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Сс,редtя кilькiстъ працiвникiв

:

.Щодаток l
до Нацiоншьною положенш (mrrдарry)
бцштерською облiку l .Зашьнi вимош до фнансовоi звiтноФi''

господарювання
поотачання водл та кондицiйованого тря

!ата (piK, мiсяць, чиоло)
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за КВЕ!

код1
2020 10 l0i

055064б0
46l0100000

150

з5.з0

Адрсс4телфон !ашилаАлоотола,буд. l,}t.

Складено (зробитп позначку ''ч'' у вiдIовiднiй клiтинцi):
за положеннями (стапдартами) буlсалтсроького облiку
за мiясrародними отандертамп фiнансовоi звiтностi

229з021
резуJътати про оукупний дохiд) (форма

Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
на 30 вересня 2020 р.

Форма Л!1 Код за 1801001

Акти в
Код

Dядка
на початок

звiтного перiоду
На кiнець

звiтного п€DiодY
l 2 3 4

I. Необоротнi активп
Нематерiальнi акrиви r000 1 516 7 842

первlона варпоть 100 52 9 848
накопичена амортизацrя 002 l 8зб 2 006

Незавершенi капiтаьнi iнвеотицii 005 26з 4з7 зо2з82
OoHoBHi засоби 010 744 084 777 596

rrgP$rgцa аар 011 1 070 078 1 129 з55
зноо 0 2 з25 994 з5|,759

Iнвеотицiйна нерlхомiоъ 0 5
Первiсна BapTioTb iнвестицiйiЫ нерlа<омштi 0 6
Зноо iнвеогицiйноi Hep}xoмocтi 0 7

,Щовгостроковi бiологiчнi активи 1020
Первiсна BapTicTb довгоотрокових бiологiчних активЬ l02l
накопичена амортизацiя довгоо,трокових бiологiчнrl.х активiв |022

{овгоотроковi фiнаноовi iпвеотицii:
якi облiковутотъоя за меmдом )ластi в капiталi
iнших пiдtриемств l 0з0
iншi фiнансовi iнвеотицii l035

Щовгоотрокова дебimроька заборгованiоть 1 040 724 1 1<<

lJlдотрочепi податковi активи l045
Гудвiл

1 050
Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати l060
Залишок коштiв у центалiзованпх отраховиi рБфйБ фондах 1 065
Iншi пеоборошi активи

1 090 з 090 2 808
Усього зд роздiлом I l095 1 012 85l l 092 883

П. Оборотнi аmиви
Запаои

1 100 зl 2,I2 29 51,3
Виробничi запаои l l0l зL 225 29 470
Незавершене виробництво

1 102 11
ltролукцrя

1 103
Товари l l04 зб з8
поточнi бiологiчпi активи t 1l0
Лепозити переотрахування 1tl5
Ilекоелi одержанi l l20

JauOPtUBaHlý'lъ за продукцrю, ювари, роОоти, посJIуги II25 222 557 134 02з
,Щебiюрська заборгованiсть за розрахупками:

за виданими. авапоами
_к.F

1 1з0 2| з87 10 755
1 l35 2зз l 509

у тому числi з податку на прибуюк 136
!ебiторська заборгованiоЬ за розрахунками з нармованих доходЬ 1 140

45
Iнша поточна дебiюрська заборгованiсть 1155 8 489 |2 557
Поточнi фiнаноовi iпвеотицii l l60
Грошi та ix еквiвалентн I 165 76 708 77 725
Готiвка

1 lбб _, 1
Раryнки в бапках ||67 76,705 7,7 72з

п rрбrи маиuу,lнlх ltерrодlв 1 l70 754 826
Частка перестр&ховика у сIрахових резервах l l80
у тOrry числl в:

резервах довгоотрокових зобов'язань
1 18l

резервах зоижlв аоо резервах належннх виплат l 182
резервах незароблених премiй 1 18з



?

йТIих отжових резервах

l l90
ll95 {2s ,63 l заs оов

rзfi) lm

у mI\{у чиоJл:

резерв довгоотроковпх зобов'язапь

Поточна кредиторськiiйфйванБтъ зс

'язання, пов'язанi з необоротнимп активамll,
JrтримуваниD!и для продаяý/, та групами внбуття

КерЬпик

lt'о,"оrrr"й бухгалтер

-i--йнач"еlъся 
в порядку, воЕновлепому центальним

Вольський Валептпп Володпмирович

Онищак Ольга IBarrbHa

викопавчоi влади, що реалiзуе деряtaвну полiтику у оферi отатиотики.
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