
.Щодток l
до Нацiокщьною положенш (шrцарry)
буштерською облiку l "Загальнi вимоги до фнансовоi звiтностi''

Адrеса, тэлефон вулиця ДIIПРОВСЬ
Одиниця вимiру: пс д;лiд-rФБЪЙ-
Nэ2), грошовi показнкки якою наводяъая в гривнях з юпiйками)
Складено (зробиm позначку "v" у вiдповiднiй uiшнцi):

за положеннями (стандартами) бухгалтероького облiку
за мiжародними оъндартами фiнаноовоi звiтностi

Ба"rанс (Звiт про фiнансовrrй стан)
на 3l грудня 2020 р.

кодI
202l 01 01

4з_]_]44_] l
8036300000

240
з5 l4

Форма Л!1 Код за.ЩУ, l801001

Актив
Код

Dялm
на початок

звiтного пеDiодч
На кiнець

звiтного перiодч
1 2 3 {

I. Цеоборотнi акиви
Немаreрiальнi активи l 000 42 16

первlона варпоть 100l .lз б.1
накопичена амортизацrя l 002 18

Незавершенi капiтальнi i нвеотицii l 005
OoHoBHi засоби 0l0 15 76

первlона Bap,l]oTb 011 20 l29
знос 012 5 53

Iнвеотицi йна HeplcKoMioTb 015
tePBloHa варпоть lнвеотицlино1 нерJжомооп 0lб \Зноо iH веотицiйноi нерцомоотi l0l 7

l|овгостроковi бiологiчнi активи l 020
Первiона вартiоъ довгос 102l
Накопичена амортизацiя довгостокових бБлоiiчн инктшБ |022

Щовгоотроковi фiнаноовi iнвеотицii:
якi облiков}тоться за меюдом участi в капiталi
rнших пrдпри€мств

1 0з0
iншi фiяаноовi iнвестицii 0з5

,Щовгострокова дебiторська заборгованiоБ 0.10

Вiдотроченi по,цатковi активи 045
l удв|л l 050
В iдстроченi аквiзицiйнi витрати l 060
Залишок коштiв у цен l065
Iншi необорошi активи 1 090

ро]лiлом l l095 5/ l22
П. Оборотнi активи

Запаси l l00
Виробничi запаси l l01
Незавершене виробництво l 102
Гоюва продукцiя l l03
l овари 10.1

ll10
Лепозити переоrрахчвання 1l15

одержанl l l20
,Щебiюрська заборгованiсть за продчкцй. Бйрrr.ТБбБй]r,оо.туги l l25 6 220
[ебiюроька заборгованiоть за розрахунками

за виданими аваноами 1 lз0 .l 17 з5з
з бюджеюм 35

у тому чиолi з податку на прибуток зб
леоlюроька заооргованlоть за розраryнками з наржованих доходlв l 1.t0 251
леоrторська зilОоргованlоъ за розра,Yнками iз вну.трiшнiх розрахункiв .l5

деоlrcраька заооргованlо 82
(pl HaHсOBl l l60

рошl 165 з97 12927
Готiвка 66
Раryнки в банках l l67 |2 921
Витрати майбутнiх перiодiв l l70
Частка перест&.(овика у отрахових резервах 1 180

У ЮМУ ЧИСJП В:

резервах довюстрокових зобов'язань
1 18l

резерв:lх збиткiв або рсзервах налsжнх sиплат 1 l82
резервах незароблен их премi й l l8з



нших стржових резервах 1 184
lншI ooopoIHl актпви l l90 5,79

ро]дi.пом П lr95 40l J7 l18
Ш. Необоротнi активи, утримУванi длЯ продаrý, та групи впбуття l200

l300 {58 J7 5{0

й (пайовий) капiтал

Вкески до незаре€строваного стаryтного

резерв довгоотроювих зобов'язань

резерв збиткiв або резерв належних виплат

на внплаry джек-поry

кредиmрська заборгованiоть за:

у To}fy числl з

Поточна кредиторська забор

ька заЬоргованlоть за стржовою дlяльнiстю

KoмlolпHl доходи в|д лерестраховик|в

утрямуваними длп продаяýl 
/а 

групами впбуття

КерЬник

Головний бухгалтер

БАРЛНОВ АНЛРIЙ ВА.ПЕНТIIНОВIIЧ

tsАлЕнко нАтА"lIIя N.{LlколАiвнА

iод Ьзззс,lзt

| Визначаеться в порядку, вотановленоNý/ центральним

iý,,:l:,
y)<li

зуе дерх€вну полiтику у оферi статистики



. Отримано| 26.02.202111:44

. Одержувач: 4ззз44з1

Квитанцiя N92
Пiдприемство: 43334431 товдриство з оБмЕжЕною вlдповlддльнlстю
"пАвЕр lнхинlрlнг"
Звiт: Ф1. Баланс
3а перiод: PiK,2020 р.
3BiT доставлено до l-{eHTpy обробки електронних звiтiв,Щерхстату
Украi'ни 26.О2.2021 у 11:3З:02
Реестрацiйний номер звiту: 90046'12821
(8о363оо43334431 S01 001 1 3 1 00000281 22020.хм L)

3BiT вiдповiдае формату, визначеному !,ерхстатом УкраIни.
Квалiфiкованi електроннi пiдписи перевiрено.
3BiT прийнято для подальшоТ обробки. У випадку виявлення
помилок при здiйсненнi обробки даних звiту в органах

дерхавнот статистики та(або) необхiдностi надання уточнень
Вам буде повiдомлено додатково.

Попередхення:

В адреснiй частинi поле, яке передбачене для номеру телефону
повинно мiстити данi або'-' (прочерк) .

Вiдп ра вник: l-|eHTp обробки електронних звiтi в,Щержстату УкраIн и

\\Г,]о_ка?еL,l лок"у_ме нт

. Пiдписи: Печатка 43005393,0,ерхавна податкова слухба УкраТни. ,отриlvlАно,

Печатка 37507880 !,ерхавна слухба статистики УкраТни

. lм'я файла: 8оз6з004ззз44зlS010011з10000028122020.хмL

. Спосiб прийому: З використанням прямого з'еднання


