
Додаток l
до Нацiонщьного положсння (станларry)
бухгштсрського облiку l "3агшьвi вимоm до (liHaHcoBoi звiтностi"

[ата (piK. мiсяuь,
Пiдприслlство ТОВ "КУД "Акстон" за С.ЩРПОУ
Територiя м, Киiв за кодтуу

за КоПФГ
за квЕд

Органiзачiйно-правова (loplta господарIовання 'I'овариство з облtеженоtо вiдповiдальнiстю
видеконолtiчноiдiяльностi Управлiнняdlондами
Серелня кi.пькiсть прачiвникiв l ]
Адреса, телефон 0з040. китв. вулиця СТЕЛЬМАхА МихАЙЛА 0504701 l s0
Одиниця вилliру: тис. грн- без десяткового знака (oKpiM роздiлу IV Звiry про фiнансовi результати (Звiry про сукупний дохiд) (форма Jrlч2),
грошовi показники якого наводятъся в гривнях з копiйками)
Складено (зробити позначку "ч" у вiдповiднiй клiтинчi):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку
за мiжнародними стандартами (tiHaHcoBoi звiтностi

Баланс (Звiт про фiпаttсовий cTalt)

на Jl грулпя 2019 р.

коди
2020 l0l l0l

42796756
8036 l 00000

240
66,з0

droрма Л!l Кол за [КУ l80I00l

Актив
Код Ila початок

eBiTrrrrгrr прпiпп
На KiHeub

звiтного пепiоду
l 4

L Необоротнi активи
Нелrатерiальнi активи l 000

первlсна BapтlcTb l00l
накопичена амоDтизацiя l 002

Незавершенi капiтальнi iнвестицii 005

OcHoBHi засоби l0 23

первlсна вартlсъ ll з7

знос l2 l4
Iнвестицiйна HepyxoMicTb l5

Первiсна вартiсъ iнвестицiйlrоi перухомостi 10lб
Знос iнвеотицiйноi HepyxoMocTi 10l7

Щовгостроковi бiологiчнi активи l 020

Первiсна BapTicTb довгострокових бiологiчних активiв l02 |

Накопичена амортизацiя довгострокових бiологiчних aKmBiB |022

Щовгостроковi фiнансовi iнвестицii:

якi облiковуються за методом участi в капiталi

iнших пiдприсмств l 030

iншi фiнансовi iнвестицii 035

Щовгострокова дебiторська заборгованiсть 040

В iдстрочен i податковi активи 045

Гулвiл 050

вiдстроченi аквiзицiйнi витрати 060

Залишок коштiв у центрa}лiзованих страхових резервних фондах 065

Iншi необоротнi активи 090

Усього за роздiлом I l 095 23

lI. оборотнi активи
Запаси 00

Виробничi запаси 0]

незавеошене випобництво 02

Готова продукчiя 03

Товари 04

поточнi бiологiчнi активи l0
Щепозити перестрахування I5

Векселi олержанi 20

Щебiторська заборгованiOть за продукuiю, товари, роботи, послуги 25

Щебiторська заборгованiсть за розрахунками:
за виданими авансами l l30 4

з бюджетом з5

у тому числi з податк),на прибуток 36

!ебiторська заборгованiсть за розrJахункаl\{и з нарахованих доходiв 40

.Щебiторська заборгованiсть за t)озl]ахунками iз внчтрiшнiх r;озrrахун Ki в 45

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 55 97

Поточнi фiнансовi iнвестицii 60

Грошi та iх еквiваленти 65 6 502
Готiвка 66

Рахунки в банках 67 6 502

витоати майбчтнiх пеоiолiв 70

Часжа перестраховика у страхових резервах 80

у тому числl ts:

резервах довгострокових зобов' язань
ll8l

резервах збиткiв або резервах належних виплат ll82
резервах незароолених премlи ll83



lнших страхових DезеrJвах l184
Iншi обоDотнi активи l l90
Усього за tlозлi,rIолr II l l95 6 603

lIl. Необtlротнi аmиви, )примyванi для пролажу, та грчпи внбчтя l200
Балашс 1300 б 626

поточна кредиторська забоDгованiсl,ь iз внчтоiшнiх

IV. Зобов'язаllня, гlов'язаIti l необоротними
)примувани[rи для пролажу, та група}rи

Керiвник

Голtlвпий бргалтер

Т В"r"""*,r"a" в порядку, встановленому

APIIIEBcbKA oKcAt{A вАлЕрIiвнА

ЯКОВЕНКО ОКСАНА lBAHlBHA

реалiзуе дерхсавну полiтику у сферi статистики.


