
.{ата (р1к' м!сяць, нисло

1еритор|я [1евченк1вський район
Фрган|заш1йно-правова форма акц1онерне товариство

Бид економ1чно| надання |нплих ф|нансових послуг (кр|м страхування та

д|яльност1 пенс1йного забеспенення )

€ередня к1льк|сть \1

&реса. телефон 03057, м.(и|в, вулиця Ё>кена [!отьс. булинок |2

Фдиниця вим|ру: тис. грн. без десяткового знака (окр1м розд|щ |! 3в!ту про ф|нансов!

результати (3в!ту про сукупний лох1д) (форма\| 2), гротпов[ показники якого наводяться в

гривнях з коп1йками)
€кладено (зробити позначку "у'' у в[дпов1дн|й кл!тинц1):
за поло)кеннями (стандартами) бухгалтерського обл1ку

за м|х<народними стандартами ф1наноово| зв|тност[

Аодаток 1

до Ёац|онального поло)кення
(стандарту) бу<гшттерського

| "3агальн! вимоги ло ф!нансово|
зв1тност1''

коди
2017 01 ! 01

21600862
80391 00000

2з0

64.99

Баланс (3в1т про ф1нансовий стан)
на 31 грудня 201'6 р' 

Форма г_тююш 1

Актив
1{од

рядка

Ёа початок
зв!тного
пер|оду

Ёа к1нець

зв|тного
пер1оду

2 , 4

[. Ёеоборотн| активи
Ёематео|альн| активи 1000 18 {6

перв!сна варт1сть 001 27

накопичена амортизац1я ! 002 9 11

[{езавергцен| кап1тальн! |нвестицг| ! 005

Фсновн| засоби 10 10 246 251

пеов!сна ваот1сть 11 151 779

знос \2 505 522

1нвеотиц|йна нерухом|сть 15

[1овгостооков1 б|олог1чн| активи 20

!овгостроков1 ф1нансов! [нвестиц!'1:

як1 обл|ковутоться за методом участ! в кап|тал1 |нгших цфцрд9щ9зц
1 0з0

|нтп1 ф|нансов! 1нвестиц1] 103 5 8 456 1 ! \2

[!овгостоокова леб!тооська заборгован 1сть 1040

Б |лстоочен! податков1 активи 1 045

{нттт1 необооотн1 активи 1090 7

9сього эя позп!.пом | 1 09{ 8 727 4 0()5

[|. 0боротн! активи
1 100 26 2

Рипо6нич{ зяпяси 01

п ! 6!опог!чн! яктияи 10

[[еб1тооська забоогован!сть за продукц1*о' товари' роботи, послуги 25 1 998 \4 549

{еб|торська заборгован|сть за розрахунками :

за виданими авансами
1 130 114 108

з бюджетом з5 9 28

у тому числ! з податку на приб}ток з6 25

]1еб1тооська забоогован!сть за розр&хунками з нарахованих доход1в 40 з 679 2 900

1нтша поточна деб|торська заборгован!сть 55 46 з15 2з 546

|1оточн| ф1нансов1 |нвестиц|| 60 \ з44 8 935

[рошт1 та !х екв|ваценти 65 10 319 11 125

[от1вка 66 6 6

Рахунки в банках 67 10 313 11 119

3итоати майбьтн|х пер|од|в \70

[нгп1 оборотн| активи 190 54з 1з

пом ! 195 64 401 61 266

1(|. [1еоборотн! активи' утримуван! для прода)!(у, та цруцц цц!уця 1200

Баланс 300 !3 \з4 65 211



[]асив
код

рядка

Ёа початок
зв[тного
пер|олу

Ёа к1нець

зв1тного
пер|олу

1 2 5 5

]аоеестоований (пайовий')
1. Бласний кап!тал

кап!тал 1400 !0 000 10 000

1(ап|тал у дооц!нках 405 4 4

[1олатковий кап|тал 410 1з3 1э _'

Резоовний кап|тал 415 61 617 67 617

[{еоозпол|лсний прибтток (непокритий збиток) 420 15 300 \6 925

Ёеоплачений кап|тач 425 ( (

Билучений кап]тац 430 ( )

}сього за розд!лом | 495 62 454 60 829

[!. .(овгостроков! зобов'язання ! забезпечення

31дотоочен| податков| зобов'язання 1 500

[овгостооков! кредити банк1в 1510

!нтп! ловгостооков| зобов'язання 15 15

!овгостроков! забезпечення 1520

|1!льове ф|нансування 1525

]['сього за оозл!лом 1[ | 595

||[. [1оточн! зобов'я3ання ! забезпечення
(ороткостроков] кредити банк!в 1 600

|]оточна кредиторська заборгован!сть за:

довгостроковими зобов'язаннями 1 610

товари' роботи, послуги 615 58 \2

оо3рахунками з бтодясетом 620 \4з

у тому числ] з податку на приб'уток 621 \43
оозоахунками з! страхування 625 21

оозоахунками з оплати прац! 6з0
|[оточна коелитооська забоогован!сть за-одержаними авансами 6з5 1 718

|[оточна кредиторська заборгован]сть 3а розр.жунками 3 учасниками 640

|{оточн! забезпечення 660

[1оходи майбттн|х пер!од1в 665

1нпл1 поточн! зобов'язання 690 10 458 2 111

}сього 3а ро3д!лом 1|| 695 10 680 4 442

1\/. 3обов'язання, пов'я3ан! з необоротними активами,
утримуваними для пр0да'(у'т^ труйи вибуття

1700

Баланс ; х- 
^'2А//

1900 1з 1з4 65 271

9ковенко |9|.

!(овальова Ё.Б.

}рганом

| отатистики


