
Додаток 1

До'Йацiонального положення (стандарry) бухгалтерського
облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансовоТ звiтностi"

Вид економiчноi дiяльностi
Середня кiлькiсть працiвникiв 1

fuреса, телефон 69076, м.3апорiжжя, вул. Новгородська, 29-А,. . _ . . . .

одиниця вимiру: тис. фн. без дJСяткового знака (oKpiM роздiлу lV 3Biry про фiнансовi ре3уЛЬТаТИ

(3Biry про сукупний дохiд) (форма N 2), грошовi показники якого наводяться в гривнях з копiЙКаМИ)

Складено (зробити позначку "ч" у вiдповiднiй клiтинцi):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку

за мiжнародними стандартами фiнансовоТ звiтностi
Баланс (3BiT про фiнансовий стан)

на 31 Марта2021 r.

за KBEfl

кQли
2021 l04 l 01

05498789

430

85.11.,|

Форма Ns1 Код за ДКУД ,] 801001

Акгив код
рядка

на початок звlтного
перiоду

На кiнець звiтного
пеоiодч

2 3 4

l. Необоротнi активи
Нематерiальнi активи

1 000
5 5

первiсна BapTicTb 1 001 6 6

накопичена амортизацlя 1 002 (1 1)

lезавершенi капiтальнi iнвестицiТ 1 005 1787 5759

эсновнi засоби 10,|0 1 71 030 1 75091

первiсна BapTicTb
,101 

1 251 858 258712

знос 1012 (80828) (83621)

нвестицiйна HepyxoMicTb 1015

первiсна BapTicTb iнвестицiйноi HepyxoMocTi 1016

знос iнвестицiйноi HepyxoMocTi 1017

Щовгостроковi бiологiчнi активи 1 020
первiсна BapTicTb довгострокових бiологiчних активiв i021
накопичена амортизацiя довгострокових бiологiчних активiв 1022

_iовгостроковl фlнансовl lнвестицtl:
aKi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприемств 1 0з0

ншi фiнансовi iнвестицii 1 0з5

]овгострокова дебiторська заборгованiсть 1 040
3iдстроченi податковi активи 1 045
-удвiл 1 050
3iдстроченi аквiзицiйнi витрати 1 060
Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах 1 065
ншi необоротнi активи 1 090

Усього за роздiлом l 1095 172823 1 80855

ll. Оборотнi активи
Запасtt

1 100 ,l2693 1з,194

виробничi запаси 1,101
,l2693 ,13194

Flезавершене виробництво 1102
Готова продукцiя 1 103
Товари 1 104

поточtti бiологiчнi активи 1,110

]епозити перестрахування 11 15
Зекселi одержанi 1120

lебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, посrlуги 1125 7 2116
!ебiторська заборгованiсть за розрахунками:

за виданими авансами
,l 130

з бюджетом 1 135

у тому числi з податку на прибуток 1 136
_{eolтopcbka заооргованlсть за розрахунками з нарахованих
lоходiв

,| 140

.{eolтopcbka заOоргованlсть за розрахунками iз внутрiшнiх
эозрахункiв

,1 145

нша поточна дебiторська заборгованiсть 1 155 440 921 3
lоточнi фiнансовi iнвестицii 1 160

рошi та iх еквiваленти 1 165 ,l2593 23262



Готiвка
1 166

t олупNуl б UdFlкdл 11в7 1 2593 232в?_3итрати майбутнiх перiодig 1 170 24 15-lacTKa перестраховика у страхових резервЫ 1 180
у тому числi в:

рез j}pBax довгgстроко9цI зобов'язань 118,|

резервах збиткiв або резервах належних вr,rгrлат 1 182
резервах незароблених премiй 1 18з
lнших страхових резервq]! 1 184

lншi оборотнi ак,гиви 1i90 zbb т4ьсього за роздiлом ll 1i95 26022 48048lll. Необоротнi активи, утрийуББнiffiТф]ажу, та iрllпи
вибуття 1 200

эаланс ,l з00 ,t 98в45 22в903

Пасив под
рядка

гiа поча,ток
звiтного перiоду

гJа KlHe ць звlтного
перlоду

z ч
l. tJласний капiтал

Зареестрований (пац9вий) капiтал 1 400
ZJ 23

3нески до незареестрованого стату].ного капiталу 1401
ал у дооцlнках 1 405

цодатковиt1 капlтал 1410 ,l16814 ,1 15337
Емiсiйний лохiд 141 4

I

Накопиченi KypcoBi рiзницi 14,12
Резервний капiтал 1415
|--lерозподiленийt прибутоГ[БпБфЙтиИЪОБф 1420 2в154 Тто61
неоrtлачений капiтал 1425
Вилучений капiтал 1 430
lншi резерви 1 435

1495 144991 1 56421
ll. ловгостроковi зобов'язання i забезпеченняВiдс,l?о:енЦо|ат _ 1 500

lенсlйнl зоOов'язання 1 505
Цсlвгостроковi кредити банкiв 1510
ншi довгостроковi зобов'язання 1515
!овгостроковi забезпеченняl 1 520

ДовгострокоЦзабезгlечен ttя витрат персоналу 1521

Jцэоu.9_фщ9дсування 1525 14716 22692
Благодiйrrа дополлога 1526 7014 1 2569

Этраховi резерви 1 5з0
у Tolvly числl:

_qeq9pB довгос,rрокових зобов'язань 1 531

резерв збиткiв або резерв належних виплат l 532
резерв незароблених премiй ,|533

ittшi cTpaxoBi рgзерви 1 534
нвестицiйнi контракти 1 535
'1ризовий фонд ] 540
Эезерв на виплату д)кек-поту 1 545
/сього за роздiлом lI 1 595 14716 22692

lll, поточнi зобов'язання i забезпечення
{opoTKocTpoKoBi кредити банкiв 1 600

Зекселi виданi i605
lоточна кред]4торська заборгованiсть за:

довгостроковими зобов'язан1.1ями l610

товари, роботи, послуги 1615 1 854 9941
розрахунками з бюджетом 1 620 88 137

JJoMy числi з податку на прибуток 1621
розрахунками зi страхування 1 625

___р99р9хущещц з оплати п ра цi ,|630
154 232

Iоточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 1 635 317 209
lоточна кредиторська заOоргованiсть за розрахункапл,л з
часниками 1 640

Ц]9:на кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розtэахункЬ 1 645 26 25
l оточ н а кредиторсь ка заборго ва н icTb за страховою дятьt{ icno 1 650
lоточнi забезпечення 1 660 8750 8750

_lоходи майоутнlх перiодiв 1 665 27915 28274
Вiдстроченi комiсiйнi доходи вiд перестраховикЬ 1 670

,l
J



ншi ilоточнi зобов'язан1-1я 1 690 34 2222

/сього за роздiлом lll 1 695 391 38 49790
lv. 3обов'язання, пов'язанi з необоротними активами,

утримуваними мя продажу, та групами вибуття 1 700

V. Чиста BapTicTb акrивiв недержавного пенсiйного фонду 1 в00

Баланс 1 900 198845 228903

Керiвник / А.Г.3апорожченко /

Головний бухгалтер / Л.В.Муравйова,/
(пiдп4сУ

Т В".-"*"rra, 
" 

.aрядку, встановленоr1, u"rroJno""M органом виконавчоТ влади, що реалiзуе державну полiтику у сферi статистики


