
Лодатсlк l

до Нацiонального полоI(енtlя (станларry)

бухгалтерського облiку l "Загальнi вимоги до фiнансовоi звiтностi"

Ссрелня кiлькiсть праtriвникiв ' 6

!ата (piK, мiсячь, число)

пiлприсмство '::_:l]_:T: 
з обмеженоlо вiдповhальнiстю "ореола" Компанiя з управлiння за €дрпоу, iктивями

Територiя lа КОДl'УУ
Органiзачiйно-правова форма господарювання ToBaprrcTBo з обмежепою вiдповiдальнiстtо за КОПФГ
видекономiчноiдiяльнt-lс-гi УпDавлiнпяфондами за КВЕД

1 l4l7 14Адреса, телефон бl070 м, XapKiB, Bv.tt, ;\кадемiка Проскури, l

Олинtlця вимtру: тис. грн. без лесяткового знака (oKpiM розлillу lV Звiту гlро фirlансовi результати (Звiту rtpo сукупний лохiл)
(форма Nч2), грошовi показники якого наводяться в гривнях з копiйками)

Складено (зробити Ilозначку "v" у вiлповiлнrй клiтинчi):
за положен ням и (стандартам и) бцгмтерського обл i ку

за мirкнародними стандартами (liHaHcoBoi звiтностj

Баланс (Звiт про фiнансовий стан)

на 3t.l2,2020 р.

коди
202l l 0l l ot

3709.1052

(l3l(}l36(l()()

240

66.J0

Форма,lYяl Код за ДКУД I ti() l00 l

AliTtlB
Код

Dядка

на початок
звiтпого пепiолу

}lд кiнеuь
звiтного пепiодr,

l 2 J 4

I. }Iеоборотнi активи
Нематерiальнi активи l 000

первiсна BapTicTb 00l
накопичена амортизацlя 002

незавеошенi капiтальн i iH вестицii 005

эсновн i засоби 0l0 53 зJ
lIepBlcHa BapTlcTb 0l] 79 79

}нос 0]2 26 ,16

l ttвести цiйна не;lухом icтb
IepBrcHa BapTicTb i н вести цi й Hoi HepyxoMocTt 0lб

Знос iH вестицiйноi HepyxoMocTi 0l7
довгостроковi бiологiчнi активи l 020

ПepBictta BapTicTb довгострокових бiологiчних активiв l02 l

Накопичена амортизацiя довгострокових бiологiчних аrгивiв l022
Щовгостроковi фiнансовi iнвестицii:
якi облiковуються за методом участi в KaпiTMi iнших пiдприсмств I 0з0
iпшi (liHaHcoBi iнвес,гицii l 035 l0 0l8 6 098

[овгострокtlва дебiторська заборговап icTb l 040

Вlлс-t-рtlченi подаl KoBi активtt l 045

Гудвiл l 050

вiдстроченi аквiзи чiйнi витрати l 060

Залишок KoLuTiB у Ltентралiзованих страхових резервних <[lондах l 065

lншi необоротнi активи I 090 ) J
Усього за розлiлом I l 095 l0 073 6 l31

lI. обопотпi активи
Заltасtl l00
I}ttDобtlltчi запаси l0l
Незаверrrlене виробницl,во l02
l-tlToBa rlролукtliя l03
-Говари l04
ГIоточнi бiологiч н i aKT,t,tBtl ll0
,I1епозити перестрахуван ня l |5
Векселi одержанi l20
лебlтооська заборгованiсть за пDодукцiю, товари, роботи, послуги l25 403

Щебiторська заборгован icTb за розрахункам и

за виданими авансами ]1]0

з бюджетом l]5 l

ч тому числi з податкy на приб!ток |36

дебiтооська забоDгованiсть за DозDахунками з нарахованих доходlв |40

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внррiшнiх розрахункiв l45
I н Ltla поточна дебtторська заборгованiс,гь l55 J03 56

Ilоточнi (li HaHcoBi iнвестиttil l60 775 / /:t

Грошr та ix еквiвалевти l65 223 35

I-oTi вка I66

Рахунки в банках |67 223 35

Виr,рати майбутн ix перiодiв l70 ll
Частка перестраховика у страхових резервах l80

у тому числl в:

DезеDвах довгостDокових зобов'язань ll8l



збиткiв або наJlежних виrIлат ll82
резервах не]ароблених премlй l l8з
lнших страхових резервах l l84
lHtllI ooopoTHl акIиви l |90
Усього за розлi",rом lI I l95 l 302 l 280

l tOоборо,гIIi aKI и Rп, чr'ри мува п i ЛJlЯ ll llo;1ll)|(Y, та гDYll и вибl,r.r я l 200
lja"ra п с

l 300 ll 375 7 4l4

Паси в Код
])ядка

на почпток звiтногс
перiолу

На кiнець
звiтltого пеDiолч

l z 3 1
I. В;lасний капiтал

JapeccTpoBaH ий ( паЙgвиЙ) капlтм l 400 1,1 675 l4 675
до незарссстрованого статlпного кап lтaLлу l40l
Lдооцl н ках

I 405
Цодатковий капiтал l4I0 8 lt
м|сlинии дохlд |4ll

1-1акопиченi KypcoBi рiзницi l4l2
Резервний капiтал l4l5
I]ерозподi;lений прибуток (непокритий збиток) l420 -3 328 -7 зl2
неоплачений капlтал l425 )
Вилучений капiтал

] 4]0 ) )
lншl резерви l 435
Усього за t}озлiлом I l 495 II 355 7 31l

lI. !овгостроковi зобов'язаllttrl i забезпеченtlя
Ылстроченi податковi зобов'язан ня 500
пенсiйнr зобов'язання 505
Довгостроковi кредити банкi в 5l0
I н шi довгоgr-роковi зобrrв'язання 5l5
Щовгостроковi забезпечення 520
I|овгостроковi забезпечення витрат персоналу 52l
Lli'lt ьове tlliнансуваtlня 525
ьлагод|иllа доI]омога 526
LTpaxoBl резерви 5]0
у тому числl:

резерв довгострокових зобов'язан ь l53l
резерв збиткiв або резерв нмех(них виплат 5з2
резерв незароблен их прем i й 5зз
lHllll cTpaxoBl резерви 5]4
Iнвесr,ицiйнi контрак,l,и 535
[1ризовий фонд 540
Резерв на виплату джек-поту 545
Усього за розлiлом ll 595

IIl. Поточrri зобов'язаllня i забезпечеппя
KopoTKocTpoKoBi крелити банкiв ] 600
BeKceJ|| виданl

l 605
Погочна кредиторська lаборгованiсть за

довгостроковим и зобов'язаннями lб |0
товари, роботи. лослуги lбl5
розрахунками з бюджетом l 620 1 l
у r,oMy числi з податкуаа прибугок l62l
Lозрахун кам и зl страхуван ня 625
розрахунками з оплати прачi 6]0 l5 ll
Iоточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами бз5

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 640
Поr,очна кредиторська заборгованiсr.ь iз внlтрiшнiх розрахункlв 645
llоltrчtlа креfиторська заборгованlсть за cTpaxoBoкl дtяльнiстlо 650

г]оr,очнi забезпечення 660
Дохqли майбутн ix перiолi в 665
Bilcr рочен i KoMici й Hi доходи вiд гlерестрахови KiB 670
IHtli поточнi зобов'язання 690 J Jl
}'сьоlю la rlоrдilrопr lIl 695 20 4]

lV. Зобов'язанllя, пов'язанi з необоротними а|{гнвами,
yтpl| му ва п п м 1{ для п Dодажч-тiLл,шzпам ш вшбчтгя l 700

V. Чшста BarrTicTb актпвiв Bcd ýtl]Fого П'ё{с'i й ll оrо фопдч l800
Ба;tанс ,{,Z. >{\ l 900 ll 37S 7 4l1

Керiвник

Головний бухгалтер

1t
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редlзус дер)(авну полlтику у c{pepl
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