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вид eкoнoмiчнoT дiялЬнocтi
сepeдHя кiлЬкiстЬ пpaцiвникiв 1

Упpавлiння фoндaми

AдPeсa, тeлeфoн 04086 м.киiB' вyл.БакинсЬкa 37-г oф.66' 45з-7з48

oдиниця вимipy: тис, гpн. бeз дeсяткoвoгo зt|ака

склaдeнo (зрoбити пoзнaнкy ,.v'' y вiдпoвiднiй клiтинцi):

за пoлoжeннями (стaндаpтaми) бyxгaлтepськoro oблiкy
зa мi)кнapoдними стaндapтaми фiнaнсoвoi звiтt|oстi

шeвчeнкiвський

Бaлaнс (3вiт пpo фiнaнсoвий стaн)
нa 31 гpyпня 2014 p.

фiнaнсoвi iнвестицii:

14 з16

II. 06oрoтнi aктиви

3a poзpaxyнкaMи lз внyгp|шHlx



t

poLui тa ix eквiвалeнти 1165 з1 8
гoтiвкa '1 166
Paxyнки в банкax 1167 JI B

Bитpaти мaЙбщнiХ пepioдiв 1170
laсткa пepeстpaХoвикa y стрaxoвиx peзepвax 1180

y тoMy числl в:
pe3еpвaх дoвгoстpoкoвиx зoбoв'язаHЬ 1181

peзepвaх зoитк|в aoo peзepваx налe)кHиx виплaт 11в2
peзepваx нeзаpooлeHиx пpeмlи 1183
lHцlиx стpаxoвиx peзepвax 184

HLUi oбopoтHi aктИви 1190
yсЬoro за poздiлoм || .l ,i at 1з5 188

|||. нeoбopoтHi активи' )rтpимyвaHi для пpoдaxry' тa гPyпи
вибyгтя 1200

Бaлaнc 1300 14 441 14 504

Паси в кoд
pядкa

Ha пoчaтoк
звiтнoгo пepioдy

tla кiнeцЬ звiтнoгo
пepioдy

2 3 4
|. влacний кaпiтaл

зaperстpoвaний (пaйoвий) кaпiтaл 1400 '15 000 14 400
6Heски дo нeзapeeстрoванoгo статyтнoгo кaп|тaлy 1401
Кaniтал y дooцiHкаx 1405
f,oдaткoвИЙ KaгIiтaл 1410

ЕMiсiйниЙ дoхiд 1411
Haкoпичeнi кypсoвi piзницi 1412

)eзepвHий кaпiтaл 1415 5 B
lepoзпoдiлeний пpибyгoк (Heпoкpитий збитoк) 1420 (665) (6'15)
-{eoплaчeний кaпiтал 1425
3илyнeний капiтал 14зo
нll,lI pе3epвИ 1435
yсЬoгo за poздiЛoм l 1495 14 з40 13 79з

Il. Дoвгoстpoкoвi зoбoв'язaння i забeзпeчeння
зiдстpoчeнi пoдаткoвi зoбoв.язан|.lя 1500
leнсiйнi 30бoв'язaння 1505
цoвroстpoкoвj кpeдити 6aнкiв 15'10
нш| дoвгoотpoкoвl зoooв,язaння 1515
цoвгoстooкoвi зaбe3пeчeнHя 1520

toBгoстpoкoвi зaбeзпeчeHHя витpaт пepсoнaлy 1521
.liлЬoвe фiHансyваHHя 1525

Блaгoдiйнa дoпoмora 1526
3тpаxoBi peзepви 1530

y тoмy числ|:
peзepв дoвгoстpoкoвиx зoбoв'язaнь 1531

peзepв эoитк|в аoo pe3epв нaлe)кHИx виплaт 15з2
pe3epв нeзаpoблeниx пpeмiй 1533
|ншl стpaxoв| peзepви 1534

lHвeстицiйнi кoHтpaКти |эJэ

ПpизoвиЙ фoHд '1540

-eзepв нa виплary дxeк-пory 1545
yсЬoгo за po3дiлoм lI 1595

lIl. пoтoЧнi зoбoв'язaHня i забeзпeчe}tня
<opoткoстpoкoвi кpeдити бaнкiв 1600
зeкселi видaHi 1605
loтoчнa кpeдитopсЬка зaбopгoвaнicтЬ зa:

дoвгoстpoкoвиМи зoбoв.язaнняMи 1610
тoвapи, poбoти, пoолyги 161 5 50 57
рoзpaxyHкаMи з бюджeтoМ 1620 2З 2З

y тoMy числi з пoдаткУ нa пpи6рoк 1621 13
poзpаxУнка|\lи з| страХyвaння 1625 4
poзpaхyнкaми з oплaти flpац| 1630 '10

loтoчHа кpeдитopсЬкa 3aбopгoвaвiстЬ 3а oдеpжаниMи авaHсaMи 1635
Ioтoчнa кpeдитopськa 3aoopгoванlcтЬ зa poзpаxyнкaми 3 УчaсникаMи 1640 600

'loтoчна кpедитopська зaбopгoванiсть iз внyтpiшнix po3paxУнкiв '1645

loтoчнa кpeдитopсЬка забopгoвaHicтЬ зa стpaxoвoю дiялЬHiстю '1650
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пiпп^и.r'^тe^ тoвариствoз oбмeжeнoю вiдпoвiдaлЬнiстю''кoмпанiя з yпpавлiння
а|оивами',Кoмплексний фiнaнсoвиЙ сepвiс''

звiт пpo

(наЙмeнyвання)

фiнaнсoвi peзyлЬтати (3вiт пpo
зa2О14 o'

l. Ф|HAHсoв| PEзyлЬтAти

Дoдатoк 1

дo HацioнaлЬнoгo пoлoжeнHя
(стaндapту) бyxгaлтepсЬKoгo oблiкy 1

''зaгалЬнi вип,1oги дo фiHaHоoвoi
звiтнoстi''

дaтa (piк' мiсяць' vиcлo)
за eДPпoy

Кoди
2015 | o1 01

35394082

сyкyпниЙ дoxiд)

Фopмa N92 кoя заДкvД@

Cтaття Кoд
pядкa

3a звiтниЙ
пep ioд

3a aнaлoгiчний
пepioд

пoпepeдньoгo
poкy

2 з 4
..lистий дoxiд вiд рeaлiзaцii пpoдукцij (тoваpiв' poбiт. пocлyг) 2000 480 3з5
..lИстi 3apoблeнi стpaxoвi пpeMii 2010

| |peMl| п|дписaн|' вaлoвa оУМa 2011
ПpемiТ' пepeдaнi y пepeстpaxУвaHHя 2012
3Miнa peзepвy нeзapoблeHиx пpeMiй' вaлoвa суMа 2o1з
3Miнa чaстки пepeстpaxoвикiв y peзepвi нe3apo6лeHиx пpeМiй 2014

]oбiвaр.I iсгЬ peaлi30вaнoi пpoдyкцiT (тoвapiв' poбiт' пoслyг) 2050
lист| t!oнeсeHI зoитки зa стpaxoвими виплатаMи 2070
BалoBий:

пpибyгoк 2090 480 335
збитoк 2095

цoхiд (витpати) вiд 3MiHи y peзepвax дoвгoстpoкoвиХ 3oбoв'язaнь 2105
цoxiд (витpати) вiд зMiHи iHшиx стpaxoвиx peзepвiв 2110

3M|нa IHшиx стpaхoвих рeзepвlв' вaлoва сyMa 2111
зMiнa чaстки пepeстpaxoвикiB в iHI'lJиx стpаxoвиx peзeрвaх 2112

HtДi oпepaцiйнi дoxoди 2120
дoxiд вiд 3мit|и вapтoстi активiв' якi oцiнюютьсЯ за спpaBeдливoю вapтiстю 2121

toхiд вiд пepвiонoгo вИзнaння бioлoгiчHиx активiв i с/г пpoдyкцiТ 2122
дoхiд вiд викopиотaння кoштiB' вивiлЬHeHих вiд oпoдaткyваHHя 2123

цдMIHIстрaтивHI витpати 21Зo (413) (26e)
Bитpaти нa збyт 2150
lншi oпepaцiйнi витpaти 21AO (2) (3)

битpaти в|д зп.||ни вapтoст| aКтиBIB' якl oц!HюютЬся зa спpавeдливoю
3apтiстю 2181

Bитpати вiд пеpвiснoгo вИзHання бioлoгiчниx aктивiв i сiлЬськoroспoдapсЬкoi
.lpoдукцii 2182

Фiнaнсoвий peзyльтaт вiд oпepацiйнoT дiялЬt|oстi:
noибvгoк 2190 65 63
збИтoк 2195

цoxoд вiд yчастi B капiтaлi 2200
нu]i фiнансoвi дoxoди 2220
l,lLui дoxoди 2240

дoxiд вiд блaгoдiйнoi дonoMoгИ 2241
Фiнaнсoвi витpaти 2250
BтpaтИ вiд yчaстi в кaпiтaлi 2255
ltttl,l| витpaти 2270
-lpибyтoк (збитoк) вiд впливy iнфляцij нa мoнeтapHi стaттi 2275
Фiнaнсoвий pe3yлЬтaт дo oпoдаткyвання:

пpибyгoк 2290 65 6з
збитoк 2295

зитpaти (дoхiд) з пoдaтку на пpибyтoк 2з00 (12) (13)
lpибyтoк (3битoк) вiд пpипиHeHo] дiялЬHoстi пiсля oпoдаткувaHня 2305
чистий фiнансoвий peзyлЬтaт:

пpибyтoк 2350 53 50



Il. cyКyпHиЙ дoxlд

IIl. EлЕMЕHти oпЕPAЦ|ЙHиx витPAт

HайMeнуBaHHя пoкaзникa Кoд
pядкa

3а звiтниЙ
пep ioд

3a aнaлoгiчний
пep ioд

пoпepeднЬoгo
poкv

1 2 3
f ooцiнкa (yцiнка) Heoбopoтних активiв 2400
.1ooцlнкa (yц|нка) ФIнансoвиx IHстpУMeнтiв 2405

2410
fduInd lnщUlU Uy|1yl||.'U|U дoxoдУ aсoц|иoвaниx тa сп|лЬHиx пiдпoисмств 2415

2445
Irrший cyкyпний дoxiд дo oпoдаткyBання 2450
|Uдa Ioк нa пpиoyтoк. пoв,я3aнии з |HшиM сyкyпHиM дoxoдoM 2455

|нший сyкyпний дoxiд пiсля oпoдaткyвqння 2460
cyкyпний дoxiд (сyма pядкiв 2350, 2з55 Tа 246o) 2465 эJ 50

IiaиMeHyвaння пoкaзникa Кoд
pядкa

3a звjтниЙ
пeploд

зa aHaлoгiчHий
пepioд

пoпepeднЬoгo
poкv

2 з
2500 6Dи|Pa|и Ea o|U|aIy IIpац| 2505 lJэ 101

D|дPd^уEdннн Ha UUЧ|аJlЬнl зaxoди 2510 55 34aмoDтизaшя 2515 I
HLl,li oпepацiйнi витpaти 2520 217 128

2550 415 269

lv. PoзPAxyHoК пoкAзHик|в пPиБyткoBoст| AкцlЙ

aкцiй


