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Одиниця вимiру: тио. грн, без десяткового знака (oKpiM роздiлу IV Звiry про фiнаноовlрезуштати ( про сукчпний дохiд) (форма

JФ2), гропlовi показники якого наводяъся в гривнях з копiйками)

Складено (зробити позначkт "v" у вiдповiднiй кЛiтинцi):

за положеннями (оmндартами) бргалreроького облiку

за мiжароднилrи стандарта]\й фiнансовоТ звiтностi
Б:чпrrllс (Звiт про фiнансовuir cTalr)

31 грудня 2018 р,
Форма Л!l Код за ,ЩУ 1801001

Актив
Код

Dядк:r

IIа по.rаток
звiтноро перiоду

fll кiнець
звiтного пепiод!

t 2 3 4

I. Необоротнi актrrви
Немаreрiальнi акмви 1000 7 480 9 0зз

первiона вартiоъ 100l 1,1 57 1 19 950

накопичена амортизац1, I002 10 091 l0 917

FIезавершенi капiтальнi iнвестицtI 1005

OoHoBHi засоби 1010 4 з55 22|
,1 ,769 

01,7

первlона вартоть tOt l 9 720 0з7 7 938 58з

зноо l012 5 з64 8lб 169 56б

Iпвеотицiйна HeplxoMioTb l015

Первiона BapTioTb iнвеотицiйноi HeplxoMooTi l016

Зноо iнвестицiйноi нер}хомоот l0l7

!овгоотроковi бiологi. нi активи l 020

Первiона BapTioTb довгооч)окових бiологiчних активiв l02l
Накопшена амортизацiя довгоотрокових бiологiчних активrв |022

,Д,овгостроковi фiпаноовi iнвеотицii:

якi облiков}юъся за меlодом )лlаогi в капiталi

iншж пiдприемотв 10з0

iншi фiнаноовi iнвестицii 10з5 l90 205 |,lз 291

flовгострокова дебiтороька заборговаfi 1сть l040

Вiдотроченi податковi акшви l045

Гудвiл l 050

Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати l0б0

Залишок коштiв у централiзованнх страхових резервних фондах I {)65

[ншi необоротнi активи I090

Усього за роздi.пом I 1095 .l 552 90б 7 951 341

П. Оборотнi rюltвlr
Запаси l 1 ()() 37 88l 46 00з

Виробничi запаси
,l 

l t),l зз з94 40 826

Незавершене виробництво i02 5 94б

Гоmва про,ryкцiя ti}J 3 887 4z24

т 1 104 1,7

поточнi бiологi.rпi активи l110

[епозитп переотреýвання l115

Векоелi одержанi 20

Щебimрська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, пооrryги 25 |z2 |4,7 L29 691

Щебiторська заборгованiсть за розрахтIIками:
за виданими аваноами 1 1з0 28 419

,l 981

з бюджетом 1 135 l40 |4,7

у тоrrу чисдi з подажу на приб,r,ток 1 136

рбiтороu*i .uборгованiоть за розра\]rнка}ш з нараховаIIих доходlв l l40

Д"бi.орькu .iборгованiсть за розрахунками iз влlутрiшнiх розрахryнкiв l l4j
lllша поточна дебiторська заборгованlсть 314 030

,l298,7

Гiоточнi фiнаttсовi iнвесшцii 160

Грошi та ii еквiваленти t65 8б 580 l08 819

Готiвка l66

[)rц,нрц u бп"*", 1о / 86 580 t08 819

Виrрати майбутнiх перiодiв 1 t70

Чаотка перестраховика у отрахових резервах ilx()

у тому rIиоп в:

резерв&\ довгоотрокових зобов'язань
1 181

збиткiв або резерв&х належих виплат 1 182

резервж незароблених прелriй 1 18з



ltIших страхових резерва\ l 1t]4

rш1 оборош1 активи 1 190
Усього за роздiлогr П 1 195 589 197 б05 6{0

Ш. _[lеоборотнi аюllвлl, yTpllilIyBalti для продlrrfiу, та гр},пlr вrrбчття 1200
lirrлtllc I300 5 l -l2 l03 8 55б 9tl1

Пlrспв Код На по.rаток
л.-:-..л_л -л-:л--,

На кiltець
лл:-,.л_л -л_:л--,

2 3 4
I. B.пacHrtr-r каrriтап

Зареестрований (пайовий) капrтал 400 з0 б00 з0 600
ВIIес ки до незарессц)ованого с га ryfr ого кп п i l arry 40l
Капimл у дооцiнках 405 z 672 8з2 /(,ь
додатковий капiтал ,l10 98 491 98 49I
Емiоiйний дохiд 4l
накопиченl курсов1 рlзниII1 412
Резервний капiтал 415 5 з51 5 з5,7
[-Iерозподiлений прибуток (непокритий збнток) 420 98з 098 l6,1 4.16

неоплачений капiтал 425 ( ) ( )
-tsилц,чений капiтал 4з0 ( ) (

[ншi резерви 4з5
Усього за роздiлоN| I 495 3 790 378 б б59 б00

ll. Ловгостроковi зобов'язirrrня i забезпечеltrrя
Вiдотроченi податковi зобов'язаltня l 500 510 959 l ()ll7 9.]7
пеноiйнi зобов'язання l 505

Ловгостроков1 кредити банкiв 510 498 193
lншl довгосlроковr зобов'язання I5 5 610 5 586
Щовгостроковi забезпечення 52о

,Щовгоотроковi забезпечення витрат перооналy 521
I]iльове фiнаноуванш 525
Благодiйна допомога 526
CTpaxoBi резерви 530
у тому аIиол:

резерв довгоотрокових зобов'язань

,l 
5з1

резерв збижiв або резерв належних виплат 5з2
РеЗеРВ НеЗаРООЛеНИХ ПРеlчIlИ 53з
lнш1 cTpaxoBr резерви 5з4
Iнвестицiйнi контракти 535
1ризовий фонд 540

Резерв на виплатy джек-поту 545
Усього за роздiлопr П 595 1 01{ 7б2 1 093 523

ш. Поточrli зобов'язанlrя i забезпечеlltrя
KopoTKooTpoKoBi кредити банкtв tб00 489 921
Векселi виданi 1605
l lоточна кредrторська заборгованlсть за:

довгоотроковими зобов'язаннями 16I 0
товари, роЬоти, посlц/ги бl5 |z 2,19 |3,72з
розраýшками з бюджетоNI бz0 зз ззб 35 09з
y,loNý/ чисп з подrгку tla лрибуток 62l 20 606
розраý/нками з1 страхування 625 l ll: z 618
розржyнками з оплати працr bJt, l2 tj97 12 251
Поючна кредиторська заборгованiсть за одержниýrи аваноами бз 235 608 205 301
Ilоточна кредиюрська заборговаltiсть за розрахункап,lи з \^IаоникalNIи 64(} 9 055 8 882
lIоточна кредитороька заборгованiоть iз внутрiшнiх розрахункiв 615
Поточна кредиторська заборгованiоть за oTpaxoBoro дiяльнiстrо l 650

поточнi забезпе.tення l660 з,I ()75 jб 00б
f{оходи майбутнiх перiодiв l665
Вiдстроченi комiсiйнi доходи вiд перес,граховикiв lб70
lIш1 поmrlнl зооов'язання l690

Усього зл роздiлопл Ш 1695 336 963 803 858
IV. Зобов'язанllя, пов'язанiз rreoбopoTHllпlrl rrкTпBаlllll,

5пpllNIyBatI}lNIIl для продаяý, та груIIпмп впбуття
t 7{)t)

V. Чllста BlpTicTb лKttBiB нед€ржiвного пенсil"rllого фонлч 1800
Б:r.паtrс 1900 5 l17, l0J 8 55б 981

КерЬнпк Шекета о.пексil"r Nlпхаr"rловrl.r

Хоiiда I-Iатrrлiя ГурiiвIIа
Tip_uj:_"

"яF-:}:Ё,lli-;6
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цснтральниNI оргапоп.I виконав.rоi влади, tцо реалiзуе лерrкавну полiтик1, у сферi оташстики.


