
[одаток l
до Нацiональноrc положенш (mlцарry)
бцштерськоrc облiку 1 "Заrальнi вимоm до фiнансовоi звiтностi"

Одиниця вимiру: тио. грн. без деояткового знака (oKpiM роздilry IV Звiry про фiнаноовi результати (Звiry про оукупний
Nэ2), грошовi показники якого наводятьоя в гривнях з копiйками)
Складено (зробити позначку "ч" у вiдповiднiй клiтинцi):

за положеннями (отандартами) бlхгалтероького облiку
за мiжнародними отандартами фiпаноовоi звiтноотi

до*iдl Фор"ч

Баланс (Звiт про фiпансовий стан)
31 бервня 2019

Форма Л!1 Код за,ЩУ

Актив
I. Необоротнi активи

Немаreрiальнi активи

якi облiковJдотьоя за метолом y.raoTi в капimлi
iнших пiдприсмотв

Залипrок коштiв у цен,тралiзованих отрахових резервних

за продукцilо, товари, роботн, послуги

у mму чиолi з податку на прибуmк
заборповаrriоть за розрахтнками з tlараховаlrих доходiв

за розрахтнками iз BHyTpimllix розраryнкiв

у тому чиолi в:

резервах довгосlрокових зобов'язаttь

резерtsах збиткiв або резсрвах належих виплат

коl,и
20l9 ]04 l0l

235688I0
322088з20]'

140
,l4.90



резервах I{езароблених премlй 83

1нших 0трахових резервах 84

IHttti оборотпi активи 90 |1
Усього за роздiлом П 95 30 б94 30 904

Ш. Необоротнi активи, утримуванl для продаяq/, та групи внбуття 200
Бrrпанс 300 42 43l 42 135

Пасив Код
Dядка

на почдток
звlтпого пеDlоду

На кiнець
звlтного пеDiодч

1 J 4

I. Власний капiтал
Заресстрований (пайовий) капiтал 400 784 784
Внеоки до незарессlрованого стаryтного капiтаrry 401

Капiтал у дооцiкках 405

Лодатковий капtтал 4 0 10 024 10 024
Емiсiйний дохiд 4 1

Накопнченl курсов1 рlзниц1 4 2
Резервtrий капiтал 4 5

Нерозподiлений прибуток (пепокритий збиток) 420 29 669 29 зз8
неоплачений капlтал 425 ( ) ( )
вк;шений капiтал 430 ( ) ( )
1ншl резерви 4з5
Усього за Dоздiлом I 495 4о 477 40 14б

п. Довгост]rоковi зобов'язаrrlrя i забезrlе.lення
lJlдс Фоченl пода l KoBt зобов'я]ання 500
пенсiйнi зобов'язання 505

,Щовгоотроковi креди,ги банкiв 10

Iltпti,tlовгооrроковi зобов'язання 515

l[овгооrроковi забезпечення 520

,Щовгоотроковi забезпечення витрат персонаJry 521

Цlльове фlнаноування 525
Благодiйна допомога 526

cтaxoBl резерви 530

у тому чисJll:

резерв довгострокових зобов'язань
15з1

резерв збиткiв або резерв нале)ших виплат 5з2

резерв ttезароблених премiй 5зз
lншl cTpaxoBl резерви 534
Iнвестицiйнi контракти 5з5

ризовий фоltд 540
Резерв на Rиплату лжек-поlу 545

Усього за роздiлом П 595
ш. Поточнi зобов'язання i забезпечення

KopoTкocтpoKoBl кредити oaHKlB 1600

IJекселl виданl 1 605
Гlоr,очttа крели1 орська зпборгованtоть за:

довгоотоковимн зобов'язаннялIи 1610
товари, роботи, послуги 615 269 |52

розl]ахунками з бlоджетоп,I 620 |92 296

у тому числl з податку на приОуток 62I
розра\тl{ками з1 страхуваlIIlя 625 |з2 1з1

розра\тнками з оплати прац] 630 608 ,70,7

l iоrcчна кредитороька заборговаillоть за одержаllимн аRаtlсами бз5
Поrc.tна кредитораька заборгованtсть за розрахуIIками з ]цасниклми 640 з44 201
Поточпа кредиторська заборгованiоть iз внутрiшнiх розрахункiв 645
Поrю,tпа кре/]иторська заборговаrriсть за отраховою дiяльнlопо 650

пото.rнi забезпе.tепttя 660 з,75 462

Лоходи майбутнlх перlодlв |665
Вiдотроченi комiоiйнi доходи вiд переотраховнкiв 1670
Iншl поточнl зобов'язання 1690 з4 з4
Усього за Dоздiлом ш lб95 1 954 1 989

lV. Зобов'язання, пов'язанi з treoбopoTtrrrMtt активаilrн,
уТрПDlувяцrсrtiitщttgцодалry, та |,рупамлr вrrбуття

l700

V. Чистqffррidф'4!фtifi фiВýажпвllого пенсiйного фонду l800
Баланс 773,,gt)>--{а14 1900 42 43l 42 135
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