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Актив Код
рядка

на uочаток
звiтного перiоду

На кiнець
звiтЕог0 перiоду

2 J 4

I. нЕIDIнАнсовIАктиви
OcHoBHi засобц: 10оа l67982

первiсна варmiсmь 10а1 I192824

зllос 1а02 1о24842

IHB есtпu цiй н а н epyxoMi сm ь : 1010

rxepвIcuc варmrcmь tql 1

зно{ ]0l 2

Еемоm ерiлътъ Hi uкm u в u : 1020 1020

первrcна варmlсmь 1а2 ] 1020

нако пuч е на ама р m uз ацrя 1022

Незавершенi капiтмьнi iнвестицii I 0з0

loBzoctпpoKoBi бiолоziцнi aюlпa*u : l040
первiсна варrпiсmь l a4l
нако пuч ена all орmuз ацiя l 042

Запаси 1 050 б0

Виробвиrцво l 060

поточнi бiологiчнi активи t090

Yebozo за розdiпом I l095 $9а62
П. ФIНАНСОВI АКТИВИ
,Щовгострокова дебiторська заборгованiсть 1 100

foBzocmpoKoBi фiнансовi iнвесmацii, у mому чuс.пi: 1110

цiннi папери, KpiM акцiй 1111

акцii та irrmi форми 1^IacTi в капiтаrri 1i 12

Поmочна d ебimорська заборzованiсmь :

за розрaй}ъками з бюджстом 1 z0
за розрахунками за товари, роботи, тrослуги 1 25

за наданими крсдитами ] 30

за виданими авrtнсами 1 35 ?48з1



за розрахуýкаt\{и iз соцiыrьноrо сц)ахуван}uI 1 i40 46,72

за вIrутрlшЕlми розрахуIжами l i45

iнша поточна дебiторська заборгованiсть 115t)

Поточнi фiнансовi iнвестrлцi? 1 155

Гроtuовi Kolцm.Lr mа |х еквiваленmu розпоряOнцкi,в
бюdж:еmнuх кошmiв mа dерэtса.внuх цiльовtос фонdiв у:

нацitlнмьнiй вапюmi, у mому чuаli в: 1160 2115з

Kacl l ]61

l{азначеL{сmвl 1 162 z1,75з

усmановах o{lHKlB 1 1бз

dорозt 1]о4

lноземнlu вапюml 1 16з

Кошmu бюdжеmiв mа iHutux lс,liенmiв на:

сдиЕому казначеиському раху:нку 1 170

pжJrHKux в усmановах банкiв, у tпому часпi в: 1 I75

наulональнпl валюl?ll l l76

lноземнlu ва.lюlп1 11//

Iншi фiнансовi активи 1 180

Усьаро zа позliполl II 1 195 51256

I I t- В ИТ РДТИ МДЙ БУТНIХ ПЕ PIOДI В 1200

БАлАЕс 1300 220з 1 8

пАсив код
рядка

на початок
звiтного перiоду

11а кiнець
звiтного перiоду

1 2 -7 4

I. ВЛАСНИЙ КАIIIТАЛ ТА ФI}IАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТА
внесений капiтал 1400 l t9з844

каrriтал v дооцiнках 1410

ФЬансовий результат 1420 _978 1 98

KarriTa_ll у пiдприемствах 1 4з0

Резерви l440

Щi:rьове фiяаrсування i450

Yebozo эа розdl,tом I 1495 215646

ш. зоБов,язАння
До ве о ctl,tp oKoBi з о б ов' яз ання :

за цiнними flаrlерами 1 500

за кредtтами 1 510

iнmi довгостроковi зобов'язакrrя l52o

Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаI*{ями l 5з0

Поmочнi зобов'язання:

за платежами до 0юд}кеl-у 540 911

за розрахунками за товариJ роботи, fiосlцrгll 545

за кредитами 550

за одержан!iми авансами 555

за розрж}ажами з оплати пра{1 560 з161

за розрах}т{каА,lи rз соцlilJlьного страх}ъаЕня 565

за внутрrпrнiми розрахунка"i\{и 570

ьшi rrtуточнi зобов'язаrrня, з rrих: 575

за ц1Ilними папераI\4?l 516

Ycbozo эа розliлом II 1595 46,72

пl. злБЕзпЕчЕЕня l 60а



ry. дохади мнй ауrарr п Е pI ад в 17а0

ýл,ьýс 1*fi0 22tз18

КерЬттик (поемова осqfu)

Головн-рй ýухлалггер (спечiалiст,
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