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Nч2), грошовi показники якого наводятъся в гривнях з копiйками)

Блпашс (Звiт про фiнансовий стан)
на 31 грулня 2018 р.

Форпtr Л!l Код за Д(У, 1 801 001

АктIIв
Код

рядка
[Ia початок

звiтного пепiодr,
На кiнець

звiтного перiоду
1 2 3 ,l

I. Необоротнi alcTllBtt
Нематерiальнi активи l000 з82 385

первlона варпсть 1001 з82 385

накопичена амортизацlя l 002

Незавершенi капiтальнi iнвестицii l 005

UcHoB}ll засоЬи l0l0 18 97.1 5з9
первlсна варпсть l0l 22 \зб 2,766
fнос 1012 з 162 1 221

Iнвеотицiйна Hep1c<oMicTb 101 5

Первiсна BapTicTb iнвеотицiйноi HepyxoMooTi 1 01б

Зноо iнвестицiйtlоi нер}хомооп l 0l7
,Щовгостроковi бiологiчнi активи 1 020

Первiсна BapTicTb довгострокових бiологiчних активiв l 021

Накопичена амортизацiя довгострокових бiологiчннх активtв 102

[овгостроковi фiнаноовi iнвеотицtt :

якi облiков},rоться за методом pacTi в капiталi

iнших пiдприемств 1 0з0
iншi фiнаноовi iнвестицii 35 11

ловгострокова деоlтороька заооргованlсть .10

tJlдотроченl податков1 активи .l

l удвlл 50

Вiдстроченi аквiзиuiйнi витрати 060

.Jалишок кошпв у централI]оваIlих страхових резервних фондах 065

lншl необоротнl активи 090

Усього зtt роздi.попr I l095 19 зб7 18 935
II. Оборотrri пнтltпш

Запаси 00 10
lJироOIiичl запаои 0 70
Н€зав€ршене вироОництво 02

отова прод"кцlя 03

l овари 04

l lоточнl оlологlчнl активи l0
Лспозити переоIраryвання 15

Векослi одержанi 20

Щебiтороька заборгованiсть за продукцiю, ювари, роботи, поолуги z5 2 864 |6 96,7

,Щебimроька заборгованiсrъ за розрахупками:
за виданими аванOами l 1]0 91 l21,

з бюдкетом

у топту числi з податку на прибуток jб

,Щебiтороька заборгованiоть за розрахтнками з нарахованих доходiв 40 2|1 78

Лебlторська заборгованlоть за розра\тнками lз внутlшнlх розрахтнкlв 45

lнша поточна дебtторська заборгованlсть 55 593 218
Iоточнi QliHaHcoBi iнвестицii 60

рошl га lx сквlваленти 65 lз l82 ,7 
85"|

l от]вка 66 l
в банках 6,7 lз l8l 7 855

,tJитрати N{айОутнlх перlодlв 10 ,7,7

Чаотка переоIраховика у 0трахових резервах 80 22 645 |4 9з7

У ТОМУ ЧИОJХ В:

резервагдовгострокових зобов'язань
1 181

резервах збиткiв або розервах належних виплат l82 224 9 бl8

ком
ZUl Е l l,z lJl

313047l8

EOJ9 l 00000

Z]0
б5.|z



резервах незароблених премiй 183 22 42| зl9
tнших отрахових рез€рвах 18.1

lншl оборотиl активи l90
}'сього зrr роздiлопl II 1 l95 59 719 40 248

Ш. Необоротнi пктшвII, I,трllпr),вашi для продаяý, тд групп вllбуття l200
Бппанс l300 79 08б 59 18J

трований (пайовий) капiтал

Капiтал у дооцiltках

П. {овгостроковi зобов'язанlrл i

пенсiйнi зобов'язання

}Iшl довгостDоковl зооов'язання

KoBl заOезпечепня
,ocтpoKoBl заОезпеченIIя вктат персоналу

у тому чиоJlt:

резерв довгострокових зобов'язань

резерв збижiв або резерв належних виплат

нвестицlинl коптракти

на виплату дкек_поry

IKocTpoKoBi кредити банкiв

довгоотроковими зобов'язаннями

числi з податку на прибуток

розраryнками зl стра\твання

розра\тнками з оплати працl

ть за одержаниNIи авансами

за розрах]rнками з у{асникаIuи
точна кредитороька заборгованiсть iз BHyтpimHix розрахтнкlв

Поточна кредиторська заборгованiсть за стаховою дiяльнiс тю
поточнi забезпе.tення

l l(o[{lclиII1 доходи вlд переотраховик
шl поточнl зооов'язан}lя

I\/. Зобов'язl,tlttlя, пов!язаlli з необоротнllпtш llKTliBnNrlI!

утрt|пlуваIiшilltl д.пя продажу, та гр),ппillll вllбуття

7л\ýёi<iUi

*ойЁ

Itсрiвп TKa.loB ВолодlIпllлр Васlrльовlл.r

Го.цовrl Кондр:rтьсва Лlодмuла Анато"rт]Ьпа

Визн центальним органом виконавчоi влади, що реалiзус державну полiтику у оферi статистики


