Iвшi фiнaнсoвi дoxoди 2220
lншi дoхoди 2240

Дoxiд вiд блaгoдiйнoi дoпoмоги 2241
Фiнaнсoвi виmaтl 2250 (-)
Bmaти вiд yчaстi в кaпiтшi 225s
Iншi ви'гpaти 2210 ( 649)
Пpибутoк (збиток) вiд впливy iнфляцii нa мoнeтаpнi стami 227 s
Фiнансовий ре]yЛЬтдтдo oпoдаткyваHня:
пpибyтoк 2290 6l
збитoк 229s (-) ( -608 )

Bшpaти (дoхiд) з noдaткy нa пpибyтoк 2t00 IJ 2
Пpибyтoк (збитoк) вiд пpипиненoi дiшьнoстi пiсля опoдaткvвшtи 2305
Чrrстий фiнaнсовпr.r pезyльтaт:

пpибyтoк 2350 50
збитoк 2з55 { ( 6r0)

II. сУкУпнIIЙ ДoхЦ

Стaтя Кoд pядка Зa звiтний пеpiол
Зa aншoгilний пеpio,Ц
пoпеneлнЬо.о nокv

I 2 3 4

Дooцiнкa (уцiнкa) неoбopoтних atсгивlB 2400
!оoцiнкa (уцiнкa) фiнaнсoвиx iнcтpументiв 2405
Haкoпиченi куpсoвi piзницi 2410
Чaстка iншoго сукуПнoгo ДoхoДу aсoцiйoвaншх тa сПiЛЬн!Тх ПiД'гlpисмсТв 2415
[нший сyкупний дoxiД 2445
Illшrий сyкyпний дoхiд дo oпoДtткyвaння 2450
Пoдaтoк нa пpибyтoк, пов'язaний з iнulrМ оyкyпниМ дoХo.цoМ
Iнurий сyкупний ДoxiД пiсля oпoДаткyвання 2460
Cyкyпний Д0хЦ (сy}rа pядкiB 2350' 2355 тa 2460) 246s 50 -610

ПI. ЕЛЕMЕItти oПЕPAцIйних виTPAT

Haзвa статi Кoд pядка Зa звiтний пеpio.Ц
За aншoгivний пеpioд

ПoПеDеtrньoгo Dокv
I 2 3 4

Мaгеpiaльni зaщaти 2500 6 4
Bищaти нa oплary пpaцi 2505 l0l oz
Biлptt.xyваltltя нa сoцiальнi заxoди 2510 з4 ZJ
Aмopтизuiя 2515



Iнrцi oпеpaцiйнi вlrmaти 2520 t28 55

Paзoм 2550 269 \44
Iv. PoзPAх}.нoк покAзникIB пPиБУтI{oBoстI Aк

Зa aнaлогiuний пеpioд

(iнiцми тa пpiзвице)

(iнiцiши тa прiзвище)

OJ:l
il

tд

e_.

Чистий пpибyтoк (збитoк) нa oдн

ffitrffiT"'fu


