Додmок 1
до Нацiоншьноrc положеш (mндарry)
бlr<ruтерською облiку 1 "Зашьнi вимоm до фiнансовоi звiтноmi"

код4
Щаъ (рiц мiояць, число) 2020

ТОВАРИСТВОЗОБМЕЖЕНОЮВЦIIОВIДАJЬНIСТЮffПОЦТАВСЬКАБУРОВА

Пiдприсмотво

компАЕIя"

Териmрiя

ПОЛТАВСЬКА

заеЩПОУ
за

КоАТУУ

за КоПФГ
Органiзацiйно-правова
господарювання
ою вlдповlдальнlотто
вид економiчноi дiя.тrьноотi
та природIого
гшу
за КВЕД
Надання допомirrсrих пооlтlт у
Середня кiлькiоть працiвникiв
700
567579
Адреоа, телефон вулиця Харчовикiв, буд. 27, м. ПОЛIАВД ПОJТГАВСЬКАобл., Зб014
Одиниця вимiру: тис. грн. без деояrcвою знака (oKpiM роздiлу IV Звiry про фiнаноовi резульmш (Звiry про оуц,тtний доЁд) (форма
Nч2), грошовi показники якого наводяъоя в гривнях з юпiйками)
Складено (зробити позfiачку "v" у вiдповiдriй клiшнцi):
за fi оложеннями (оmндарmми) 61хгалтероького облiку
за мiжародними оmндарmми фiнаноовоi звiшоотi
Ба"панс (Звiт про фiнансовшй стан)
31 грулня 2019
Формs М1

Актив
I. Необоротшi

активи

Немаreрiальнi активи
накопичсна

амортизацlя

капlmльн1 lнв9ошцl1

нвеотицlина нер]D<омlстъ

Первiсна BapTioTb iнвеошцiйноi HcplxoMooTi
Зноо iнвеотицiйноi нерJхомооп

Первiона BapTioтт' довгоотроковж бiологiчних активiв
ичена амортизацiя довгоотроковш< бiологiчних активiв

oolpoкoBl фlнаноовl lнв9ошцll:
якi облiковlюъоя за меmдом участi в
iнпrих пiдприемотв

капiшi

iншi фiнансовi iнвеошцii

дотрочен1 аквlзицlйнr витрати

Залишок коштiв у централiзованrгх отрахових резервнж фондах
сього за роздiлом I

Виробничi запаои

,Щебimроька заборгованiоъ за продукцiю, mвари,
Щебiторська заборгованiоть за розрах}frками:
за виланими аваноами
у тому чиолi з податку на прибуmк
юроька

заборl ованlстъ

fа ро]раýнками

з нарахованих

mрська заборгованrотъ за розраý/нками 1з,внутрlшнlх розрахункlв
ша поmчна деоlmрська

Чаотка переотржовика у страхових резервах
у тому чисJIl в:

розервах довюотроковж зобов'язань
резервах

збикiв або резервах

нrUIежних виплат

l01

з91 i7280

53

l0l

1013б400

z40
09.10

р9зервж незароблених премiй

83

Iншi оборошi акшви

90

18 0з8

усього за ооздiлом П
Ш. Необоротнi акпви, утримуванi для продаrrý. та гDyпи вибугтя

95

5l8 819

200

Ба;rанс

300

1нших стржовж резервах

84

781 844

26 754

779

l

l9l

017 |37

Ейоiйний дохiд

Благодiйна допомога

резерв довrcотрокових зобов'язань

1ншr oTpaxoBl резерви

ш. Поточнi зобов'язання i забезпечення

кред{тороька зsборгованiсть за:
з85 25
числ1 з

l

подакч на

ючна кредиmрська заооргованlотъ за одержаниш аваноами
Поmчна кредиторська заборгованiсть за розрахlтrками з ]цаониками

Вiдотроченi комiсiйнi доходл вiд переотра.ховикrв

, ''

,Ъ;,if vlii{,-ýffц

Жеребко Сергiй Григоровпч

;:J J jу,й]L,"],tsе;F

*,t*дш J*ым]sяя

центраJьним

оргаfiом

rI

ашiнець олена Ьаньва
полiтику у оферi статистики
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