,Щодаток

l

до Нацiоншьною положенrrя (стаrrларry)
б}хгалтерського облiку l "Зашьнi вимоги до фiнансовоi звiтностi"

,Щата

Пiдприсмотво

(piK, мiояць, чиоло)
за

едпоу

за

КоПФГ

ко/tи
za,z\) l04 lul
,].44,1,1,z,2l

бзlOlзб900
Вид eKoHoMi.tHoi дiяльностi
Середня кiлькiсть працiвникiв
Адреоа, телефон вулиця Плеханiвоька, буд. 65, Комiнтернiвоький район р.-н, м. XAPKIB, ХАРКIВСЬКАобл.,

за КВЕ,Щ

7з,l2з35

61001
Одиниця вимiру: тио. грн. без деояткового знака (oKpiM розлirry IV Звiry про фiнаноовi результати (Звiry про оукупний дЪй)ЪБрnnч
Nэ2), грошовi показники якого наводятьоя в гривнях з копiйками)
Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):
за положеннями (отандартами) бlхгалтероького облiку
за мiяtнародними

отандартеми фiнаноовоi звiтноотi

Бпппllс (Звiт про фiнансовий стан)

3l

IIа

Актив
I. Необоротнl активи

Нематерiальнi активи
накопиrIена

амортизацlя

Iнвеотицiйна HeppoMioTb

варпоть 1нвеотицlйноl нер}хомоот1

Первiона BapTioTb довгоотокових бiологiчних активiв
Накопи.tена амортизацiя довгоотрокових бiологiчних

якi облiков}тотьоя за методом )лаотi в капiталi
iнших пiдприемотв

iншi фiнаноовi iнвеотицii
,Щовгострокова

дебiторська заборгованiоть

Вiдстроченi аквiзицiйнi ви,трати
Залишок коштiв у централiзованих отрахових резервних (lондах

Виробничi запаои

[ебiторська заборгованiоть за продукцiю, товари, роботи, пооrrуги
Щебiтороька заборгованiоть за розрахтнками
за виданими аваноами

:

у тому чиолl з
за розрахтнками

з нарахованих

доходlв

Щебiтороька заборгованiоть за розра>rунками iз внутрiшнiх розрахункiв

переOтраховика у 0трахових резервах
У ТОМУ ЧИОJХ В:

резервах довгоотрокових

зобов'язань

березня 2020

Форма Л!1 Код за,ЩУ

15t)

93.II

резервах збиткiв або резервах належних виплат

82

резорвах незароолених

8з

премlй

1нших отахових резервах
Iншi оборотнi активи

84

Усього за роздiлом П
Ш. Необоротнi активl|, утрпмуванl для продsя{у, та груп" вибуття

Баr.панс

90

393

95

l5 9lб

lб 07l

200
300

723 811

870 330

неоки до нсзареео,Iрованого оmтутfiого капiтаJry

бз2 841

сього за роздiлом I
П. !овгостроковi

р9зерв довгоотокових

зобов'язаrtня l забсзпечення

зобов'язань

збиткiв або резерв належних виплат

ш. Поточнi зобов'язання i забезпечення
кредиторська заборгованiоть за:

на кредиторська заборгованiсть

за розрахунками з )цаониками

на кредиmроька заборгованiоть за стаховою дiяльнiопо

поточнi зобов'язання
l'язаlIIlя, пов'язанi з lleoбopoTtlllMll atcTlIBaMIl,
утримуванпми для продаr(у, та групамш вuбуття
V. Чlrста BapTicTt' активlв

КерЬппк

Пець Роман Васильовцч

Го.повlrlrr"r бухгалтер

ГБ;ачайй

в порядку, воmновленому

цента

lliЁТАЛlСТр

що реалiзус державну полiтику у оферi отатиотики

644

