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lбirJшмь.rc пlдпрrемство "К.руlочr компrлli з о6.лу.!вув.яхr r(irтлоооm фяý
Обо,rокfl.оrо Рlfiоfiу м. Кtlсв."

за еРПОУ

з! коАТУУ

46з9з63

(ьрм. 
"r&l код !,IBry

з l\26,|

80з8000000

l50
81,l0

iiЁfiцлЩ

r

АктIIв
код

рrд!.l
Е. ldвець

звlтноrо п.рlоry
l 2 3 {

l Н.оборотяi !кrхвп
HcMlTEpi&ъKi !rтнвк l000 ,I

l00l 59 59

ндкопliчсня аморпзацlя l002 52 55

Н.за!срш.нi tапiта,ънi iяв€отяцii l00J
l0l0 l04 987 l02 б04

l0l t 1547,1з 15з 843

l0l2 .19 786 Jl 239

I l0l5
Первiона шртiсть iпlсотяцifi пoi fi cp}..oмocтi l0l б

Зкос iнiЙтrЙrпоi пTlxoMocTi l0l7
Доsrостроковi бiологiчнi акtllвя l020

П.рDiон! вryгiотъ доьrострохоrrfi бiоJюгiчнrD( sкrяьБ l02l
накопхчснs зморп{зацlя довгостроховкх бiологiчя х актfiвiв l022

Довrостройii фйшсовi iнвсотrrцii:

iЁ облiюь}Фтьсi зд r..тýдом )ч!стi D хапiталi

iкшIо( пiдрх€мст3 l030

iншi фiнапсовi iнвсстяцii l035

Довrюсlрокова дсСiюроьхд ]sборгомнiсть l0.10

ВИотрочсвi под!тховi актявя t045

l050

Вiдстрочёii акьiзнцiftяi вrrтртя l060

у цснтр&,riзо8ллfi ста\овкх р€зерDн'{t фп.ц"" l065

Iпшi псоборотяi а,rпвх l090

Усю.о з. роздlлом I l095 rM 994 l02 608

IL Оборотtit .хтввх
l l00 2 8,11 4 зз4

Впробнкчi запаох l l0l 2 8,14 4 ]з4

Н.заrсроrcпс Dхрбfirцпо l l02
l l0з

Товари l l04

поmчнi бiо:югiчнi дктявя lll0
Дспозхтя перс.тех}мliня lll5

l l20

ТбhýрсьrlФrcБапБъзr проryхцйaюьqц роботц послlтп l l2J 72 l5]

зз внд!ннrдi дмясвмя
l l35 2ll 2?3

у тому чнслi з податку на прtбуmк t lзб
1l40

Д€6iтороъкs ыqтрlшнt-t розр&ýтх,в l1.|J

Iпша поlочцsд.6imрська заборrcвавiоть !l55 11 470 9 20l

Поmчяi фiнанmьi iнiЙтячii l160

та ix l lбJ 6 42о 9 890

l l66

Р&ýткя ь ббlirах l l67 6 42о 9 890

Вtт!тя май6},tтiх перiодiв l l?0 25 зз

llrclro п.рсстрэховхх! у с,tрзхоltо. рс]€рвах 1l80

у IDuy чl.сJ! ,:
рar.рrsх довюотроюDIс( !обоЕ'rзаrlь

l l8l

рзсрвх збrткiь або рзсрr.х пм.Еlю. вкпJI!т l182

дрfr]frБ@,-

l80l00l

4

ъпасп

Дс5ircрсьхr заборrов5пiстъ за розрrryпкsмr:
ll30



р€з€рьэх нсзэроблсяlо( прсйЙ l l83
lншю( отр&хоыо( рсз.рвах l l8.{
lцшi оборотяi актя!я l l90 l 1l7 l |22
y.bofo з. роtдiлом П ll95 94 21о l08 075

lIL Ц.обороfirl rrrr.sх! уrрri{rDrяl длr прод9'r(у| Tr гру.п. .хбугтI l2(ю
Бе1днс l]0o ly) 264 2l0 баз

ГрuеорЫэ
Еп фенхо С|гrйдrк Людмьт. ГршорЬве

Плснв код Еa поч.ток
зЕlтrlоrо пtрlод/

н. dш.tlb
заlтхоm п.DIодl

l 1, 3 4
l. В,rясяti кяпlтлI

ЗороестроБsкяt (пайовl{й) rдпiтщ l400 l 8з1 l 8зl
Bпcctol до ш.зФ.€строьаного стат}поrý кдпiт!-пу l40l
Капiтэл у дооцiнкеt l405
додатtоьхfi хшtiтдл l4l0 I29 440 lз0 449
Ейоifiяиf, дохiд l4l I

НакопIпснi Kypcoвi рiзltяцi l4l2
14l5 2 879 3 206

Нсрозполirrcшfr прх6}тýк (нспоIФхтяfi збrтоr) l420 l9
нсоплачсняй капiт!л \125 ( ) ( )
ВfiJryчфпfi хапiтал 1,1]0 ( ) ( )
lншi рсзсрsll l1з5
Усьо]о зr роrдLлом I l495 l34l69 l35 48б

IL ДовгостроковI зобов'i]дrпr l з.б..п.ч.ннr
вiдртрочaпi поддтfiоai зобоьrзrfiпr l500
пспсiйнi зобов'!ззяп! l50J

банкiв l5l0
lrпri доrrФстроf овi rобоr'!з!fi Hl l5l5
Довгостроковi зэбс]псчення l520
Довгос зsбсзпсчсfiяя вптрат пср..налу l52I
ЦJьоЕс фiяано}вавня l52J 261
Бrиrýдifiн! допомог! l526
cтaxoвi рсзсрвн l5з0

рсз.р, доьюстроlФью( ]оЬ!'rзаяь
l5зl

рзсрs збшкiв або рсзсрв tlдлсжню( вl{плэт l5з2
рсзсрв нсздроблеIllц пр.йй 15зз
tншl cтpatoвt резерЕя 1534
Iхвсстяцifi Hi KolrTaKTr{ 1Jз5
Прfiювхй ф8д l540
РсзaрD п! Diпrrлу.щ(-поry l515
Усього зi роздLлом П l595 ,6{

ПL IIоточнl юбоЕ'rзяппr l з.белеч.ннr
Коротrrcстроковi lФсдпr бдпriв t 600

ьхс.лi ьхдднi l605
Поlýчfi ! крaдlторськ! зsборюslriсlъ зr:

доьrýстрохоьlrд ]обов rзýхнirдl l бl0
mвФl! роботя, посл}тrl lбlJ lз 34l 18167

розр&ýткаrо{ з бюд.сmм l620 ] 16l l 8?4
482у юму чхслi з полатку па прнбуох l62l 255

розрдх},ххаiдl зl стр&х}здннl 1625 | 224 l582
розр&ýткаrд{ з оплrтя прцl l630 4 J89 6 |14
поточпs l635 44,| ,l9l

Поro.lr! rрсдторсьхя зэбор.овrнiстъ з! розраY}яхдrдi з }чаонххriirl l6.10 81.1

Поточп! крсдlтDроьхs зsборrовsнiсть iз DIt}TPimHix розраýткi, 1645

Поmч{s rрсдltорськд зr6орговл{iстъ з! отр!ховою дяльнlотю lб50
1660 ll 167 5lIзпоm.rцi за6.зпечсяя.i

Доход майб}тdх псрiодiD l665 92
Вiдотрочсrii Koйcif,8i доходl siд персстрдховнкrв lб70

1690 з0 602 з9 690l8шi поrочfi i забо!лзаriя,
l695 64 азr 7519?

/3,.жаанцшld*,.ш*у jЁ":- r700

ltfi)
Ф,rt* \.л l\ l900 l99 264 2l0 683
7

Wт-4

grерчпе
Вiхпорйlа

ryлеm(о М.ряв. BircTopbEa

цсIrтральпIrм оргахом вхко аiчоi влдJц, цо рсrJliзу€ дср).(ss!iу полiтt Еу у ф€рi отапrоп{хr



код{
0l

Емку

01

ня
z02lfiаm (рiц мiсяIц, число)

Пlдпршсмство Колцrпа.льпе пiдпрцсмство "Керуюча комIrвцiя з обс.,чпDв1ъ&пвп ý
,кптлФоп, фов,щl Обоrопсьlсого райопу м. Квсзд"

(н!fiмclr}ъшпr)

3BiT про фiпавсовi резуJьтrтп (ЗвIт про с5пс5шшпй лохiл)
!l Pilс 2020 р.

<DopMa N2 Код за ДКУД
I. ФIIiЛНСОВI РЕЗУJЬТЛТИ

l801003

Код
ряд..а

3а звiтlrцй
перiод

зr rцr.логiчцвf,
перlод

цоцер€дць{Dго
por(у

Стаття

,t2 31

252 0з82000 27l 680зацii про.ryкцii (mBapiв, робiт, посл}т)Чистд1 дохrд вiд реалi
20l0Чuсtпi мробленi сmрмовi прелlit
20l Iпремil пidпuсанi, валова сума
20] 2премil, переdанi у пе
20] 3бленtм премiй, валова сумазмiна резерву незаро
20l4з-ъ4iна часmкu переслпраховuкiв у резервi незаробленлlх

nper4ia

( 2l9 647 )2050 ( 2l5 245 )
Сбiваргiсгь ралiзованоi пр.ryкrпi
(mварiв,робiт, поотл)

2070.fucmi понесенi збuпкu за сmрйовurll| вlлплаrпамч

2090 56 435
Ва..rовий:

прибlmк
( )2095 ( )збI{юк

2l05loxid (вuпрапч) Bid змiнu у резервм doBzocmpoKoBtlx
жлбов'яэань

21I0резервlвloxid (вuпрапu) Bid змiнч iчulux
2]lIз.||lна lншпý cmp(xoвllx резервlв , вмова сума
2] 12зп4iна часmкч переспрмовuкiв в iчulux сmрйовlа резерlL

\6 957 2| з722120lrrшi операцiй*i лохо.шr
2121у mому чuспl:

dori Bid змiнu варmоспi a&rnuqiq, якi оцiнююmюя за
справеdлuвою варпiсmю

)l))lохid Bid первiсною вlltнання бiолоziчнlа ак]пuвiв i
сiльськоzосtлйарс bкol п ll

2123doxid Bid вllкорuопання коuапiв, вuвiльненtм Bid
опоdапкуання ( 24742 )2lз0 ( з28|2 )Дд,riкiсrратtвнi вll.rрати

( )2l50 )(Вкграти на збlт ( 249ll )2180 ( 35430 )Ilmri операчiйri вrrrрати
218lу ,пому чuслl:

мmраmч Bid змiнu варmосmi akmugi&, якi оцiнююlпься за
справеdлuвою варпiсmю

2l82вuпрсппч Bid первiсно2о вlLrнання
с iл ьс ь ко zo спйарс ько l' пр офкцi i'

бiоло.iчнчх акrпuвiв i

4ll02l90
Фiнансовий результдт вiд операцiйноi дiяльностi:
прибlток

( ) )(2|95
2200Доход вiд учасгi в KaпiTa,,Ii
2220Iншi

15022240I
2241п

Bi блtd
( )( )zz50Фirlфсо{iутрф \!|
( )( )2255Fф-frfrFЪИ" "а},iФ.г$ ( )( )2270

2275сmаппll' на монеп

32 з9|

5l50
збгюк



Продовження додатка 2
Фiнансовпй результат до оподаткувдння:
rтрибуmк 2290 6 652
збrгюк 2295 ( ) ( )

Вrграти (дохй) з податr<у на прибl.mк 2300 (2 584) (l l80)
Прпфюк (збrrюк) вiл прl.тпаrеноi дiяльносгi пiо,lя
оподатýвання

2305

Чпстпй фiнансовий результат:
прибl,юк 4 068 2 9з0
збЕюк 2з55 ( ) ( )

Стаття код
рядка

за звiтний
перiод

за аншогiчний
перiод

попереднього
рOку

1 2 3 ,l

Дооцilл<а 0цiю<а) необоро,ппоr акпвiв 2400

Дооцiнка (уцirпrа) фiнансовlо< iнстррлекгiв z405
Накотшrченi lg,poBi рiзlсtцi 24l0
Чаgгм iIflIoю су(уrп{оm дохо.ry асоцiйоваrrrо< та спiльrпоt
пiдприемств

24l5

Iшlrдi су<уrппоi дохй 2445
Iнший сукупний дохИ до оподаткуванвя 2,150

Полаmк на прибlтоц пов'язаrпtй з irшrим суIýцним доходом 2455
Iп шиl-t сукупнпl-t дохiд п i сrя оп одатк.t- в ання 2{б0
Сукупний дохiд (сумд рядкiв 2350, 2355 та 24б0) 2165 4 068 2930

п.сукупнии ох

IП. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕР их витрлт

IЧ. РОЗРДХУНОК ПОКДЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI Д

rрu2орЬпэ

Назва cTaTTi код 3а звiтrшй
перiод

Ja дядлогlчнии
перiод

попереднього
року

l 2 3 1
Матерiальнi затрати 2500 lз 549 12 772
Вrтцrати на ог1,1аry прачi 2505 l 19 560 ||4 872
Вiлрацвлпrя на соцiальнi захоли 25l0 25 l00 2l 9lб
Амормзацiя 25l5 2 062 l 8з5
Iншi операчiirrri вrграти 2520 |2з 2|6 l l7 905
Разом 28з 487 269 300

Назва cTaTTi код
рrцка

за звiтпий
перiод

зд анлrогiчншй
перiол

попереднього
року

1 1 3 ,l

сердrьорiчна кйькiсть простlо< акцiй 2600
CKoprToBaHa сердrьорiчна кiлькiсть простl.о( ащiй 2605
ЧисцйaЙlП{rlбдюк) на олrry прост1, акчiю 2бl0

(збrюк) на
26l5

llfufuндr на одфс& \кчirбл саааtidах 2650

Мэрurc
ВiIJl'Ерйхэ

4ll0

2350

Сагайлвк Люлмила Григорiвяв

ряJlка

2550

Рудовко Млрицs Вiкторiвяа



Пiдприсмсгво Комуп&ъЕе пiдпрпсмстто "Кер5почr компaЕil з обGrJдвувaшцr IФтлфоm lфЕд/ зд
ОбоrrоЕськото рtйоп;l м. Kпcrr"

,Щата (pilc, мiсяць, чволо

(нsймск}ъаяня)

Звiт про рух грошовиr KoIrпiB (за прямим методом)
зд PiK 2020 р.

<DopMa N3 Код за ДКУД 180l0o4

коди
202L,
t 'r)Бffi

Стаття 3а звiпл.rй перiол За ана,тогiчrоrй перiод
попередъоm року

l 2 3 4
I. Рр копrгiв у результатi операцйноТ дiя"rьностi

Надодlеrпrя вiд:
Реалiзачii пр.ryщii (юварiв, робiц послут) 3000 263 949
Повернеrпrя подажiв i зборiв 3005

у юму чийl податl(y на додану варпсть 3006
Щйювоm фiнанqъппrя 30l0 15 9l5 l55 l77
Надrодкення вiд огримаюrя субсLiJIiй, дотацiй з01l 8l8з
Над<орlсеrсrя aBaHciB вiл поlgrпдiв i замовrпд<iв з015 27 60
Надtод<ення вiд повернеr*rя aBaHciB з020
надtодlення вiд вiдсоткь за залишками rоцrгiв на
попшuо( рах},нкл( з025 440 47z
Над<одкеrсrя вiд боржrикiв неустойки (штрафiв, пей) зOз5
Надrодr<енrrя вiд операчifttоi орrrли з040 9 692 l5 036
Надrодrсеrсrя вiд огримаIfl{я рояlтгi, аrюрькrоt
винаmрд

з045

Налtодкенrrя вiд страховrдr премiй 3050
Налtоп<еrня фiн;lнсовLо( установ вiд повернеrrня позш< 3055
IHrцi налходження з095 l708 2 098
Вrrграчаrпя на оп,rаry:
ToBapiB (рбiт, послуг) з l00 ( lз4 368 ) ( z75 565 )
Праrл з l05 ( 9806l ) )( 88 590
Bi,ryaryTaHb на соцiаъкi захо,цl зl l0 ( 266з5 ) )( 23 906
Зобов'язань з податкiв i зборiв зll5 ( 55982 ) ( 49804 )
Вrпрачаrшя на отl,тату зоfuв'язаrъ з податlсу на прябу,mк зllб 2 706( ) l 008( )
Вrrтрачаrпrя на оп.rаry зобов'яза}ъ з подuпry на додану
варгiсгь

зll7 ( 29 l0l ) )( 2,I 082

Вrграчдпrя на ошаry зобов'язань з iншrл< податкiв i зборiв зl l8 ( ) ( )
Вrrграчання на огtтату aBaHciB з 1з5 ( ) ( )
Вrпрачанкя на oTlTary повернеrпrя aBaHciB зl40 45( ) 559( )
Вrпрачанrrя на отшаry чiльовlо< BHecKiB з l45 539( ) ( )
Вrrгрлrаrня на огrлату зобов'язаrь за страховими
к)ктрактами зl50

( ) ( )

Вrпрачання фiнансовик установ на надання позик зl55 ( ) ( )
Irmri вrrцlачаrсrя з l90 78( ) 79( )
Чистий рух коштiв вiд операцiйlrоi дiяпьностi зl95 з 470 _l 7ll

II. Рух коштiв у результатi iнвестпцiйноi дiяльностi
Над<одкенrrя вiд реалiзацii:
фiнансових irвесrrпriй 3200
необоро,ппоi акп,rвiв 3205
Над<одкення вiд отимашо(:
вйсотrjв 32|5
мвrдендв 3220
Надrодкення вiд лерlватrвiв з2z5
Надlодr<ення вiд погаценнrl позик з230
Налкодrеrсrя вiл виф"ггя дочiрIьоm пiдпряqдgrва та
iнпrоi mсподарсьюi одлппri 32з5
Iншi надtодlсенru 3250

код

291з96



Вrпрачанrrя на прrибаrпrя

фiнансовlоt irrвестшriй 3255 ( ) ( )
необоротrпоr акпrвiв з260 ( ) ( )
Вrтrлати за дерrвативаллr зz70 ( ) ( )
Вrпрачшпrя на надаrrrrя позrд< 3275 ( ) ( )
Вrгграчылrя на прrrлбаrпrя дочiрньою пiлпрlисмства та
iншоi mсподарськоi оддд цi з280

( ) ( )

Irmli rшатежi 3290 ( ) ( )
Чшстий рух коштiв вiд iнвестицiйноi дiя.гlьностi 3295

III. Рух коштiв у результатi фiнансовоi дiя,.lьностi
Над<одкеrтrrя вiд:
Власного капiтапу зз00
О,трr.олання позик 3305
Над<одrеrпrя вiд прдалсу чаФки в дочiрlъому
пiдприсмствi зз l0
Irmri на.цодженrrя 3340
Вrграчаrпrя на:

Вюс},п власrпоr акцiй з345 ( ) ( )
погашеrпя позrдс зз50
Сплаry двiдеlцiв зз55 ( ) ( )
Вlтграчаrпrя на сп"rату вiдсоткiв зз60 ( ) ( )
Влtграrаrтrrя на сплаry заборmваносгi з фiнансовоi
ор€}rд{

зз65 ( ) ( )

Вrrграчанrя на придбання частки в дочiрrъому
пiдприемствi 3370

( ) ( )

Вrrраrаrпrя на вr.плrаги некоrrгрольованим часткам у
дочiрнiх пiдприемствах 3375

( ) ( )

Irшi платвlti 3390 ( ) ( )
Чистий рух коштiв вiд фiнансовоi дiя"rьностi 339S
Чпстий рух грошовпх коштiв за звiтппй перiол 3400 з 470 -t 7ll
Залrдrок коцrтiв на почаmк року 3405 6 4z0 81з1

K}pcrB на зilпиlцок коIIIпвВп,rlв з410
Запgfr Фцтiri }е',Фýrь FOIФсзrл'dJх 3415 9 890 6 420

Сагайдак Людмила Грпгорiвнs

Руденко Марпва BiKTopiBHa



коди

т.Щата (рiц мiсяrь, число)

Пйпрнеr,rсгво КомJлrr,'lьве пiдпрiсмство "Кер5почr компrЕir з обсJцлв!вrввл,втл(вою зо е,ЩРПОУ
lЬоЕлу ОбоJrоЕськоm DaйоЕY м. Kвsrll

Форма М4 Код за Д(УД 1801005

Код
ряд-
ка

Зарес-
строва_

ний
(пайовий)
капiтал

Капiтал
у Дооцiн

_ KaI

Додат-
ковий

капiтал

Резер-
вниЙ

капiтпл

Нерозпо-
дiлений
приб5,ток
(непокри-

тий
збиток)

Нео-
IUIд-

чений
капiтал

Вилу-
чений

калiтал

Всього

l 4 6 8 9 10
залишок нд почдток
року 4000 18зt 129 440 z а19 lз4l50

Коригування:
змiна облiковоi
полiтlжи 4005
Вlтrравлеrпrя помилок 40l0
Irпдi змirп.l 4090 l9 l9

Скориrований зали-
шок на почlток року 4095 l8зI l29 440 2 819 l9 l34 169

4 068

Чистий приб5"гок
(збиток) за звiтний
перiол 410о

4l10

lншии сукупнии
дохц за звrтнии
перiол

Дооцrп<а (уцlп<а)

необороппD( aI(гIBiB 4lll

4||z
Дооцilп<а Мiжа)
фiнsнсовrо( iнстрр{екгiв
Накоrиченi rypcoBi
рiзнlлli 4l lз

4l l4

Часгка irшоm суr<утп.rоm

лоходу асоцiйоваlтоr i
спirьrпо< пйприсмсгв
Irпдlй сукутпrrт1 дохiд

4200

Розполiл прибутку:
Вшr:rати власrпд<ам
(двценш)

4205

Спрялryъаrпя прибу"п<у

до зар€сстрованою
капiтаrry

з2,| (з27)42l0
Вцрахршrrlя до
резервноm капiталу

(814)(8l4)Ь,,

(2182)Ф )),,

Ё$Ф

(наймеtr}ъsяня)

3BiT цро вJrrсппf, кrпiтul
ta PiK 2020 р.

202|,,:|

|ЩЧЩВgа:

Стаття

1 3 5

4 068

4l lб

218z



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Сlма чистою приф,тку
на матерiа,ъне
заохочення I64 (l64)

Внески учасникiв:
Внески до капiталу 4z40
Погашоння заборю-
BaHocTi з капiталу 4245
Ви.п5rчення капiталу:
Вш<уп акцiй (часток) 4260
Перепродаж виц,т-
ленrD( акцй (часюк) 4265
Ануrповаlпlя вицтше-
tпо< акцiй (часток) 4270

4275
зменшенrrя номiналь-
Hoi вартосгi акцiй 4280
Iшдi змiни в капiталi 4290 (1937) (l 937)

Придбашrя (пролаж)
некокгрольованоi
частки в дочiрньому
пiдприемсгвi 429l,
Рдзомзцiцirалi 4295 l 009 з27 (l9) l з17

rДOQOr'fl{f;l:r ,;6"} 831 l30 ,и9 з 206 l35 486

Сагайдак JIюдмила Григорiвна

Руденко Марина Вiкгорiвна

4225

ви;rччеrrrrя частки в
капiталi
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L ЗДГЛ]IЪНЛ IНФОРМЛЦIЯ

Комуншrьне пiдприсмство (Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонду
Оболонського району м. Кисва> (ла"тi - Пiдприемство) створене на пiдставi рiшення
КиiЪськоi MicbKoi ради вiд 09.10.2014р. Na 270/270 <Про удосконмення стуктури
управлiння житлово - комуяальним господарством MicTa Киева), засноване на комlна:lьнiй
власностi територiа"тьноi громади MicTa Киева та вiднесене до сфери управлiння
Оболонськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii.

Мiсцезнмодження Пiдприемства:042l4, м. Киiв, вулиця Пiвнiчна, будинок 22
Засновником Пiдприемства с КИiВСЬКА MIcbKA РА,ЩА. Кол еДРПОУ

засновника: 2288З14| Адреса засновника: 0l044, м. Киiв, Шевченкiвський район, ВУЛИЦЯ
ХРЕЩАТИК, будинок 36 Розмiр внеску до стат}тного фонлу (грн.): l 831 000,00

Предметом дiяльностi Пiдприемства е комплексне обслlтовування об'ектiв Код
квЕд 81.10

Пiдприсмство взято на облiк:
У Головним управлiнням регiональноi статистики - 31.01.2015р.;
r' ЩЛ у Оболонському p-Hi. ГУ.ЩФС у м. Киевi

як платник податкiв 31.01.2015p. Номер взяття на облiк: 2б5415011603;
як платник сдиного внеску 31.01.2015р.. Номер взяття на облiк:
100000003373 10.

За Bci звiтнi перiоди, закiн.г}точи роком, що з:вершився 31 грудня 2018 року,
Пiдприемство готувtlло фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiона,тьнкх стандартiв
бlхгалтерського облiку Украiни. Нала"Ti фiнансова звiтнiсть скJIадаеться вйповiдно до
мсФз.

2. основи пIдго товки ФIнлнсовоi звIтностI

Фiнансова звiтнiсть Пiдприемства пiдготовлена у вiдповiдностi до вимог
Мiжнародних Стандартiв Фiнансовоi Звiтностi (далi - МСФЗ).

Фiнансова звiтнiсть Пiдприемства е фiнансовою звiтнiстю загzrльного призначенЕя,
яка сформована з метою достовiрного поданЕя фiнансового стану, фiнансових результатiв
дiяльностi та грошових потокiв Пiдпри€мства для задоволеншI iнформачiйних потреб
широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.
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Концептуаьною основою фiнансовоi звiтностi Пiдприемства за 2020 piK /станом
на 3|.12.2020 року, е Мiжнароднi стандарти фiнансовоi звiтностi (МСФЗ), вкJIючtlючи
Мiжнароднi стандарти бlхгалтерського облiку (МСБО) та Тrгумачення (КТМФЗ,ПКТ),
виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бlхгалтерського облiку (РМСБО).

Пiдготовлена Пiдприемством фiнансова звiтнiсть вiдповiдас BciM вимогам чинних
МСФЗ з врaж}ъанням змiн, внесених РМСБО станом на кiнець 2020 року, дотриман}lя яких
забезпечуе достовiрне подання iнформацii в фiнансовiй звiтностi, а czlJ\{e, доречноi,
достовiрноi, зiставноi та зрозумiлоi iнформачii.

При формуваннi фiнансовоi звiтностi Пiдприсмство керувzrлося тzжож вимогtlItrи
нацiонмьних законодавчих та нормативних аюiв щодо органiзацii i ведення
бlхгалтерського облiку та скJIадання фiнансовоi звiтностi в Украiяi, якi не протирiчать
вимогам МСФЗ.

Функцiонааьна валюпа mа всuюmа поdання
Нацiона,тьною в.l,JIютою УкраiЪи е гривня, яка е функцiональною вzлJIютою

Пiдприсмства i валютою в якiй подано показники цiеi фiнансовоi звiтностi. Вся фiнансова
iнформаuiя подана у гривнл( та округлена до тисяч.

Вuкорuсmання оцiнок i суdэtсень
Пiдготовка фiншrсовоi звiтностi вiдlовiдно до вимог МСФЗ зобов'язуе керiвництво

робити судження, розрilх}нковi оцiнки й припущення, що впливilють на застосув:rння
облiковоi полiтики й вели.мну представлених у фiнансовiй звiтностi активiв i зобов'язшrь,
доходiв i витрат. Факгичнi результати мояgть вiдрiзнrгься вiд зазначених оцiнок.

Оцiнки й припущення, що лежать в ix ocHoBi, переглядаються на регулярнiй ocHoBi.
Кориryвання в оцiнках визнаються в тому звiтному перiолi, в якому були переглянlтi
вiдповiднi оцiнки, i в будь - яких наступних перiодах. яких вони стос},ються.

Перерахованi далi пояснення надilють iнформачiю по вiдношенню до iстотних
невизначених оцiнок та мотивованих суджень при застосуваннi принципiв облiковоi
полiтики:

. YMoBHi податковi зобов'язаIrня;
о TepMiH корисного використzlння основних засобiв;
о оцiнювання очiкуваних кредитних збиткiв;
о Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкрЕтIrих МсФЗ

Прuпущення про безперервнiсmь diMbHocпi
Фiнансова звiтнiсть Пiдприемства пiдготовлева виходячи з припущення

безперервностi дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашенЕя зобов'язань
вiдбуваеться в ходi звичайноf дiялъностi. Фiнансова звiтнiсть не вкJIючас кориryвання, якi
пеобхЦно було б провести в тому випадку, якби Пiдприемство не могло продовжити
подальше здiйснення фiнансово-господарськоi дiяльностi вiдповiдно до принципiв
безперервностi дiяльностi.

Прuпулцення tцоdо функцiонування компанii в найблuэtсчому майбуmньому
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена впходrгш з припущення> що Пiдприемство

буле продовжувати свою дiяльнiсть як дiюче пiдприемство в осяжному майбlтньому, що
передбачае реа.lliзацiю активiв та погашення зобов'язань у ходi звичйпоi дiяльностi.
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Основа склаdання фiнансовоi звiпносmi
I_{я фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до припциrry оцiнки за

iсторичною собiвартiстю, за викJIюченням оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB у вiдповiдностi
до Мiжнародяого стандарту фiнансовоi звiтностi 9 <Фiнансовi iнструг,ленти>.



При цьому слiд зазначити, що на дату затвердження звiтностi, Пiдприсмство
фуякцiонуе в нестабiльному середовищi, що пов'язано iз запровадженням }?ядом Украiни
обмежень, встановлених пiд час карантину у зв'язку зi спалахом KopoHaBipycy у cBiTi.
Стабiлiзацiя економiчноi сиryацii в YKpaiHi буде значною мiрою залежати вiд ефекгивностi
фiскальних та iнших заходiв, що будугь здiйснюватися урядом Украiни. У той же час не
icHye чiткого уявлення того, яких зalходiв вживатиме уряд Украiни для подолalння кризи. У
зв'язку з вiдсlтнiстю чiткого плану захолiв урялу по виходу з кризи неможJIиво достовiрно
оцiнити ефекг впливу поточноТ економiчноi сиryацii на фiнансовий стан Пiдприемства. В
результатi виника€ невизначенiсть. яка може вплинуги на майбутнi операчii, можливiсть
вiдшкод}ъання BapTocTi аrсгивiв Пiдпри€мства та здатнiсть Пiдприемства обслуговрати i

платити за своiми боргами в Mipy настання TepMiHiB ix погашення.
!ана фiнансова звiтнiсть не включас кориryвання. якi можугь мати мiсце в

результатi такоТ невизначеностi. Про TaKi кориryвання буле повiдомлено, якщо вони
cTilя}"гb вiломi та змохgлгь бlти оцiненi.

Рiuлення про заmверdэсення фiнансовоi звimносmi

,Щана фiнансова звiтнiсть Пiдприемства затверджена до випуску (з метою
оприлюдrення) керiвником Пiдприсмства к23> лютого 2020 року. Hi учасники
Пiдприсмства, Hi iншi особи не мають прiва вносити змiни до цiсi фiнансовоТ звiтностi пiсля
ii затвердження до випуску.

,Щапа перехоdу do МСФЗ
.Що 31.12.2018 року Пiлприсмство вело бlхгаlтrерський облiк i подавало фiнансову

звiтнiсть згiдно з Положеннями (стандартами) бухгмтерського облiку, затвердженими
MiHicTepcTBoM фiнансiв УкраiЪи, та по iншим прzвилаr{ i нормам. встановленим
Украiнським законодi!вством. У зв'язку з тим, що в YKpaiHi законодtвчо передбачена
обов'язковiсть подання пiдприсмствами, що стаЕовлять суспiльний iHTepec фiнансовоi
звiтностi, складеноi вiдповiдпо до Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi (МСФЗ),
Пiдприемство з 01 сiчня 20l8 року перейшло на облiк та фiнансову звiтнiсть, основою яких
е МСФЗ. Тому починаючи з 01.01.2019, Пiдприемство скJIадае рiчну фiнансову звiтнiсть за
2019 piK за МСФЗ.

3. 0CHOBHI принципи оБлIковоi !!о]!!!цкц
OcHoBHi засоби

OcHoBHi засоби Пiдприемства врЕrховуються i вiдображшоться у фiншrсовiй
звiтностi вiдповiдно до МСБо 16 (OcHoBHi засоби).

Вiдповiдно до пункту 9 МСБО 16, Пiдприемство самостiйно визначае одиницю
оцiнки для визнання кожного об'екта основних засобiв, ствердж},юtш рiшення внугрiшнiми
органiзацiйно - розпорядtIими докуиент:lми.

Основними засобами визнаються матерiальнi активи Пiдtриемства, очiкуъаний
TepMiH корисного використмня яких бiльше одпого року, що використовуються у
виробництвi або постачаннi ToBapiB чи наданнi посл}т дJIя надання в оренду або для
адмiнiстративних цiлей, BapTicTb яких перевищуе 20 000 гривень.

Облiк основних засобiв ведеться по кожному об'екгу, якi пiд.пягають об'еднанню в

класи основних засобiв залежно вiд виду i способу використання.
Матерiальнi активи Пiдприемствц очiкувшrий строк корисного використilння яких

бiльше одного року та первiсна BapTicTb яких менше або дорiвнюе 20 000 гривень
визнаlютъся малоцiнними необоротними матерiаJIьними актива[rи, i облiковуються як
запаси.

Придбанi ocHoBHi засоби за плату в облiку оцiнюються за первiсною вартiстю, яка
вкJIючае в себе BapTicTb придбання i Bci витрати, пов'язанi з достalвкою i доведенням об'екга

до експлуатацii.
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OcHoBHi засоби наданi власником (уповноваженим ним оргalном) Пiдприемству на
правi господарського вiдання оцiнюються по номiнальнiй BapTocTi зазначеноi у
вiдповiдному документi, щодо закрiплення майна за Пiдприемством.

На дату переходу на МСФЗ, до об'сктiв основних засобiв що знмодяться на
балансi, якi вiдповiдшоть критерiям визнilння акгиву, прийнято облiкову зirлишкову
BapTicTb в якостi доцiлъноi.

Пiдприемство використовуе модель собiвартостi для оцiнки Bcix класiв основних
засобiв пiсля первiсного визнання. Пiсля первинного визнання в якостi акпrву, об'екг
основних засобiв облiковуеться за його собiвартiстю MiHyc буль-яка накопичена
амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.

За даною вартiстю об'ект основних засобiв вiдображусться в облiку та у фiнансовiй
звiтностi Пiдприемства

Нарахування амортизацii здiйскюеться протягом строку корисвого використанЕя
(експлуатацii) об'скта, який встановлюсться Пiдприемством при визнаннi цього об'скга
активом (при зарахуваннi на ба,танс).

Амортизацiю активу по!шнають, коли BiH стас придатпим дJIя використ!шня, тобто
коли BiH доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому BiH придатний
до експлуатацii у спосiб, визначений упразлiнським персоналом.

Пiдприемство використову€ прямолiнiйний метод аIr.rортизацii для Bcix класiв
осЕовних засобiв.

Амортизацiйнi вiдрахування за кожен перiод визнаються у прибутку чи збитку,
якщо вони не включенi до балансовоi BapTocTi iншого активу. Водночас вiдбуваеться
зменшення додаткового капiтапу, сформованого за основними засобами що переданi
Пiдприсмству на правi господарського вiдання, через прибутrси або збитки протягом тих
перiодiв i в тих пропорцiях, у якlтх визнalються амортизацiйнi витрати за цими активalIr,tи.

Первiсна BapTicTb основних засобiв збiльпryеться на с}т!{у витрат, пов'язмих з
полiпшенн-ш об'скта (молернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнапrrя, реконстрlкчiя.
тощо).

Витрати, що здiйснюються для пiлгримання об'скта в робочому cтaнi (технiчне
обслуговування та поточний ремонт), вкJIючаються до скJIаду витрат у перiодi iхнього
понесення.

Списання основних засобiв на Пiдприемствi вiдбуъаеться у вiдповiдностi до
Рiшення Киiвськоi MicbKoi ради <Про затвердження Порядку списання об'еюiв KoMlтla.,,TbHoi

власностi територiмьноi громади MicTa Киева"> Nq1536/5600 вiл 27.09.2018р.
Прибlток чи збиток. що виникас вiд припинення визнання об'екга основних

засобiв, вкJIючаеться до прибутку чи збитку, коли припиняеться визндrня об'екта.

Нематерiальнi активи
Пiдприемство здiйснюе облiк нематерiальних акгивiв у вИповiдпостi до

Мiжнародного стzlндарту бцгалтерського облiку 38 - <Нематерiальнi активи>.
Нематерiальними активаN{и визнаються HeMoHeTapHi акгиви, якi не мають

матерiальноi форми, можlть бри iдентифiкованими i контроrьованими Пiдприсмством, а
також icHyToTb майбlтнi ековомiчнi вигоди вiд ix використмня,

Нематерiальнi активи оцiнюються за первiсною вартiстю (собiвартiсто), яка
вкJIючае в себе BapTicTb придбання i витрати, пов'язанi з доведенням нематерiальних акгивiв

у стан, необхiдний для ixHboi ексгlлуатацii.
Собiвартiсть внугрiшньо генерованого нематерiального акти ву складасться з ycix

витат на створення, виробництво та пiдготовку Еlктиву до використilння. Витрати на
дослiдження (науково-дослiднi роботи) визнzlються витат.rми в перiод ix виникнення.

Подальшi виц)ати Еа нематерiальний актив збiльпr}тоть собiвартiсть
нематерiального активу, якщо:
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. iсну€ ймовiрнiсть того, що цi витрати призведуть до генер}ъ:lння активом
майбугнiх економiчних вигiд, якi перевищать його спочатку оцiнений piBeHb ефекгивностi;

. цi витати можна достовiрно оцiнити i вiднести до вiдповiлного активу,
Якщо нематерiальний актив не вiдповiдас вказаним критерiям визнalння, витати,

пов'язанi з його придбанням чи створенням. визнarються витратами того звiтного перiолу,
протягом якого вони були здiйспенi, без визнання т.lких витат у мйбутньому
нематерiальним активом. Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об'екта в придатному
дJul використання cTaHiTa одержання первiсно визначеного розмiру майбутнiх економiчних
вигiд вiд його використання, вк-JIючilються до скJIаду витрат звiтного перiоду.

Пiдприсмство використовуе модель собiвартостi для оцiнки Bcix класiв
нематерiiшьних активiв пiсля первiсного визнання.

Пiсля первiсного визнання нематерiмьний актив вiдобрахаеться за його
собiвартiстю за вирахуванням будь-якоi нzжопиченоi амортизацii та буль-яких накопичених
збиткiв вiд зменшення корисностi.

Пiдприемство використовус прямолiнiйний метод llмортизацii для Bcix класiв
нематерiа.llьних активiв.

Лiквiдацiйна BapTicTb ycix нематерiальнкх активiв прирiвнюсться до нуJIя, за
винятком випадкiв, коли:

. icHye зобов'язання TpeTboi сторони придбати нематерiальний актив
наприкiнцi с,гроку його корисноi експлуатацii', або

. е активний ринок дJlя такого нематерiа.llьного активу та icHyc висока
ймовiрнiсть, що такий ринок iсн}ъатиме наприкiнцi строку корисноi експлуатацii такого
нематерiarльного iжтиву.

Очiкуваний TepMiH корисного використанЕя нематерiальних alcпlBiB визначасться
при ii зарахраннi на ба,танс комiсiсю. призначеною керiвником Пiдприемства.

Визнання нематерiального активу припиняеться:
. в разi його вибуггя, або
. коли не очiк)тоть майбlтнiх економi.ших вигiд вiд його використання або

вибуггя.
Прибугки та збитки, що виникають вiд вибутгя або реалiзацii нематерiального

активу, визначаються як рiзниця мiж суъlою чистих надходжень (якщо вони с) та
балансовою вартiстю нематерiального активу та визнаються у прибlтку або збитку звiтного
перiоду.

Оренда
Пiдприемство здiйснюе облiк Орендних зобов'язань у вiдповiдностi до

Мiжнародного стандарту фiнансовоi звiтностi 16 - <Оренда>.
Пiдприемство класифiкуе кожну зi cBoix оренд або як операчiйну оренду, або як

фiнансову оренду.
Оренда класифiкуеться як фiнансова оренда, якщо вона передае в основному Bci

ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на базовий актив.
Оренда класифiкусться як операцiйна оренда, якщо вона не передас в основному

Bci ризики та вигоди щодо прчlва власностi на базовий актив.
Пйприемство визнае оренднi платежi вiд операцiйноi оренди як дохiд на

пряr.rолiнiйнiй ocBoBi.
Пiдприсмство додае первiснi пршrлi витрати, понесенi при уклаланнi договору про

операчiйну оренду, до балансовоi BapTocTi базового активу та визнас ix як витрати протягом
строку оренди на такiЙ самiЙ ocHoBi, як дохЙ вiд оренди.

Iнвестицiйна нeDvxoMlcTb
Пiдприсмство визнае iнвестицiйну HepyxoMicтb як актив тодi i тiльки тодi, коли:
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Фiнансовi iнструtлленти
Пiдприемство визнае фiнансовий актив у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi,

коли стае стороною контактних положень щодо цього iHcTppleHTa.
Коли Пiдприемство вперше визнае фiнансовий актив, воно класифiкуе ix як TaKi,

що оцiнюються у подальшому або за амортизованою собiвартiстю, справедливою вартiстю
через iнший сукупний дохiд або справедливою вартiстю через прибlток або збиток на
ocHoBi обох таких чинникiв:

. моделi бiзнесу Пiдприемства дIя управлiння фiншrсовими активами; та

. характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу
Фiнансовий актив Пiдприемство оцiнюе за аI\.{ортизованою собiвартiстю, якщо

викон},ються обидвi TaKi 1мови:
. актив угрим}.ють в моделi бiзнесу, мета якоi - утримувilння активiв задля

збирання контактних грошових потокiв;
. KoHтpaKTHi 1шови фiнансового активу передбачають у певнi дати

надходження грошових потокiв. якi с лише погашенням ocHoBHoi сучtи та сплатою вiдсоткiв
на непогашену основну с}ъ{у.

Фiнансовий актив Пiдприемство оцiнюе за спр.lведливою вартiстю через iнший
сукупний дохiд у разi одночасного дотримilння обох зазначених Еижче умов:

о фiнансовий акгив утримуеться в paJr{Kax бiзнес-моделi, мgга якоi досягасться
як шляхом одержання договiрних грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнаясовrх
активiв, i

. договiрнi 1шови фiнансового tlктиву геЕер),ють у певнi дати грошовi потоки,
KoTpi е суго виплатами основноi срли та процентiв на непогашену частку основноi срли.

Фiнансовий акгив Пiдприемство оцiнюе за справедливою вартiстю через прибугок
або збиток, якщо BiH не оцiнюеться за а},tортизованою собiвартiстю або за справедливою
вартiстю через iнший сукупний дохiд.

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання
Пiдприемство оцiнюе ix за ixньою спрaведливою вартiстю п;пос або MiHyc, у випадку

фiнансового активу або фiнансового зобов'язання, що оцiнюеться не за справедливою

7

. е ймовiрнiсть того, що Пiдприемство отримае майбугнi економiчнi вигоди, якi
пов'язанi з цiсю iнвестицiйною нерцомiстю;

о собiвартiсть iнвестицiйноi нерцомостi мокна достовiрно оцiнити.
Пiдприемство не визнас в балансовiй BapTocTi iнвестицiйноi нерцомостi витрати

на поточне обслуговування цiеi HeplxoMocTi. HaToMicTb цi витати визнчlються в прибрках
чи збитках пiд час ix здiйснення.

Пiдприсмство визнае у балансовiй BapTocTi iнвестицiйноi HeplxoMocTi витрати на
замiну частини iснуючоi iнвестицiйноi HepyxoMocTi тодi, коли вони були здiйсненi, i за
упrови вiдповiдностi критерiям визнання.

Собiвартiсть придбаноi iнвестицiйноi HepyxoMocTi, включае цiну i'i'придбання та
буль-якi видатки, якi безпосередньо вiднесенi до придбантrя.

Iнвестицiйна нерцомiсть надана власником (уповноваженим ним оргшrом)
Пiдприемству на правi господарського вiдання оцiнюються по номiнальнiй BapTocTi
зазначеноi у вiдповiдному докрлентi. цодо закрiплення майна за Пiдприсмством.

Пiдприсмство використовус модель собiвартостi для оцiнки iнвестицiйноi
HeppoMocTi пiсля первiсного визнання та застосовуе цю полiтику до BcieТ iнвестицiйноi
HepyxoMocTi.

Пiсля первiсного визнilння Пiдприсмство застосувtlвши модель собiвартостi.
оцiнюе iнвестицiйну HepyxoMicTb вiдповiдяо до вимог МСБО l б щодо моделi собiвартостi.

Пiдприемство здiйсrтюс переведення HepyxoмocTi до iнвестицiйноi HeplxoMocTi або
з iнвестицiйноi HepyxoMocTi тодi i тiльки тодi, коли вiдбуваеться змiна у використаннi.



вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у приб}тку або збитку, виц)ати на
операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiншrсового активу чи
фiнансового зобов'язання.

Пiдприемство визнае резерв пiд збитки для очiкуваних кред.rтних збиткiв за
фiнансовим активом, що оцiнюеться за а}rортизоваlною собiвартiстю та за справедливою
вартiстю через iнший сукупний дохiд, для дебiторськоi заборгованостi за орендою, за
договiрним активом або за зобов'язанням iз кредит}ъання, i за договором фiнансовоi
гарантii, до якого застосовуються вимоги щодо зменшення корисностi.

Пiдприемство завжди оцiнюе резерв пiд збитки в розмiрi, що дорiвнюе очiкувапим
кредитним збиткам за весь строк дii для торговельноi дебiторськоi заборгованостi або
договiрних активiв, що е наслiдком операцiй у межах сфери застосування МСФЗ 15 та
дебiторськоi заборгованостi за орендою за операцiями, що перебувають у межах сфери
застосувzlння МСФЗ 16.

Пiдприемство застосовус для оцiнювання очiкуваних кредитних збиткiв за
торговельною дебiторською заборговдriстю та дебiторською заборгованiстю за орендою
матрицi забезпечення.

Пiдприемство припиняс визЕання фiнаясового аюиву тодi i лише тодi, коли:
. строк дii контракгних прав на грошовi потоки вiд фiнансового аrгиву

закiнчуеться, або
. воно передае фiнансовий актив i ця передача вiдповiдае критерiям для

припиненttя визнtlння .

При припиненнi визнання фiнансового активу повнiстrо рiзниця мiж балансовою
вартiстю (оцiненою на дату припинення визнання) та оциманою компенсацiею
(включшочи буль-який новий отриманий акгив MiHyc буль-яке нове взяте зобов'язання)
визнЕlють у прибугку або збижу.

Пiдприемство здiйснюе класифiкацiю Bcix фiнаясових зобов'язань як таких, що в
подальшому оцiнюються за а {ортизованою собiвартiстю, за виIuIтком:

о фiнансових зобов'язань, що оцiнюються за справедливою вартiстю через
прибугок або збиток. TaKi зобов'язання, включzlючи похiднi iнструменти, що е

зобов'язаЕнями, надалi оцiнюються за справедливою вартiстю;
о фiнштсових зобов'язань, що виникають у разi невiдповiдностi передавання

фiнансового активу критерiям для припиненшl визнання або в разi застосувzlннJl пiдходу
подыtьшоi 1^racTi;

. договорiв фiнансовоi гармтii;

. зобов'язань iз надання позики за ставкою вiдсотка, нижчою вiд ринковоi;
о yMoBHoi компенсацii, визнаноi набувачем при об|еднаннi бiзнесу, до якого

застосовуеться МСФЗ 3.

Пiдприемство вилуrае фiнансове зобов'язання (або частину фiнансового
зобов'язання) зi свого звiту про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли його погашають,
тобто коли зобов'язання, визначене у KoHTpaKTi, викоЕано, аЕульов!lно або коли сплив
TepMiH його викончlння.

Рiзницi мiж балансовою вартiстю фiнансового зобов'язання (або частини

фiнансового зобов'язання), погашеного або переданого iншiй cTopoHi, та сплаченою
компенсацi€ю (вк;rючаючи буль-якi переланi негрошовi активи та прийнятi зобов'язання)
визнЕlють у прибутку чи збитку.
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зяецiневня активiв
Знецiневня активiв на Пiдприемствi здiйсrтюеться вiдповiдно до МСБО }lЪ 3б -

кЗменшення корисностi активiв>.
На дату скJIадання фiнансовоi звiтпостi Пiдприемство визначас HMBHicTb ознак

зменшенЕя корисностi активiв



За наявностi ознак знецiнення акгивiв, Пiдприсмство визначас cylty очiкраного
вiдшкодування активу.

Cylly очiкуваного вiдшкодування zжтиву Пiдприемство визнача€ як бiльшу з двох
оцiнок активу:

. спрtведлива BapTicTb активу за вирirх)ванням витрат на вибугтя, та

. Bapтicтb активу при використаннi.
Якщо с}ма очiк}ъаного вiдшкод}ъання менше балаrrсовоi BapTocTi акгиву, рiзниця

визнасться збитками вiд зменшення корисностi акrиву у звiтi про фiнансовi результати з
одночасним зменшенням бмансовоi BapTocTi активу до срtи очiкуваного вiдшкодування,
якщо alктив не облiковусться за переоцiненою вартiстю.

Збиток вiд зменшення корисностi переоцiненого aжтиву визнаеться як змепшення

резерву з переоцiнки. У випадку, якщо збиток вiд зменшення корисностi переоцiненого
aжтиву перевишус резерв переочiнки. рiзниця визнасться витрата,tи вИ зменшення
корисностi активу у звiтi про фiнансовi результати.

Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi нарЕlхування амортизацii активу
коригу€ться в майбугнiх перiодах для розподiлу переглянугоi балаrсовоi BapTocTi аrгиву за
вирахувilнням його лiквiдацiйноi BapTocTi на систематичнiй ocHoBi протягом стоку
корисноi експлуатацii, що зilлишаеться.

В кiнцi кожного звiтного перiоду Пiдприемство визначас HMBHicTb ознак того, що
збиток вiд знецiнення аюиву в попереднiх перiодах, вже вiдсlтнiй або зменшився:

Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу в попереднiх перiолах.
пiдлягае сторнуванню тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення
суtли очiкуваного вiдшкодуваншI активу з моменту визнання останнього збижу вiд
зменшення корисностi.

Збiльшена балансова BapTicTb активу, iншого нiж ryлвiл, внаслiдок сторнування
збитку вiд зменшенЕя корисностi не може перевищ}tsати балансову BapTicTb (за
вирахувalнням амортизацii), яку б визначило Пiдприсмство, якби збиток вiд зменшення
корисностi не був визнаний для акгиву в попереднi роки.

Буль-яке збiльшення балансовоi BapTocTi активу вище вiд Tiei балансовоi BapTocTi
(за вирахуванням амортизацii), яку б визначило Пiдприемство, якби збиток вй змепшення
корисностi не був визнаний лля активу в поперелнi роки. ввiDка€ться переоцiнкою.

Сторнрання збитку вiд зменшеЕItя корисностi акгиву визнаеться в прибупсах ,лл

збитках з одночасним збiльшенням балансовоi BapTocTi активу до сlтли очiкlъаного
вiдшкодування, якщо актив не вiдображають за переоцiненою вартiстю.

Сторнlъання збитку вiд зменшенЕя корисностi переоцiненого активу визнаеться в
iншому сукупному доходi i збiльшуе результат дооцiнки для цього аюиву. Однак у випадку,
якщо збиток вiд зменшення корисностi того с:lмого переоцiненого активу ранiше визнalно

як витрати у звiтi про фiнансовi результати, сторнування такого збитку вiд зменшення
корисностi також визнасться у звiтi про фiнансовi результати тiею ж мiрою.

Пiсля визнання сторнування збитку вiд зменшення корисностi, нарiD()ъання

амортизачii активу кориryеться в маЙблнiх перiодах для розподiлу перегJ,Iянугоi

ба;lансовоi BapTocTi акгиву за вирirхуванням його лiквiдацiйноi BapTocTi на систематичнiй
ocHoBi протягом строку корисноi експлуатацii, що залишився.

Запаси
Облiк Заласiв Пiдприсмство здiйснюс у вiдповiдностi до МСБО N9 2 - <Запаси>

Пiдприемство визнае активаш.tи придбанi запаси на пiдставi переходу права
власностi або перелачi майнових ризикiв.

Пiдприемство визнача€ собiвартiсть одиниць запасiв за формулою <перше

надходження - перший видаток> (ФIФО).
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Собiвартiсть одиниць запасiв якi не е взасмозilмiнними а також призначенi д;rя
конкретних проектiв, Пiдприемство визначае шляхом використапня KoHKpeTHoi
iдентифiкацii ix iндивiдуальноi собiвартостi.

Запаси оцiнюються Пiдприсмством на кожну дату балансу за найменшою з двох
оцiнок: собiвартiсть та чиста BapTicTb реалiзацii.

Балансова BapTicтb запасiв не повинна перевищувати суму, яка очiкусться вiд ix
продажу або використання.

Нова ба.пансова BapTicTb е нижча з оцiнок - собiвартiсть або переглянуга чиста
BapTicTb реалiзацii.

Запаси спис}тоться до чистоi BapTocTi реалiзацii на iндивiдуальнiй ocHoBi.
У кожному наступному перiодi проводиться нова оцiнка чистоi BapTocTi реалiзацii.

Якщо тих обставин, якi ранiше спричиниJIи часткове списання запасiв нижче собiвартостi,
бiльше немае, або якщо е чiтке свiдчення збiльшення чистоi BapTocTi реа.пiзацii, сума
часткового списчlння сторнусться так. щоб новою балансовою вартiстю с нижча з оцiнок -
собiвартiсть або переглянlта чиста BapTicTb реалiзацii.

дебiторська забоDгованiсть
Пiдприсмство визнае дебiторську заборговilнiсть в ба,rансi, коли воно стас

стороною коЕтактних зобов'язань i внаслiдок цього icHye ймовiрнiсть отимаЕня
Пiдприемством майбlтнiх економiчних вигiд та може бlти достовiрно визначена ii cpla.

В своему облiку Пiдприемство подiляе дебiторську заборгованiсть на поточну та
довгострокову.

Поточна дебiторська заборгованiсть - cylra дебiторськоi заборгованостi, яка
виника€ в ходi норма"rьного операцiйного цикJIу або буде погашена протягом двalнадцяти
мiсяцiв з дати балансу.

Поточна дебiторська заборгованiсть вiдноситься до оборотних акгивiв
Пiдприемства.

,Щовгострокова дебiторська заборгованiсть - сума дебiторськоi заборгованостi, яка
не виникас в ходi нормаrльного операцiйЕого цикJIу та буле погашена пiсля дванадцяти
мiсяцiв з дати балансу.

Частина довгостроковоi дебiторськоi заборгованостi, яка пiдлягае пог пенню
протягом дванадцяти мiсяцiв з дати ба.пансу, вiдображаеться на ту саму дату в складi
поточноi дебiторськоi заборговмостi.

,Щовгострокова дебiторська заборгованiсть вiдноситься до необоротних акгивiв
Пiдприсмства.

Облiк дебiторськоi заборгованостi здiйснюсться в розрiзi контрагентiв та

укJIадених з ними договорiв, дотримуючись методу нарахування.

.Щебiторська заборгованiсть за прод}тцiю, товари, роботи, посJrуги визнасться
tlктивом одночасно з визнанням доходу вiд звичайноi дiя-lьностi, коли (або у Mipy того, як)
Пiдприемство задовольняе зобов'язання щодо виконання, передаючи обiцяний товар або

послугу (тобто актив) клiентовi, за цiною операчii, якщо торговельна дебiторська
заборгованiсть не мiстить значного компоненту фiнансlвання. AtcmB передаеться, коли
(або у Mipy того, як) клiент отримуе контроль над таким:жтивом.

Щоб визначити цiну операчii Пiдприемство розгляда€ }апови договору та свою
звичну практику бiзнесу. Щiна операцii - це с}ъ.rа компенсацii яку Пiдприемство очiкуе
отримати право в обмiн на передачу клiснтовi обiцяних ToBapiB або послуг за винятком сум,
зiбраних вiд iMeHi TpeTix осiб. Компенсацiя обiцяна в договорi з клiентом. може вкJIючати

фiксованi срли, змiннi суtли або i Ti й Ti срли.
Пiдприемство застосовуе практи.ший прийом, який не передбачае обов'язкового

кориграння обiцяноi с},л,tи компенсацii з метою урzlхування iстотного компоЕента

фiнансрання. якщо Пiлприсмство очiкус. на момент укJIадення договору, що перiод мiж
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часом, коли Пiдприемство передас обiцяний товар або послугу клiснтовi, та часом, коли
клiент платить за такий товар або послугу, становитиме не бiльше одного року.

Грошовi кошти та ix еквiваленти
Грошовi кошти е найбiльш лiквiдrими :жтивами Пiдприемства" та вкJIючають

готiвку у Kaci та на поточному рах}ъку i депозити до запитання.
Оцiнка грошових коrrrгiв, якi знаходяться в Kaci та на рiж}нкд( у Пiдприемства

однакова. Грошовi кошти в нацiона:tьнiй ва.пютi вiдображаються в бухгмтерському облiку
за номiна.пьною вартiстю.

Облiк грошових коштiв на Пiдприсмствi ведеться в розрiзi вaLтют, та в розрiзi
компанiй, в яких вiдкритi поточнi, депозитпi та транзитнi рах}цки. .Щепозитнi рахуъки на
Пi.щlрисмствi пiдлягаоть облiку ще й в розрiзi договорiв.

зобов'язання та забезпечення
Зобов'язання i забезпечення Пiдприсмства класифiкуються на довгостроковi

зобов'язання i забезпечення i поточнi зобов'язапня i забезпечення, що знatходять свое
вiдображення у фiнансовiй звiтностi Пiдприемства.

Пiдприемство класифiкус наступнi види забезпечень:
1. Забезпечення дJlя виплат вiдпусток працiвникам Пiдприсмства;
2. Забезпеченняматерiальногозаохочення
Забезпечення для виплати вiдпусток створюеться на с}му вiдпускних по факгично

Еевикорист{lним дням вiдпустки спiвробiтниками на звiтну дату та cyьry единого
соцiального внеску вiд суми невикористаноi вiдпустки, по ставцi внеску, визначеному
законодавством УкраiЪи на звiтну дату, Резерв вiдпусток нарzrховусться та переглядаеться
(iнвентаризуеться) на щомiсячнiй ocHoBi.

виплати пDацiвникам
Вiдповiдно до МСБО 19 кВиплати працiвникам) Пiдприсмство визrrае

зобов'язання по виплата},t працiвникам, якщо працiвник надав послуry в обмiн на виплати,
якi булlть сплаченi в майбутньому та витати. якщо Пiдприсмство споживас економiчну
вигоду, що виникас внаслiдок посл}ти, наданоi працiвIrиком в обмiн на виплати
працiвникам.

Пiдприсмство визнае у власному облiку KopoTKocтpoкoвi виплати за
вiдпрацьований та за невiдпрацьований час.

,Що короткострокових виплат за вiдпрацьований час вiдносяться виплати по
заробiтнiй платi та BHecK.lNl на соцiальне страхувalнвя, пов'язанi з виплатою заробiтноi
плати, премii, а також негрошовi винагороди.

Облiк заробiтноi плати спiвробiтникiв Пiдприемства ведеться в розрiзi кожного
спiвробiтника Пiлприсмства

.Що короткострокових виплат за невiдпрацьований час вiдносяться виплати
щорiчних вiдпусток, тимчасовоi непрацездатностi, компенсацii за вiдсlтнiсть пiд час
вiйськовоi служби та iнше.

Визнання короткострокових виплат за невiдпрацьований час залежить вiд того, .ш

е данi виплати накопичувальними або цi виплати € ненакопич}ъальними:.
Ненакопичувальнi виплати Пiдприсмство визнае в .ш<остi зобов'яз:lппя в тому

звiтному перiодi, в якому час вiдс}тностi прачiвника пiдrягас оп,rатi, з одночасним
вiднесенням даних виплат на витрати цього звiтного перiоду. .Що ненакопичувaльних виплат
за невiдпрацьований час вiдносяться оплати тимчасовоi непрацездатностi, компенсацii за
вiдс}тнiсть пiд час вiйськовоi служби та iH. По ненакопичувtlльним виплатам за
невiдпрацьований час Пiдприемство не створюс резерв забезпечення майбугнiх виплат.

Накопuчувапьнi вuплаtпu за невiдпрацьований час накопичуються i можlть бути
використанi працiвником в майбутнiх перiодах. Накопичувалънi виплати за
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невiдпрацьований час Пiдприемство визItае в якостi резерву забезпечення майб}тнiх витат
з одночасним вiднесенням змiни резерву (збiльшення/зменшення) на витати звiтного
перiолу. .I[o накопичувальних виплат за невiдпрачьовший час вiдносяься оплати щорiчних
вiдпусток.

По накопичувальним виплатам Пiдприемство формуе забезпечення для виплат
вiдпусток - Резерв вiдпусток.

Виплати при звiльненнi та iншi компенсацii Пiдприемство визнас в якостi витрат
звiтного перiоду з одночасним визнalнням потоtших зобов'язань по розрах}ъкllI\.r з
працiвника},rи.

Витрати
Витрати - це зменшенЕя економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi

вибугтя чи амортизацii аюивiв або у виглядi виЕикнення зобов'язань, результатом чого €

зменшення власного капiталу, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатаDlи }часник{l t.

Витрати визнtlютъся у звiтi про прибугки та збитки, коли виникае зменшення
майбугнiх економiчних вигiд, пов'язаrrих зi зменшенням аюивiв або збйьшенняr.r
зобов'язання. якi можна достовiрно вимiряти.

Витрати визнalються у звiтi про прибугки та збитки на ocнoвi безпосереднього
зв'язку мiж понесеними витратами та зароблеrтим доходом вiд конкретнrх статей.

Якщо виникнення економiчних вигiд очiкусться протягом кiлькох облiкових
перiодiв i iхнiй зв'язок з доходом можна визначити лише в широких межах або непрямо, то
витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки на ocHoBi процедур систематичного i

рацiонального розподirry.
Витрати негайно визнаються у звiтi про прибlтки та збитки, коли видатки не

над.lють майбlтнiх економiчних вигiд або тодi та тiсю мiрою, якою майбрнi економiчнi
вигоди не вiдповiдають або перестають вiдповiдати визнilнню як активу в балансi.

Витрати визнаються також у звiтi про прибlтки та збитки в тих випадкzlх, коJIи

виникають зобов'язання без визнання акгиву.

ВитDати з податку на приб}ток
Витрати з податку на прибlток визначаються i вiдображаlоться у фiнансовiй

звiтностi Пiдприемства вiдповiдно до МСБО 12 кПодатки на прибугок>.
Витрати з податку на прибlток, що вiдображаються у звiтi про фiнансовi

результати, скJIадtlються з cylll поточного та вiдс,троченого податку на прибугок.
Поточний податок на прибlток визначаеться виходячи з оподатковуваного

прибlтку за piK, розрахованого за правилtlN,Iи податкового зilконодавства Украiни.
Вiдстрочений податок визнасться в cylri, яка. як очiкусться, буде сплачена або

вiдшкодована в майбlтнiх звiтних перiодах у зв'язку з наявнiстю рiзницi мiж балансовою
вартiстю аIсгивiв та зобов'язшrь, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдною
податковою базою активiв i зобов'язшrь. Вiдстроченi податки на прибlток розрaхов},ються
за тимчасовими рiзницями з використаннвл балансового методу облiку активiв та
зобов'язань.

Вiдстрочений податок розрiжовусться за податковими стzlвками, якi, як очiкуеться,
булlть застосовнi в перiодi, коли булlть реалiзованi активи або погашенi зобов'язання, на
ocHoBi податкових ставок, що дiяли на звiтну дату, або про введеннJI яких в дiю в

найближчому майбугньому було достовiрно вiдомо за cTilHoM на звiтну дату.

власний капiTаJI

Власний капiтал в цiлл< облiку класифiкусться наступним Iшном:

. зареестрований(пайовий)капiтал:
о додатковий капiтал
о резервний капiтшr;
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. нерозподiленийприбуrок(непокритийзбиток).
Зареестрований капiтал включас в себе зафiксовану в установчих докуI!|ентах суN{у

стат}тного каrriталу
.Щодатковий капiта,т вктпочае BapTicTb безкоrrrловно отриманих необоротних акгивiв

вiд власника (уповноваженого ним органу) та iншi складовi додаткового капiталу.
Резервний капiтшl створюсться вiдповiдно до Статуry Пiдприемства. Переведення

коштiв у TaKi резерви е асигнувzlнням нерозподiленого прибугку, а не виц)атiми.
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) формуеться наростаючим

пiдсрлком шJIяхом додавання чистого фiншrсового результату дiяльностi Пiдприемства за
поточний перiод до нерозподiленого прибугку минулих poKiB.

пов'язанi особи
Перелiк пов'язаних cTopiH визначасться Пiдприемством, враховуючи clTHicTb

вiдносин, а не лише юриличну форму (превалювання cyTHocTi над формою).
Пов'язана сторона - фiзи.пlа особа або суб'ект господарюванЕя, пов'язанi з

Пiдприемством.
Пiдприемство будучи пов'язаним з органами влади звiльняеться вiд вимог щодо

розкр!rггя iнформацii, стосовно операцiй та за:lишкiв заборгованостi, у тому числi
зiгальних зобов'язань, з органом влади, що здiйснюе контроль Пiдприемства. При цьому
Пiдприемство розкривае:

о наIзву органу влади та характер його вiдносин;
о детальну iнформацiю про характер та обсяги кожноi окремо с}"ггсвоi операцii;
. для iнших операчiй, якi е суггевими в сlтупностi, а не кожна окремо, якiснi

або kirbkicнi показники ixHix обсягiв.

ll в1 б лися пrсля звrтноl ти
Пiдприемство кориryе показники cBoei фiнансовоi звiтностi з метою вiдображення

подiй, тобто подiй, якi коригlтоть. що виltикJIи пiсля звiтноi дати, lце до затвердження

фiнансовоi звiтностi. якi пiдтверджlтоть уlчtови, lцо iснували на звiтну дату.
Пiдприемство не коригус показники cвoei фiнансовоi звiтностi з метою

вiдображення подiй, якi виникають пiсля звiтноi дати але до затвердження фiнансовоi
звiтностi, i вказ}тоть на р{ови, що виникJIи пiсля звiтноi дати.

Фiнансова звiтнiсть
При пiдготовцi та поданнi фiнансовоi звiтностi з.tгального призначення,

врахов).ючи протокольне рiшенням KoMiTeTy з управлiння СФЗ вiд 24.12.2020 р.,
створеного вiдповiдно до Меморанд},It!у JФ l02l15 про взасмороз}мiння щодо розробки i
запровадженЕя системи фiнансовоi звiтностi вiд 18 грудня 2017 р. та вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтЕостi (МСФЗ) Пiдприемство подае фiнансову
звiтнiсть за 2020 piK, перший квартал, перше пiврiччя та дев'rь мiсяцiв 2021 року у порядку
та строки, визначенi зzlконодавством, за формами, затвердженими наказом MiHicTepcTBa

фiнансiв Украiни вiд 07.02.2013 Nч 73 кПро затвердження Нацiонального положення
(стандарry) бухгалтерського облiку l <Загальнi вимоги до фiяансовоi звiтностi>.

При цьому, Пiдприсмство на викон.lння пункry 2 Порялку подання фiнансовоi
звiтностi, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 28.02.2000 Jtlb 4l
також буде скJ]адати фiнансову звiтнiсть у елекцоннiй формi на ocHoBi TaKcoHoMii UA
XBRL МСФЗ 2020 року та подавати i'i до центру збору фiнансовоi звiтностi.

Повний комплект фiнансовоi звiтностi зaгilльЕого призначення, яку складае та
подае Пiдприемство скJIадасться з :
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. звiт про фiнансовий стан на кiнець перiоry. Пiдприсмство у Звiтi про
фiнапсовий стан вiдображае активи, зобов'язання та власний капiтм станом на кiнець
звiтного перiоду;

о звiт про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд за перiод. Пiдприемство
у звiтi про сукупний дохiд розкривас ocHoBHi види доходiв i витрат. що групуються за ix
функчiями.;. звiт про змiни у власному капiталi за перiод. Пiдприсмство у ланому звiтi
вiдобрахае рlх капiталу за звiтний перiод.;

о звiт про рух грошових коштiв за перiод. Звiт про рух грошових коrrггiв надае
необхйну iнформачiю, що € основою оцiнки спроможностi Пiдприемства генерувати та
ефекгивно використовувати грошовi кошти та ix еквiвменти. Обсяг руху грошових коrшгiв

розподiлясться протягом звiтного перiоду за видаN{и дiяльностi (операчiйна, iпвестицiйна,
фiнансова). Пiдприемство для визпачення обсяry рlху грошових коштiв вiд здiйснення
операцiйноi, iнвестицiйноi та фiнансовоi дiяльпостi використовуе прямий метод, згiдно з
яким розкриваеться iнформацiя про ocHoBHi кJIаси валових надходжень чи валових виплат
грошових коштiв;

. примiтки, що мiстять стислий викJIад суггевих облiковпх полiтик та iнmi
пояснення. У примiтках Пiдприемство розкрива€ ocHoBHi приЕципи облiковоi полiтики та
за основЕими роздiлами фiншrсовоi звiтностi подае бiльш детzrльну iнформачiю, також у
примiтках до фiнансовоi звiтностi Пiдприемство розкривае iнформацiю про суггевi подii якi
вiдбулись, або очiк)тоться у найближчий час.

Пiдприсмство подае промiжну фiнансову звiтвiсть, яка вiдповiдас принципаN{

визнання, оцiнки та розкритгя iнформацii вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв

фiнансовоi звiтностi (далi - МСФЗ).
Промiжна фiнансова звiтнiсть - фiнмсовий звiт, що скJIадасться з повного

комплекry фiнансовоi звiтностi (визначеного в МСБО l <Подаrrня фiншlсовоi звiтностi>).
Промiжний перiод - перiод фiнансовоi звiтностi, коротший за повний фiнансовий

piK,
Повний комплект фiншrсовоi звiтностi вкJIюча€:

. звiт про фiнансовий стан на кiнець перiоду;

. звiт про прибугки та збитки та iнший сукупний дохiд за перiод;

. звiт про змiни у власному капiталi за перiод;
о звiт про рух грошових коштiв за перiод;
. примiтки, що мiстять стислий викJIад суттевих облiкових полiтик та iнmi

пояснення.

L4

Критерii визнання елементiв фiнансовоi звiтностi
Активами визнtlються TaKi ресурси, якi контролюються Пiдприемством у

результатi минулих подiй, використання яких, як очiкуеться приведе до збiльшення
економiчних вимог.

Класифiкацiя акгивiв (необоротнi/оборотнi) та зобов'язань за сцокallr{и погашенЕя
(ловгостроковi/поточнi ) здiйснюсться пiд час ix первинного визнання змежно вiд TepMiHy

iснування, користувilння, володiнrrя ними Пiдприсмством в порiвняннi з ii операчiйним
цикJIом. Тривалiсть операцiйного цикJIу скJIадае один календарний piK.

Актив визнаеться оборотним, якщо:
о його передбачаеться реа.лiзувати або BiH призначений для прод ку чи

використання в межах звичайного операцiйного циклу;
. актив призначений для реалiзацii (торгiвлi) або його передбачаеться

реалiзувати протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду;



. ;жтив являе собою грошовi кошти, за викjIюченням випадкiв нarявностi
обмежень на його обмiн або використllння для погашення зобов'язань протягом дванадцяти
мiсяцiв пiсrrя закiнчення звiтного перiолу,

Yci iншi активи класифiк},ються як необоротнi.
Поточна дебiторська заборгованiсть за продутцiю, товари, роботи, посJгяи

визнаеться активом одночасно з визнilнням дохолу вiд, решiзацii проryкцii, ToBapiB, робiт i
посJryг за ср!ою цiни операцii.

Зобов'язання - заборгованiсть Пiдприемства' що виникJIа в результатi подiй
минулих перiодiв, врегулювalння якоi приведе до вiдтоку pecypciB, що мiстять економiчяу
вигоду.

Зобов'язання визнаеться короткостроковим (поточним), якщо воно вiдповiдас
одному iз наступних критерiiЪ:

о передбачасться, що зобов'язання буде погашено в ходi звичайного
операцiйного циклу;

. зобов'язання призначено, головним чином, для продажу;

. зобов'язання пiдлягае погашенню протягом 12 мiсяцiв пiсля дати балансу.
Зобов'язання, що не вiдповiдають жодlому iз перерахованих критерiiЪ вважаються

довгостроковими. Частина довгостокових зобов'язань, що пiдлягас погашенню протягом
дванадцяти мiсяцiв вiд останнього числа кожного календарного мiсяця, переводиться в
поточнi зобов'язання на ту ж дату. Облiк довгострокових та поточяих зобов'язань ведеться
з подiлом на торговi, фiнансовi та iншi зобов'язання.

Пiдприсмство не зарarховуе активи та зобов'язання, а також доходи та витати,
якщо тiльки такого не вимагаеться вiдповiдно до буль-якого МСФЗ.

Пiдприемство змишас незмiнними представленЕя та класифiкацiю статей у
фiнансовiй звiтностi вiд перiоду до перiоду. У випадку, якщо буд}ть вiдбуватися змiни у
представленнi або класифiкацii статей у фiнансовiй звiтностi, Пiдприсмство здiйснить
рекласифiкацiю порiвняльних c}an, за викJIюченням випадкiв, коли це не можJIиво, розкрие
iнформацiю по даному випадку.

Власний капiтал - це зtlлишкова частка в активalх Пiдприемства пiсля вирахування
Bcix його зобов'язань.

!охiл - це збiJьшення економiчних вигiд протягом облiкового перiолу у виглядi
надходження чи збiльшення корисностi акгивiв або у виглядi зменшення зобов'язань,

резуJьтатом чого с збiльшення власного капiтаlry, за винятком збiльшення, пов'язаного з
внескilI\,lи учасникiв

Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiолу у виглялi
вибуггя чи :lJчrортизацii акгивiв або у виглядi виникнення зобов'язанъ, результатом чого е
змеЕшення власного капiта.,rу, за винятком зменшення, пов'язшlого з виплатами учасникtlм.

,Щоходи та витрати визнаються за методом нарахування.
Визнанням у фiнансовiй звiтностi пiдлягають Ti елементи, якi:
о вiдповiдають визначенням одного з елементiв; i
о вiдповiдаютькритерiям визнання.
Критерii визнанrrя:
r icHye ймовiрнiсть збiльшення або зменшення майбугнiх економiчнпх вигiд,

пов'язаних з об'ектом, що вiдповiдае визначенню елемента;
об'скт мас BapTicTb або оцiнку, яка може буги достовiрно визначена

4, ICTOTHI оБлIковI суджЕння, ОЦIННI ЗНЛЧЕННЯ I ПРИПУШЕННЯ
Пiдготовка фiнансовоi звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ вимагае вiд керiвництва

визЕачення оцiнок та припущень, що впливають на с},]i{и акгивiв та зобов'язань, розкритгя
рlовних активiв та зобов'язань cTalHoM на звiтну дату. а тiжож на с)ryи доходiв та витрат за
звiтний перiод.
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Визначення таких оцiнок включае суб'ективнi фактори та заJIежить вiд минулого
досвiду, поточних та очiкуваних економiчних умов та iншоi доступноi iнформацii. Фаюичнi
результати мохqrгь вiдрiзнятись вiд визначених оцiнок.

.Щана фiнансова звiтнiсть вкJIючае оцiнки керiвництва щодо варюстi активiв,
зобов'язань, cpl доходiв, видаткiв та визнання договiрних зобов'язань. I_{i оцiнки, в
основному, вкJIючtlють:

TepMiH KopucHozo вuкорuсmання основнur зас обiв
Оцiнка TepMiHiB корисного використанюI осяовних засобiв е предметом

професiйного судження. яке базусться на ocHoBi досвiду використання ilналогiчних акгивiв.
Майбугнi економiчнi вигоди вiд даних активiв, виникають переважно вiд 'tх поточного
використання пiд час надання послуг. Тим не менш, iншi факгори, TaKi як фiзичний та
моральний знос, часто призводять до змiЕ розмiрiв майбlтнiх економi.пrих вигИ, якi як
очiкусться булуть отриманi вiд використання даних активiв.

Керiвничтво перiолично оцiнюе правильнiсть остаточного TepMiHy корисного
використанЕя основних засобiв. Ефект вiд перегляду остаточного TepMiHy корисного
використання основних засобiв вiдображаеться у перiодi, коли такий перегляд мав мiсце чи
в майбlтнiх звiтних перiодах, якщо можJIиво застос}ъати. Вiдповiдно, це може вплиЕуrи на
величину майбутнiх амортизацiйних вiдрахувань та балансову BapTicTb основних засобiв.

Оцiнювання очiкуванuх креdumнuх збumкiв
Пiдприемство визна€ резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за

фiнансовим ilктивом, що оцiнюеться за амортизованою собiвартiспо та для дебiторськоi
заборгованостi за орендою використовуючи матрицi забезпечення.

Пiдприемство оцiнюючи очiкlъанi кредитнi збитки за фiнансовим iHcTppleHToM
врaжовус поточнi загilльноекономiчнi рлови, платоспроможнiсть дебiтора та змiни 1шов
здiйснення платежiв.

Коригlъання с}а{и резерву пiд збитки за фiншrсовими акгивчlN{и, що вiдображений

у фiнансовiй звiтностi, може проводитись у результатi змiни економiчноi чи галузевоi
сиryачii або фiнансового стану окремих клiснтiв.

Пiдприемство регулярно переглядас методику та припущення, що
використов},ються д.гtя оцiнювання очiкраних кредитних збrгкiв, щоб зменшити буль-якi

розбiжностi мiж оцiнками та фактичним досвiдом кредитних збиткiв.
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Суdасення ulоdо операцi , поdii або умов за вidсуmносmi конкреmнuх МСФЗ
Якщо пемас МСФЗ, який KoнKpeтrlo застосовуеться до операчii, iншоi подii або

уtллови, керiвництво Пiдприемства застосовуе судження пiд час розроблення та
застосуванЕя облiковоi полiтики, щоб iнформачiя була доре.rною для потреб користрачiв
для прийнятгя економiчних рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова
звiтнiсть:

. подас достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та
грошовi потоки Пiдприсмства;

. вiдображае екоrrомiчну cyTHicTb операцiй, iнших подiй або },N!ов, а не лише
юридичну форму;. е Еейтzrльною, тобто вiльною вiд упереджень;. е повяою в ycix суггевих аспектах.

Пiд час здiйснення судження керiвниrпво Пiдприемства посилаеться на
прийнятнiсть наведених далi джерел та враховус 'ix у низхiдному порядку:

а) вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язапi з ними питанЕя;
б) визначення, критерii визнilння та концепцii оцiнки акгивiв, зобов'язань, доходiв

та витрат у КонцептуальнiЙ ocHoBi фiнансовоi звiтностi.



Пiд час здiйснення судження керiвництво Пiдприемства врiцовуе найостаннiшi
положенЕя iнших органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують
подiбну концептуальну основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтератlру з
облiку та прийнятi га:lузевi практики. тiсю мiрою, якою вони Ее суперечать
вищезазначеним джерелil},t.

YMoBHi поdаmковi зобов'язання
Пiдприемство здiйснюе операцii в однiй податковiй юрисдикцii. Податкова система

Украiни е вiдносно новою й хараIсгеризуеться наявпiстю часто мiнливих нормативних
локушентiв, якi у багатьох випадкalх. мiстять неоднозначнi, часом суперечливi
формулювання, вiдкритi для рiзних iнтерпретацiй з боку податкових органiв. Найчастiше
мiнливi норми законод:lвства допускають рiзнi iнтерпретацii з боку податкових органiв. що
мають право нalкJIадати значнi rrгграфи, нараховувати й стяryвати пеню.

На думку керiвництва, податковi зобов'язання були повнiстю вiдображенi в данiй
фiнансовiй звiтностi, виходячи з iнтерпртацii керiвництвом чинного податкового
змонодавства УкраiЪи, офiчiйних KoMeHTapiB нормативних доку^{еЕтiв i роз'яснень
судових органiв.

Однак, беруlи до раги той факг, що iнтерпретацii податкового зzжонодавства
рiзними реryлятивними оргfi{{lми можlть вiдрiзняться вiд лрлки керiвництва, у випадку
застосувalння примусових заходiв впливу з боку регуJlятивних органiв ii вплив на фiнансове
становище Пiдприемства може буги iстотним.

Керiвництво Пiдприсмства вважае, що станом на <30> вересня 2020 року у
Пiдприемства не icHye потенцiйних податкових зобов'язань.

нема iальних активiв за 2020 lK ставлении таким чином:

Наймеrrуваrrшя Всього

Первiспа BapTicTb

Станом на 3l грудня 2019 року 59

Надходження (лоочiнка)

Вибуття

Iншi змiни

Станом на 31 грулпя 2020 року 59

Накопичена амортизацiя
Станом на 31 грулня 2019 року ба
Вибчття

Амортизацiйнi нарахування (з)

Станом на 31 грулня 2020 року 65)

Бдлансова BapTicTb

Станом па 31 грудня 2019 року z
Станом на 31 грулня 2020 року 4

5. нЕмлтЕрIАJIънI лктиви рядки ФIнлнсового звIту "1000", .I00l".
uI002u)

Нематерiальнi активи представленi авторським прzlвом та суIчtiжними з ним
правами на комп'ютернi програми. .Щля нарахуванЕя alмортизацii Пiдприемство
використову€ прямолiнiйний метод.



6, НЕЗЛВЕРШЕНI КЛПIТЛЛЪНI IнвЕстицIi еядок ФIнлнсового звIту
"1005")

незаве шених к:шiтЕrльних iнвестицiй за 2020 к ении таким чином:

Зменшення корисностi незавершених капiтальних iнвестицiй протяIом 2020 року
не iдентифiковано.

OcHoBHi засоби, що вiдображенi у фiнансовiй звiтностi Пiдприемства були
придбанi як за плату так i отримапi вiд власника (уповноваженого ним органу) на правi
господарського вiдання.

Пiдприемство використовуе модель собiвартостi для оцiнки Bcix класiв основних
засобiв пiсля первiсного визнання, застосов}.ючи прямолiнiйний метод .lItлортизацii для Bcix
класiв основнrтх засобiв.

Незавершенi капiтальнi
iHBecTrrцii

Баланс на 31 грудня 2019 року 0
Надходження 1l1
Аванси на придбапня основних засобiв
Введення в експлуатацiю
Баланс на 31 грулня 2020 рокry 0

Будинки
та спорудп

мдшиrrtt та
облдднlняя

Транспортпi
]асоби

iпcTpyMeHT
и, приладиt

iIrBeHTдp,

меблi

бsгдторiчвi
васlд2{ення

всього

Первiсна BapTicTb

Станом нд 31
грудпя 2019 рокт

50 372 2 648 2 0lб 9l 69з l54 71з

Надходження
l04 l11

711 588 1299

Iншi змiни

Станом нд 31
грудня 2020 року

49 919 8 044 2l20 91 105 153 843

накоппчена
амортизацiя
Станом на 31
грудня 2019 року

25 626 2 052 5 99з | 129 14 686 49 786

Амортизацiйнi
нарахувЕшня

166 25з 2 059

Вибутгя з78 454 8з2
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7. OCHOBHI злсоБи (рядки ФIнлнсового звIту "I0I0". "I011". "1012")

Рц основних засобiв за 2020 piK представлений таким чином:

1l1

8 044

7

Rибчття

258 258

2 655

584 162 894



Будrfiки
т, споруди

Машинп та
обладндяня

Траrlспортвi
засоби

i8qrрумешт
х, прилlдll,
iHBcBTap,

меблi

бягаторiчнi
}iасалrкення

Всього

Iнrпi змiни 226 226

Стапом на 31
грYдня 2020 рокY

26 058 22l8 6246 1 591 15 12б

Балансова BapтicTb
Станом на 31
грчдня 2019 року

24 746 2 051 587 ,I7 007 104 987

Станом на 31
березня 2020 року

23 861 437 1 798 529 15 979 102 604

3меншення корисностi основних засобiв протягом 2020 року не iдентифiковано

8. здплси (рядок ФIнлнсового звIту "I I01")

Пiдприсмство визначас собiвартiсть одиниць запасiв за формулою <перше
надходження - перший видаток) (ФIФО).

Собiвартiсть одиниць запасiв якi не с взасмозамiнними а також призначенi для
конкретних проектiв, Пiдприемство визначае mJulxoм використання KoHKpeTHoi
iдентифiкацii ix iндивiдуальноi собiвартостi.

Станом на 31 грудня 2019 р. та 31 Фудп" 2020 р. запаси були представленi таким
чином:

31 грулпя 2019
року

31 грулня 2020
року

Будiвельнi матерiали
Сировина i матерiали 1 410 2 44,7

запаснi частини 59 244
Паливо 370

Iншi матерiа:Iи 428 з24
Малоцiннi та швидкозношуванi предr.rети 59з 949
Всього 2 855 4 зз4

9. цЕБIторсъIс4 злБорговлнIстъ зл продукцIю, товлри, роБоти.
послуги (рядок звIту про ФIнднсовиЙ стлн "tl25")

Станом на 31 грудня 2019 р. та 3l грудтlя 2020 р. дебiторська заборгованiсть за
то и, п б ла на таким чином:

31 грулня
2019 рокry

31 грулня
2020 рокт

.Щебiторська заборгованiсть за товари,

роботи, послуги 91 602 l09 926
(19 449) (26 654)Резерв пiд збитки фезерв сумнiвних боргiв)

72 153 8з272Всього
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51 2з9

596

365



Iпформацiя про рух резерву на покриття збиткiв вiд знецiпення торговоi
дебiторськоi заборгованостi предстaвлепа тzжим tlиHoм:

Залишок rra початок рокy (31 грудня 2019 р.) (19 449)

Визнано витрати 7 205
Вивiльнення резерву
Резерв використаний за перiод

Залишок на 31 грудня 2020 рокч (2б 654)

10. злБорговлнIс ТЪ ЗД РОЗРЛХУНКЛМИ ЗЛ ВИПЛНИМИ ЛВДЕСДМИ ТЛ З
БЮДЖЕТОМ РЯДКИ ФIНДНСО ,вого звIту,,1130" тл "Il35")

Станом на З1 грулня 2019 р. та 31 грудня 2020 р. заборговаЕiсть за розрахуякrlr"tи
за виданими aBaнclJt{и та з бюджетом була представлена таким чином:

31 грулня
2019 рокч

31 грулня
2020 року

.Щебiторська заборгованiсть за виданими
авансами

Всього за рядком 1130
З податкiв та зборiв 211

Всього за рядком 1135 2zз

,Що ск.паду податкiв та зборiв входять аванси з податку на нер}хоме майно, вiдмiнне
вiд земельноi дiлянки, податок на землю, податок на прибlток, податок на додану BapTicтb

та вiйськовий збiр.

забо гованiсть б лап ставлена таким чином
31 грудня
2020 року

31 грудня 2019
року

9 201,|1 470та пl и

,Щебiторська заборговzlнiсть з пiльг i субсидiй

.Щебiторська заборгованiсть iнша

11 470 9 20lВсього

20

22з

211

l|. Iншл поточнл дЕБIторсъкл злБорговлнIстъ рядок
ФI нднсового звIту " 1 l 5 5 ")

Станом на 31 грулня 2019 р. та 3l грулня 2020 р. iнша поточна дебiторська

.Щебiторська заборгованiсть з постачмьниками



12. ГРОШОВI КОШТИ ТЛ IX ЕКВIВАJIЕНТИ РЯДОК Ф,IНЛНСОВОГО ЗВIТУ
"I165")

Стшrом на 3 1 грудпя 201 9 р. та З 1 грудня 2020 р. грошовi коrгги та it еквiваленти
були представленi таким цлном:

31 грудня 2019
року

31 грулня
2020 рокry

Грошовi кошти в банках 6 420 9 890

Всього 6 420 9 890

lз. витрлти млиБутнIх пЕрIопIв рядок ,вого звIту "1170")

Станом на 31 .рудп" 2019 р. та 31 .рудп" 2020 р. витрати майб}тнiх перiодiв буrпл
представленl таким чином:

31 грудня
2019 року

3l грулня
2020 рокry

Передплата на га*}ети, журнали, перiодичнi та
довiдковi видання. Страхування авто. 25 зз

Всього 25 зз

14. IHшI оБоротнI дктиви ря.цок ФIIIАнсов ого звIту.1190")

Станом на 3l грулня 2019 р. та 31 .руд"" 2020 р. iншi оборотнi активи були
представленl таким чином:

31 грудня
2019 року

31 грулня
2020 рокч

Сlми податку на додану BapTicTb, на яку
пiдприемство набуло право зменшити
податкове зобов'язання. l ll7 1 122

Всього I ll1 ,l, |22

15. влАсниЙ кАпIтАл (рядки ФIнАнсового звIту "1400" . 
*1410". "14l5")

Станом на 31 грудня 2019 р. та 31 грулня 2020 р. статутний капiтал Пiдприемства
скJIадав 1 831 тис. грн. Учасники Пiдприемства станом на 31 грулня 2019 р. та 31 грулня
2020 р. були представлепi наступним чиЕом:
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Учасники 31 грулня
2019 року

31 грулllя
2020 року

киiвськА MIcbKA рАдА 100% 100%

Всього 100%

Статугний капiтал Пiдприсмства повнiстю сплачений rIасникalми.

,Щоdаmковuй капimап Пiдприсмства скJIадасться з BapTocTi основних засобiв наданих
власником (уповноваженим ним органом) Пiдприсмству на правi господарського вiдання,
вiдрахувшlь частини прибlтку у iнший додатковий капiтм та фонли i становить на 31
грудня 2019 р. - |29 440 тис. грн., на 31 грудня 2020 р. - l30 449тис. грн.

Резервнuй капitпм Пiдприемства створений згiдно з вимогами нормативнrх aKTiB та
Статlту на покриття збиткiв, попlшенЕя заборгованостi в разi лiквiдацii Пiдприемств4
тощо та складае на 31 грулня 2019 р. -2 879 тис, грн., па 3l грудня 2020 р. - 3 206 тис.

I6. поддток Hl приБуток (рядки ФIнднсового звIту "1045", "l500" тА
"2300")

Станом на 31 .pyon" 2019 р. та на 31 грудня 2020 р. податок на прибугок
пiдприемств в YKpaiHi становив l87o.

Вiдстроченi податковi акгиви (зобов'язання) станом на 3l грулня 2019 р. та
31 грудня 2020 р., якi вiдображено у фiнавсовому звiтi, представленi таким чином:

31 грулня
2019 року

31 грудпя 2020
року

Складовi частини вiдстроченого
податкового актяву (вистроченого
податкового зобов'язання):

Резерв сумнiвних боргiв 4,798
Чистий вИстроченпй податковпй акгив
(чисте податкове зобов'язання) 3 501- 4 798*

'IIiдприсмство не визнавало вiдсточений податковий актив щодо Bcix тимчасових

рiзниць, що пiдлягаrоть вирахуванню, так як вiдсупrя ймовiрнiсть, що буде oтpltмalнo
оподатковуваний прибуток, до якого можна застосовувати тимчасову рiзницю, яка
пiдлягас вирirхуванню

Податок на прибlток за 2019 piK

(,Щоходи)/витрати по вiдстроченому податку, що е результатом виникнення та
сторнування тимчасових рiзниць, включенi до Звiту про фiнансовi чльтати

Всього (доход)/ витрати з податку на прибlток за 2019 piK (1180)

zz

100%

3 501

1i80



Податок на прибуток за 2020 piK

(!оходи)/витрати по вiдстроченому податку, що е результатом виникнення та
сторнування тимчасових рiзниць, включенi до Звiту про фiнансовi результати

(2 584)

17.ПОТОЧНЛ КРЕДИТОРСЪКЛ ЗЛБОРГОВЛНIСТЪ ЗЛ ТОВЛРИ, РОБОТИ,
п сл ФIнднсов ,BITУ 

"161

Станом на 31 грулня 2019 р. та 31 грулня 2020 р. поточна цредиторська
заборгованiсть за товари, роботи, посл},ги була представлена наступним чином:

31 грулня
2019 poKv

31 грудня
2020 року

Розрахlъки з вiт.шзняними постачальникаlпrи
1з 34l 18 167

Розрахунки з iноземними постачмьникalJt{и

Всього 1з 341 18 167

Станом на 3l грулня 2019 р. та 31 грулня 2020 р. поточЕа кредиторська
заборгованiсть за розрчlхункtlми з бюджетом була представлена наступним чином:

Найменування
31 грулня
2019 року

31 грулня
2020 року

Податок на прибуток 255 482

Податок на додану BapTicTb 2 091
Податок з доходiв фiзосiб 1 0з0

85

Податок з плати за землю
Податок на нерухоме майно, вiдмiнне вiд
земельпоi дiJIянки

Всього з 46l | 874

23

I8.ПОТОЧНЛ КРЕДИТОРСЪКЛ ЗДБОРГОВЛНIСТЪ ЗЛ РОЗРДХУНКЛМИ З
БюджЕтом рядок ФIнлнсового звIту "1620". "1621")

0

1284
Вiйськовий збiр 108

2 584

Всього (лохол)/ вптрати з податку на прпбу,гок за 2020 piK



|9,ПОТОЧНЛ КРЕЛИТОРСЪКА ЗДБОРГОВЛНIСТЪ ЗЛ розрдхунклми з
опллти прлцI (рядок ФIнднсового звIту "I630")

Станом
о наЗl грулня 20l9 року кредиторська заборгованiсть за розрах}тrкаI!rи з оплати

прачi у cyMi 4 589 тис. грн скJIадалася iз заборгованостi, щодо виплам лiкарrrяних у cpli
l тис. грн. та поточноi заробiтноi плати 4 588 тис. грн.

. на 31 грудня 2020 року кредиторська заборгованiсть за розрахункаь{и з оплати
працi у cyMi б |'74 тuс, грн скJIадалася iз заборгованостi, щодо виIшати лiкарняних у cpli
568 тис. грн. та поточноi заробiтноi плати 5 606 тис. грв.

20. пото.Iнл КЛ ЗЛБОРГОВЛНIСТЪ ЗЛ ними
лвднслми (рядок ФIнднсового звIту "l635")

Станом на 31 грулня 2019 р. та 31 грулня 2020 р. поточна цредиторська
заборгованiсть за одержаними авансzlми була представлеЕа наступним чином:

31 грудня
2019 poKv

3l грулня
2020 poKv

Розрахунки з вiтчизняними постачiцьниками
447 ,791

Розрахlнки з iноземними постачilльниками

Всього 79l

Станом на 3 l грулня 201 9 р. та 3 l грудня 2020 р. забезпеченIul наступних виплат i
платежiв були представленi наступпим чином:

31 грулня
2019 року

31 грудня
2020 року

Забезпечення наступних виlрат на невикористанi
вйпустки 1l 167 5 1lз

Всього 11 1б7 5llз

Рlх забезпечень за2020 piK наступний:

На
з1.12.2019

Нарахова
но за

перiод
Викорп
стано

На
30.09.2020

Забезпечення витрат за
невикористанi вiдпустки ll 167 з 44з 9 49,7 5 1lз

5 113Всього ll 167 3 44з

24

147

9 497



,r1 охо МАЙБУТНIХПЕРIО

Станом на 31 грулня 2019 року та 3l
перiодiв представленi наступним чином:

,Щержавнi гранти пов'язанi з довгостроковими

ок ФIнАн вого звIту "1665,

грулня 2020 року доходи майбlтнiх

31 грудня 2019
року

31 грудня 2020
року

992

992

Станом на 31 грудня 2019 р, та 31 грудня 2020 р. iншi поточяi зобов'язання
представлен i наступним чином:

найпlенчвання
3l грулня
2019 рокч

31 грулня
2020 року

Податковi зобов'язання у неоплачених
рахункrrх за касовим методом облiку П.ЩВ з0 602 з9 690

Всього 30 б02

24..IистиЙ поюп вIд рЕллIзлцfi пропукшIi ffовл PIB, роБIт, послут)
ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ 000

Чистий дохiд реа,тiзованоi прод),кцii (ToBapiB, робiт, послуг) за 2019 piK та 2020 piK
представлений наступним чином:

Найменування 2019 piK 2020 rliK

Доходи вiд надання посJrуг з 1тримання булинкiв,
споруд та прибудинкових територiй 252 038 27l 680

Всього 252 0з8 271 б80

25. соБIвдртIстъ PEA]IBовдноi продукцfi ffовлрIв. роБIт. уг)посл
ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ "2050

Собiвартiсть решiзованоi продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) 2019 piK та 2020 piK
представлена наступним чином

Найменування

Собiвартiсть реа:Iiзованоi продукцii
(ToBapiB, робiт, послуг)

Всього

2019 piK 2020 piK

2l9 647 2|5 245

215 2452l9 647

2S

активами
Всього

23. IHшI поточнI зоБов,яздння (рядок ФIнлнсового звIту "]690")

39 б90



СТРУКТУРЛ СОБI ВЛРТОСТI

CTaTTi вптрат

Ремоятнi роботи
Витрати на оплату працi

Вiдрахуванпя на соцiа,тьнi заходи

Амортизацiя необоротних акгивiв
Технiчне обслуговування лiфтiв
Вивезення побугових вiдходiв
Iншi витрати

Разом собiвартiсть

2019 piK
18 25з
95 748

17 860

508
29 060

64
58 154

2|9 647

26. IHШI ОПЕРЛЦIЙНI ДОХРДИ РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУ
"2I20")

Iншi операчiйнi доходи за 2019 piK та 2020 piK були представленi наступним чином:

2019 piK 2020 piKНайменувапня

.Щохiд вiд операцiйноi оренди активiв
Iншi операцiйнi доходи

Всього

|2262
9 l10

,7 
669

9 288

16 957

27. длмIнIстрлтивнI витрлти РЯПОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ
"2130")

Адмiнiстративнi витрати за 2019 piK та 2020 piK представленi наступним чином:
2019 piK 2020 piK

Витрати на оплаry працi
Iншi витрати
Всього

(16 090)
(8 652}

(15 414)
(17 з98)

(24742) (32 812)

28, IНШI ОПЕРДЦIИНI ВИТРЛТИ РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУК поюп
"2180")

Iншi операцiйнi витрати за 2019 piK та 2020 piK прелставленi наступним чином:

2019 piK 2020 piK
Резерв пiд збитки
Амортизацiя необоротних акгивiв
Ви,грати на оплату працi
Iншi операцiйнi витрати
Всього

(2 945)
(l l41)
(7 090)
(ц ]эý)

(7 205)
(l 502)
(11 7б8)
14 955)(

(з5 4з0)(24 9ll)

zб

2|372

2020 piK
24 141

9,7 зз2

20 146

416

27 809
бз

45 зз8
2t5 245



Найменуванпя

Фiнансовuй резульtпаttl dо опоdаrt tування:
Прибугок (збиток)
Ч uсmuй фiн ансов uй резульtпаtп:
Прибуток (збиток)

2019 piK 2020 piK

4 l10

2 9з0

6 652

4 068

Сторони вважаються пов'язаними, якщо перебувають пiд контролем або сJrггевим впливом
iнших осiб, також пов'язаними сторонами ввzDкаються пiдприсмства iфiзичнi особи, якi прямо або
опосередковано здiйснюють коrrгроль над пiдприемством або суггево впливають на його дiяльнiсть,
а також близькi чл€ни родини такоТ фiзичноi особи.

Пiдприсмство знаходиться пiд безпосерелнiм контролем КИiВСЬКОi МIСЬКОi РАД,I
(частка в стац,тному капiталi становить 100,0%).

Пов'язаними сторонами Пiдпрясмсгва с:
- провiдний упраь,liнський персонал та члени i'xHix сiмей;

Компенсацiя провiлному управлiнському персоналу

Провiдний управлiнський персонал у 2019 та 2020 роках представлений двома
особами (дирекгор та заступник директора з економiчних питань). За 2019 piK компенсацiя
провiдному управлiнському персоналу, що вкJIючена до складу витат на персонал,
включа.па заробiтну плату i додатковi поточнi премii, i становила 1 190 тис. грн., за 2020 piK

- 1200 тис. грн.

зl, полIтикл упрлвлIння ФIнлнсовими ризикАми

Управлiння ризикаIuи вiдiграе важливу роль в операцiйнiй дiяльностt
Пiдприемства. яке здiйснюсться в ходi постiйного процесу оцiнки та визначення piBHiB

ризику. та засновано на системi внугрiшнього концолю. В ходi процесу стратегiчного
планувilннJI. керiвництво Пiдприемства також оцiнюс ризики ведення дiяльностi. TaKi як
змiна середовища, технологii або змiна гаlryзi.

OcHoBHi ризики, властивi дiяльностi Пiдприемства. вкJIючаlють кредитнi ризикr,
ризик лiквiдностi та ринковий ризик.

Управлiння капimалом
Завданнями управлiння кшIiталом е: забезпечення здатвостi Пiдприемства

продовжувати функцiонувати як пiдприсмство. що постiйпо дiс, з метою отиманЕя
прибlткiв, а також забезпечення фiнансування операцiйних потреб, капiта,lовкладень i
стратегii розвитку Пiдприемства. Полiтика Пiлприсмства по управлiнню капiталом
направлена на забезпечення i пiдтримку його оптимальноi сцукгури з метою зменшенЕя
сукупних витрат по загryченню капiталу.

1. Крелитшlrй ризик
Фiнансовi iнструrrленти, за якими у Пiдприемства може з'явитися значний

кредитний ризик, представленi, в основному, торговою та iншою дебiторською
заборговшriстю, а також грошовими коцIтttми та ii еквiвшrентами. Грошовi кошти

27

29. ФIнлнсовI рЕзулътлти рядки звIту про сукупниЙ дохIд о290,,,
K229Sy, к2350> ТА <2355>)

30. опЕрдцIi з пов,язлними стороIIлми



розмiщ},ються у фiнансових ycтaнoB{lx, якi на перiод розмiщення ввzlж{lються достатньо
надiйними. Керiвництво застосову€ кредитну полiмку та здiйснюс постiйний контоль за
схильнiстю до кредитного ризику.

2. Ризик лiквИносгi
Ризик лiквiдностi - це ризик того, що Пiдприемство не зможе виконати cBoi

зобов'язання з виплат при HacTaHHi строку ix попlшенЕя у звичайних, або непередбачених

умовах. З метою управлiнrrя та мiнiмiзацii даного ризику, Пiдприемство веде облiк i аналiз
вимог i зобов'язань у розрiзi контраrктних TepMiHiB погаlшення.

3. Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb майб}тIriх грошових

потокiв за фiнансовими iнстрl,ментами буде коливатися внаслiдок змiни ринкових uiH.
Ринковi цiни включають в себе наступнi ризики: ва,тютний ризик, ризик вiдсотковоi ставки,
iнший цiновий ризик.

Валютний ризик - це ризик. внаслiдок якого виникае можливостi того. що змiни
KypciB валют буд}ть здiйснювати негативний вплив на майбутнi грошовi потоки чи
спрaведливу BapTicTb фiнансових iHcTpltleHTiB. Значнi коливання KypciB Ее мож}ть
вплин}ти на розмiр прибlтку Пiдприемств4 оскiльки в Пiдприсмства Bci замовники е

резиденти Украiни, а операuii в iпоземнiй ва.lпотi на даний час вiдсlтнi.

32. подII ПIСЛЯ ЗВIТНОГО ПЕРЮДУ

Пiсля звiтного перiоду до дати випуску цiеi звiтностi не вiдбулося подiй, якi б
Пiдприсмство повинно було розкрити в цiй фiнансовiй звiтностi.

В о директора

Головний бlхга,rтер t?\,
il . KJlaB,{,

Сагайдак Людr.lила
Григорiвна

Руденко Марина
BiKTopiBHa

28
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Звiт пезалеяспого аудитора щодо фiЕашсовоi звiтноетi
Комупальвого пИпрп€мgrва <<Керуюча компанiя з обсцrговувапня

жптлового фонду ОболоЕського раЙоЕу м. Кп€ва
стапом ша (за)31 грудшя 2020 року (2020р.)

Керiвшшгву Ко}fуЕ.ulьного
пi.щrрисмqгва <Керlточа коlrпаяiя з

обслуговування тсrтлового фонду
Оболонського райоrту м. Киево>

,Щепартамеlrту KoMyrrmIbHoi

власностi м. Киева

.ЩII в Оболопському районi ГУ,ЩФС у
м. Киевi

Звiт щодо аудrrу фiпавсовоI звiтвосгi

,Щумка

Ми првеrш аудгr фiнапсовоi звiпrостi Комуваьного пiдприемства <Керуюча

компаяЬ з обслуговувашrя житловоm фовдl Оболовського району м, Кие_ва>, код за

ешпоУ -зgвitzв7 мiсцезнаходкекrя-М2i4, м. к11ъ, ВуJшця ПЬпi,ша., бущок22,
(й - пi,*ро"rr.r"о), яса складаgгься iз Быrшrсу (Звiту пр фiвансовий стан). стапом на

il-.рущ, ZO)O pKy,'iBiTy про фiвансовi резулътатя. (Звiту про сукупшrй дохй) за 202ф,,

Звiту про рух грошових *ой" j- "роr", 
мgюдом) за 202ф,, Звiry пр власшrй капiта,п

* iOZOp, 
-ru 

пршuimк ло фЬаrсоЙ звiтноgгi, вкJIюtиютш стистпй впкJIад значуilпх

облiковю< полiтrк
На Еашу дWку, фiяаrсова звiтнiсгъ, що додасться, вiдображас достовiряо, в ycix

сугтеви)( *о".Й qЬ*Йr"И стап ПiдприсмСтва ша 31 гру,шя 2020 р,, та його фiнансовi

р.у*о* i грошовi потоки за piк, що .oil"u*1 зазЕачеЕою датою, Bi,щtoBi,щo до

i,rйчрошо ^"та"даргь 
фiнансоЬоi звiтностi (даjli - МсФз), та вiдповца€ вuмога {

товdудIторськА
ФIРмА{<олЕсь}
Украiпл, 03040, м. КпЬ
вул. Васплькiвська, 13, к. 4
Te.Tl: (044) 334 43 l3
e-mail: auditoleзya@gTr ailcom

. ]!r

\,)



Закогу УкраiLни <Пр бухгатrгерьrотй облiк та фiнансову звiтнigгь в Yl9aibi> вй
16.07. 199р. М99б-)ОV щодо ск.II4даЕIIя фiнансовоi звiтвосгi.

Оспова для дуrrкп

Ми провеrш ауддт вiдповi,шrо до Мiхсrардшо< стмлартiв ауддгу (вилашя 2016 -

2017 рокЬ) (дшi - МСА). Нашу вiдповйа;ънiсть згiдrо З IЩtlИ СТаЕДартами викJIадено в

рзлiлi <Вi.шОвйа.ьнiсть ауЕюра за ау.щт фiпапсовоi звiтностi> вашою звiту. Ми е

в".члеж"лr, по вi.щошевrпо до ПiJщрисмс.гм згi,що з Кодексом gгиIс{ ЕроtРесiйню<

бухгаlперiв Ра,щ з Мiясваро,lгпl,( стшиарть етпкЕ дIя бухгатrгерiв (да;ri - Кодекс рмсЕБ)
та етцтIнимИ вимогами, застосовнимИ в Yrgaigi до пшпого аушrry фiнапсовоi звiтностi, а

т:кож викоЕаJIи iпшi обов'язки з gTшor giдпgвiдЕо до Iщ( вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми
ввакаемо, що отрпrапi Bai,m ау.щюрСькi доказп е достатвiми i прийяягш\,ш ьтя
використаtrвя ж як осЕови дIя Еаrпоi,ryшси.

trСлючовi штдпшя аудпту

К;почовi пtrтаЕЕя аудиту - це IIETaHI , що, Еа наше професifuе суджешя, були

найбЬш зЕачущд\дп пiд час вашого ау,шry фiяапсовоi звiтностi за пототплй перiод. Ц
IIЕтllЕня рзглядаJшся в KoKTeKcTi ЕаrЕою аудr:ry фiвапсовоi звiтвос:гi в чiлому та при

форrrувавнi думм щодО пеi; при rФому ми не вЕсловJIIо€мо oKpeMoi дшкв щодо IIID(

питавь.
Ми впзваш;и' що omcarri Еtrжче питаЕЕЯ е кJIючовхмИ пЕтаЕЕями ау,щту, яо

слiл вiлобразrrи в Еашому звiтi.

Вuзнання очilgвмш tqeduпHta збшпкiв
Пi.щрисмсгво м виконаЕЕя вшrдог МСФЗ 9 <Фiвапсовi iястррlегш> визнае

резервs пiд Ъб".псп щя очiкува** кре,щmш бrгкЬ за фiпаlrсовпrп аrсгшами, п<i

ЬцiшоютьсЯ з:r амоIлпзоМною собiваргiстю та дтя дебimрькоi заборговаrос,гi за

ореЕдою.
ВизначевнЯ знаIIЕоЮ зросташЯ кре.ЕдгЕою рпзЕry з момеЕту перв!свого

впзвашя потребуе багатофакгорпого i коiш.пексsого аяалiзу, доршi урахувашя певного
tшЕнпка та апалiзУ його вагП в порiввянi з iпI.тПДr tIиЕниками, лсi залежать. вiд тигry

проryкгу, харilсr€рпсгшt фiнапсовп< iHcTpyrrreкгiB i позЕtвJIьЕика
OKpiM iятпогю, нятпi пFюцеýФи вкJIючаrш Е:tступне:
о Ми оцiни.тпr перелiк вiдомостеЙ, що можугъ виявЕтись дор€щп{я д,lя

оцiшоваIfrя змiн у кредrгвому ризику;
о !ослi.щ.lш процес та методIку рзржуЕку i використаrня очiкувавих

кредrгIпD( збIrгкiв за торговеJIьноЮ дебiторькою заборюваIriстю з вЕкористанIUII\4

матицi забgзпечеЕIIя.
. Ми оцiни;пr повЕOтУ розIФrгтя iвформачii вкJIюч.rюrш KiJъKicBi та пdсЕi

показЕикЕ пов'гзаяi з фрr"rувашпr рзервiв пiд збrпо згi.що Еашого розумiшrя бiзпесу,
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Iпша iпформацiя

Управлiнсьd персоЕал Пi.щrрпемgгм весе вiдповiдаJrыiсть за iвmy iвфрмапilо.
t*mа iвформачЬ, отршr,rана Еа дату цього звiту аумгора е iяфрмачiею, яка

мiсттrгься у звiтi про управлiЕня, a;re пе мiстrть фiпансовоi звiтностi та звы аудrтора

щодо пеi.
наша дуrvка щодо фйавсовоi звiтностi не пошрюегюя на iшу iнфор.мацirо та мв

Ее рбпмо виснЬвок з буш-лсп,t piвцeм впевЕеностi щодо чrеi iвшоi iпформаuii,

2



у зв'язку з ау,щгом фiпапсовоi звiтвостi вашою вi,щовiда.lьпiстю е озяайомлення

з iпrпою iпформачiоо та при шому яеобхiлriсгь розглпrуги, ,ш icнye суггева

вевi,щовi.щiстЬ мiж iшоЮ iнформачiсrо i фiяансовою звiтвiстю або вяттт,,,rв зЕalЕпями,

огрпмаЕими пiл чlю аудгу, або .пr ця iвша iяформачй вигляда€ такою, що мiстлгь

сутт€ве впIФивленЕя.
ftgцо Еа ocEoвi проведеноi EaI\ш робоm стосовЕо iпшоi iяформачii, отршааоi до

лаги звiтУ ау,щтора, ми доход{мо впсновку, шо icfiye сугI€ве викривлення цi€i iяшоi

Ьфрмапii, ми зобов'язаЕi повiдоIl,шги про цей фilсг.
Мп ве виши;пr тшсш< факгЬ, ясi потрiбно було б вкJпоЕrтя до звiту. та зазЕачаемо

про узюдкеЕiсть звiту пр управлiшя з фiвавсовою звiтЕiспо за звiтЕпй перiод,

Вiдповiдалъяigь управлiяського персоЕаJц/ та тп]ь кого падiлеяо вsйвпщЕмЕ
повповаrкепЕямп, за фiпапсову звiтпiсгь

Упрашriпськd персоЕаJI Еес€ вi.щIовiдшьпiсгь за складдrня i достовiрве подання

фiвавсовоiЪвiтпостi вi.rшrовi,що до МсФЗ та з{r тlжу систему вЕугрiшнъого коЕrроJIю, яку

управлiясьrсй пepcolrд;l впзЕачае потрiбвою дJIя mго, щб забезпешгп скJIаддшя

бЙа""овоi звiтвоФi, що не мiстя:гь сугtсвшх вЕкривлеЕь внаслiдок шu'(раЙства або

помIiJIки,
При склqдашi фiпаясовоi звiтносгi управлiнсьlсd персонал несе BiдtoBйarbHicTb

за оцiшсу здатяостi Пi,щриемства продовж}вати свою дiя,ънigгь на безперрввй осповi,

рзкрЕваюш, де це застосоВЕо, IштапЕя, що стосуються безпер,рвпостi дiяrьпостi, та

вЕкористовуюIш приrryщешя пр безперрвпiсгь дiя.тьяосгi як осЕови дjUl

бцЙтперського обпfiсу, l9iM вшrа.щЬ, яшо управrriясьId персоЕал або плапу с

лом"- fli,щриемствО tIи пршшнгтИ дiя:ьнiсть, або не ма€ iFтrпD( реаJIьних

ztJБт€рнатЕв Фому.
Ti, когО падiлевО наfuщrди повновФкеншIми, несугь в!,щIовцаJIьнIсть за нагляд

за процесом фiЕапсового звiтувашя Пi,щрвемсгва.

. ВцповИальЕiсть iудЕторi за 8удЕг фiЕrЕсовоi звiтпосгi

НашrrИ цiллrrи е оцимаЕЕЯ обфуЕговапоi ВпевЕеностi, цо фiЕаЕсова звiтЕiсть у

цiлому не мiсти.гЬ сугт€вогО викрЕвJIеЕЕя вваслiдок шжрайстм або помпlпg,.та вигуск

звiту Ъу.щюра, що MicTиTb нашу дуiлry. Обгругrовава впеввенiсть € впсоким piBHeM

впе;ве;оgгi, прте Ее гараЕтуе, що ау.щт, црведеЕOй ВiДповiдrо до МСД, завж.цд впявить

сугr€ве вшФшJIенIiя, яюцо воно icEye. Вrкривлешrя мож},ь буги резуJIьтаюм _шжрайства

"Ь 
оо*; воЕп вва]кilються сугt€вими, л(що окремо або в сукуппостi, лt обrруrrовшlо

очirсусься, воЕи можуь вIIJIЕв:lrи яа eKoнoмiEri рiшешrя корrстумчiв, що црйdаIсrIься
на ocHoBi цiеi фiвансовоi звiтностi.

Вшсоrуюw аудт вi,щовiдIо до вимог МСД ми викорвсювуемо професiЙне

судкеЕпя та прфесiftшй скепIищзм пр9'гяюм усюго з:tвдаяЕя з аудцry. KpiM того, ми:

. iдеrгифiКуемо та оцiЕю€мО рвшм сугi€Вою викрЕвлеяЕя фiяансовоi
звiтпостi вЕаслiдок 

- 
шаХраЙства ш помЕJIкп, розробляемО й викопуемо аудггорськi

процедФи у вiдповi.ь на ф ризиrш, а також отш!{уемо ау,щторськi докд}и, що €

дЬй;i* та прrйпrrшr,Ш ДЛЯ ВИКОРистшпIя 'ix я< основи д.тrя нашоi длt{ки. Ризик

ЕевбIвлеЕЕЯ суггевого вЕкривJIеЕн' впаслйок шахрайстм € вщд, нiж д.пя викрЕвленIrя

внаслЙок oon r*r, оскiлiюr шахрайgгво може вкIIючати змову, пiдробку, вавмиснi

проrrусш, неправи.lьнi твердкенЕя або нехт}ъаIIЕ,I заходalми вЕугрiшнього коЕтрJIю;

. oтplц[yeмo розумiЕЕя ЗаХолЬ впугрiт,п,ього KoETpoJIIo, що стосуються

ау.щту, для рзробюr ау.щrгорсьIсх процедФ, л<i б вi,щовИшш обgгавиЕам, а це дIя
вЕсловлеЕЕя дУi(кя щодО ефектЕвЕостi сИстемп ввугрiтmrього коггро:по;
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a

облiковю<
персоЕалом

о

оцiЕо€мо прпfuягнiсть застосокшш облiковlаl полiтик та обrруrrrовшriсть
оцiнок i вi,щlовi,цшп< рзкрЕтгiв iнформачii', зрблених управлiнськlдr,r

доход{Itdо вЕсновку щодо прrйнягностi впкористаlпrя управrriнсьlсш
персоЕаJIом припущецня про безперрвнiсть дiя.lьпостi як осяови дrя бухгатперського

облiку тЦ на ocgoBi отимдЕIж аудЕторськш( доказЬ, 1юбшrrо впсвовОК, ,п icrye сугтева

яевизваченiсть щодо подй або yrroB, що може поставгти пiд зsаЕrий суlшiв здатнiсть

пi,щриемgгва прдовrryмти свою дiя.lьпiqгь на безперрвнiй ocEoBi. яr<що ш доход4мо
висЕовку щодо iсЕуваЕяя Takoi суггевоi яевизначевоgгi, ми повиrпri прйверЕугп увагу в

пашомУ звiтi аудпора ДО BiДloBiдlrTx розIФи.ггЬ iяфрмачii у фiнансовiй звiтrостi або,

лщо Taki рзкрп:ггя iвформачii е неЕалежЕими, мо.щфiкувати свою дrмку. Нашi висповrсr

ФуЕтуI(угьсЯ на ау.щгорськЖ докzlзlD(, отшuапж до датп нашого звiry аумюра_ BTiM

,iinOirri подii абО умови моryь прш'nус'.тп Пi.дшриемство прЕшIпти свою дiяrьнiсть на

безпе:рервнй ocHoBi;
о оцiкоемо загаJБне подаЕЕя, сгрусгуру та змiст фiнавсовоi звiтностi вк.тпо*rо

з р3крЕттями iвфрмацii а тако,( те, тш показуе фЬансова звiтнiсть операшii та подii, що

покrrадевi в основу ii ск;rадашя, так, щоб досгтп досrовiрвою под.lннJI,

Мл повiдомля€мо тим, кого надiлено ваfurттрпrtи повнокDкеЕЕями, peloм з

iящ1ш rпггашяrм iвфрмачiю про запrrанованпй обсл i час проведення ау,щry та суггевi

аушюрькi рзуlьтатя, вкIIючаючц буш-яrj сугrсвi яедолilоr заходiв ВЦ)прirгткього

коIrтрJIю, впявJIенi паrrди пiд час ау.щгу.
Ми також вадаемо тим, KoIo надiлено вайвиrцT тrrи повЕовакеIfiUIмй, тв€рдкешu,

що мЕ викоIшш вiддовйяi етичri вшrrоги щодо IIе&lлежностi, та повиом:rяемо 
,iM пр Bci

стосуЕкИ й iттrпi питашrЯ, лсi могrШ б обгрунтоваво вва)катись такими, що вIUIЕвають на

u"roy 
""a-""*icTb, 

а такохс, де це зaютосовЕо, щодо вi,щовi цяlтх застережшо< заходiв,

З перлiку Bcix пи:гаш, iяформачiя щодо якю( Еадавалzюь тим, кого надiлено

пайвrщп{и повIIовФкешfiми, ми визЕа.IпJIи Ti, що бу:м вайбЬш значущtи пiд час

ау.щту фiпаЕсовоi звiтпостi поточною перiо.ry, юбто Ti, я<i е кrпочовrпш IштанЕrIми

чумЙ. 
-М" 

опrсуsмо цi шгавпя в Еашому звiтi аудщrора KpiM вшащiв, ясшо

закоЕодавчим tlи регуляюрFтiд аrсюм заборонепо пфлiчяе рзкрЕтгя такого питапrrя, аб;

KoJm за вкрай виЕятковID( обставrн ми визЕачаg\iо, цо Tziдe IмтаЕЕя Ее слй висвiтJпомти

в нашомУ звiтi, оскЬкИ негатшнi наслiдсr такого висвiтленIlя моr(уть очiкувано

первалоrги його корпснiсть дтя irrrepeciB грмqдськоgгi

3BiT щодо впмог iяшпt зrконодавчп, i ЕормrтпвЕпI актВ

Щаffi розлiл звiry пiдготовлено з меmю розкрrгггя додатковоi Ьформачiц ь,tя

пi,щриемстВ що 
"rчповlr"о 

СУспЬIтrтй iЕг€рес, пер€дбачеЕою частиною чсгвертою сгатгi

14 <сДушгорЬIсий звiТ та iшi фiцiйЕi докумеЕти) Закову Украi'lти <Про аудт

фiяавсЬвоi звiтностi та аущторьry дiяьпiсть> Np 2258-VШ вlд2|,12,20|1р,

Ндймекувдппя оргаЕу, gtспй щtп]ЕачЕв суб'ек,гr rудцторськоi дiя,lьпостi па

шроведепял обов'rзковоrо аудпту

ВиковавтlЙ oplaн Комуlrаьного п|щриемства <Керуюча компшriя з

обсляовувапIя житлового фои.ry Оболонського району м, Киеваr>, в особi виконрача

обов'язкЬ .щрекrорц IIIJUD(oM укпадаЕЕя вl,щtовl,щою доювору,

,Щата щlпзвачеппя суб'екге rуддторськоl дiя.lьпоryгi Tr загальва цrпва,пiстъ
впкоЕаЕпя rудпторського зtвдtцЕя
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.Щоювiр пр црведенrrя аулиту (ау,шюрькоi первiрки) Nэ 12 в]л 2632,202lp,

ТршшriЙ вЕкоЕапЕя аущторського завдаIrЕя другиj_ piK (за перiол з _0л1,01,202ф, 
по

зi.tz.zоzор.1 
"очаток 

та закiпчЪЕпJI IIад.lнItя по сrу: з26.02,2021р. по З1.0З.202lр.

Аулпторськi Оцiвrсп рпзпкiВ щодо с!rгт€воГо впкрЕвJIеЕвI iпформrцfi у фiпапсовй
звiтпосгi, зоцrемд впас.rйок шахрайсгва

Ау.шюр вЕкоЕав процедурп очiш<я ризlпсЬ з метою забезпечеIrЕя осЕовп дя
iлеrгпqiЙiт й оцiш<и р"з"*ъ "у.r.*.о 

вшФЕвлеЕIIя на p;"'ri фiпаlrсовоi звiтвостi та

Ьрдi"о rо *rr""Ь операчй, зчlпrш<Ь р*уш<l" i рзкри:ггiв iяфо9мачii,

tIЦ час виконztЕЕя цроцедtур оцiпЙ рпзш<iв i пов'вдrоi з шлм дiя:ьвостi дrя

отимаЕяя'розумiшя Пiдrрием"."ч ," його сердовR.цц вшIючllючи його вкугрiшriй

коЕгрJIь, ауддгоР "оо"* настушi прце.ryрЕ, з метою отимаЕня йформачii, яка

"*ор"arо"у"*ася 
пiД час йектпфiХачii рпзисiВ сугтевоЮ впкривJIеЕяя, зокре\lа

внаслЦок шахрайиъа:
о Заш'ги управrriнському персоватry, особам вi,щовьшшппr.r за вrугрiшtй

ау.щг та ;оrr-м працьнжам, щодо власвоi оцiшсr рвшсу шахрайства та встаЕовлених

заходь коrrгроrпо дrя запбiгашя й вяв,rенrrя шахрйствц
о ПроведеНо обговорвяя, ознайомлеlпя з цртоколами здgi п,'Еь та здйспено

здшти тЕм, Koro нqдiлево пайвщм повIlовФкеЕItямп, ди рзумшшя того, як вони

.Й"*.rо*, iдеrгяфiкдцilо ризжЬ шахрайства та вживаЕвя дй у вi,щовЬ яа нюq та

вЕугрiтттнй коЕцоJь, лd уставовлевпй дrя змешевяя ризпкiв суггевого вшýривпевЕя.

о ПрведеЕо лrЫтиgi процедури лсi, виковапi к процед/рп оцiкш рязякiв,

вк:почати к фiнавсову, так i вефiяавсову iяформачiю,
о ЗдйсневО спостережеIlЕЯ та iвспекгумшя операчй П1tщриемсгва',

документiв (бiзвес-шаlту та стратегii i T.i,), зашIсЬ та iнструкчiй з вЕугршIпього

*оЙроr*, прмiяшоi фiнавсовоi звiтностi, пртоколЬ засiдаяь

За рзуьтатаlrлп впкоЕаЕЕя процедФ аудтор Ее вЕявив бу,щ я<оТ iвфрмацii лса

""h*. Ь'Й можrшвi р"r-* .орчйсrЙ 
-"Ь 

rтр мож;тrвi виIФивJrеЕЕя фiяансовоi

звiтпоgгi w факги пршласвешя акгrвЬ в наслiдок шахрайсгва

АуЙор на оцisенi рхзЕки сугт€вою в"кри""ё,"я на piBHi фiнавсовоi звiтяостi

рзрбrв та виконав зага.тьнi дii у вiltповЬ, а саме:

. змiну хараюеру аудпторськю( прцеryр з метою отршrrшяя бiльш

переконJIпвЕ( ау,щторьrmt локазiв;
о збЬшешя обсгу аушгорыФ( прцедур;
о прведеЕЕя бЬше аудrгорсьIФ( процедaр стаЕом на кlнещ перrоду, а це на

"о"-ч "ъшrдаrпrя бьше аудrторськж доказiв унаслiдок прведенЕя прцедФ по

cpi, з викорисгаrняr.r процедрв зоввiшrюго пiдгвердкешя як аудиторськt процедури по

сrггi.' O"ro""i ризикп та застережеЕЕя, щодо можJIпвого сугтевого викрпвленпя

ЬОормацИ У Оiяавсовiй звiтяостi Йкгифiковапi прп формуванвя рзервЬ пИ збитtсл для

Б;;*r*- Ыд.r"-. збrгкЬ. Ще пов'язаво з trроцеryрю i мФодами рзрах}т{ку ставок

забезпечешя та наявнigгю властнвп< обмежевь ау.щту,

,Щля вреryшоваквя тшоrх ризпкiв проведевi (злiйсвенi) насгупяi прцодФи

(захош):
. Оцiпепо перлiк вiдомоgr€й, що мох(угь вшIвитпсь дореtIЕими дJIя

оцi_шовакrя змiя у крлитяому ризику;
о !ослiджево процес та мето.цдкУ рзрахуЕкУ i викорисгашrя отпкуваню(

кредrтЕD( збlггкiв за -pio""*"oro дебiторькою заборгованiстю з використанIUIм

матпцi забезпечення.
5
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о оцiнено повIrоту розкритгя iнформацii вкJIючаюIш kijlъkicEi та лсiснr

покaцtяикя пов'язаrri з форлryвшrн-пr рзервiв пiд збrrпсr згi,що нашого розрliввя бiзвесу.

Пiлгвер.щевпя того, що аулгторсьrмй звiт узгодкепий з доддтковпм звiтом для
аудЕторського компету

Ми пiдгвердКуемо, щО ЕаIпа ау.щюрська ддка узгодкуетюя з додатковим

звiтом Ревiзifuй ioMicii та рзIФива€ результати викоЕаIIЕя завд шя з обов'язкового

аудrгу.

Твердксвпя про ЕеЕддlЕЕя посJIуг, зrбороЕеЕf,r зrководавством, i про цеза;rспкпiсть

кпючового пrртЕерr з аулпту та суб'сктr аулггорськоi дir,ьпосгi вц юрЕ,щчЕоi
особп прп проведеппi rудrгу

Аушrор та сф'екг аудrорькоI дiя.тьвосгi Ее Еадавав безпосер,що або

ooo""pfo"*o Пiшриемству, 
-посJrугЕ, 

зазначенi у частинi чегвертiй статгi б Закону

Украй <Про аудлт фiяапсовоi звiтвостi та ау.щторську дiя.lьвigгь> Jts 2258-VIш вiд

2|.|2.2011р.
Аумгор та сф'скr аудгюрськоi дiя.lьпосгi везлrеrкri вiд Пi,щрисмства,

фiпансова'звiтнiсть якою пiдягас первiрчi, не браrш расгi у пi.щоювцi та прlйяяггi

управлЬсьlо< рiшеш Пi,щрисмства

Iпформапiя про iппi вадапi rудЕгором або суб'сктом ,удЕгорськоi дiяльносгi
юрчдЙй особiЪбо кокrрольовrЕЕм Еею суб'скгам господарювsЕвя пос.лrутп, крiгr- 

посJцrг з обов'язкового rудпгу, що пе розкрЕта у звiтi про управлiяпя або у
фiпевсовiй звiтпоgгi

Аушгор та суб'ект ау.щторькоi дiяшпостi Ее Ilаддв,lв Пi,шrриемству або

*o*.porr"o-**i *,, ."уб'.*r* господарюваЕЕя посJrугЕ, I*iM посrгуг з обов'язкового

ау,щгу, що пе рзкри:п у звiтi пр управлiння або у фiнапсовiй звiтяосгi,

Поясвепяr щодо обсягу душту та шtrстпвш дrя rудЕту обмеrrеЕь

Ду,щг проведепо в обсязi, лd пердбачае отимаsЕя бrруImваноi впевЕеЕост1,

що фiвансова звiтвiсть У Чiлому не мiстить сутг€вого викришеIIЕя внаслiдок шахрайства

або полдилlс. Обгрукговапа впевнепigгь с високим рьнем впеввевостi, проте Ее гаравтуе,

що аудIт, проведеrлй вiдrовi.що до Мсд, завждд вйrIвЕть сугтеве викривJIеIпiя, якщо

воно iспуе.
ду,щтор пе може оцпматп абсоrпотпу впевЕеЕigгь у юму, що фiяансова звiтнiсть

ве MicTrb суIтевою вихривJIеЕЕя вваслiдок шахрайства бо помиJпсл. Приша полягае в

тому, цо iскуlочi ьтаgгивi обмежешя ау.щту, призводrь до того, що бьmiсть
аудrmрсьIGх доказЬ, на ocHoBi яФо( аудrюр сформував висновки та на яких Фyrгryсгься

аущюрська дшка е rпви/{rпе перекоЕJIЕвимп, Еlж остатоIIЕимп,- - 
обмехеЕпя aylщ:Ty . 

"йоi,щ.о^r, 
хардсr€ру фiпаясовоi звiтностi пi,щрвемства _

oKpMi 
"Ta,..i 

фiпаяс,овоi ,rioo"ri пов'ваяi Ъ суб'екrивкш,rя рiшенlrп,rи бо оцiнками ,ш

ступеЕеМ вевпзваченостi, яd не мохша ycyкyпr застосу;авtЕям додатковЕ( аудторсьшх(

прцеryр; та хараюерУ аудrгорськm( прцедур - аудггор не впевнеккй у повнотi

отриманоi iвформапii.

OcBoBBi вЦомосгi про rудrгоре

6

6



фiвавсовоi звiтностi> Ns ,и23;

удитоDськоl ост1. як1 пDalво пооволити язковии ачдит<Суб'екпr а
ем влять ) м,и2з

Несrернко Сергй Анатолiйович Сертифiкат аушmра Nф06648, видавd рlшеннfi{
AITY вй 24.12.09 NФ09/3. НомеD De€cTDalIIlr у PeccTpi ау та суб'екгв аV bKol

дiяrьвостi Роздiл <<Ачдrrтори> Ns l0029l;

Освовпi вЦомосгi про умовп договору Ед проведеЕЕя аудЕгу

]IaTa та яомер договорч на щюведешrя ачдrгrл: !оювiр Nя |2 вtд26,02,202|р,;

Дата початlсу проведешя аушгч:26.02.202lр.;
Дата закiячешя пооведенпя ачшг.ч:3 1.03.202lp.

К.гпочоввй паргЕер з аудгry.
аушmр ТОВ АФ <Олеся>>

Сершфiкат JФ 00б648

"цd;л

м. Кпiв

f

Повве найменувапня: Товариство з обмеженою вi,щrовiдаrькiсгю <Ду.шторська Фiрма

<<Олеся>>;

Iдеггифiкацiйffi код юридпшоi особи : 22930490;
й"цо"*ошr,"rrr",03М0, м. Кпiв, вул. Васиrькiвська,, булгяок 13, квартира 4,

БiБ о"".m"r,ii u P"""mi 
"ч.ш.rооь 

'ru ."б'"оь ач.штоDськоi дiяJБЕостi Роздiл

<Сб'еrги аудrrmрськоi дiя.lьпостi> Nе ,И23;

йiБ оесЫацii ч PeecTpi ачдлтооЬ та сб'sкгЬ av;mropсbKoi пiяJьностi Роздiл

<субъкги ачдrгопюькоi дiяъпостi. лсi мло,ть поаво прrовошти обов'язковий аушт

'\)
o'.|i

Дата складшшя аущюрського висповку: 31 .03.202l рку

С.А. Нестервко

,7



KoMyBaJБsc airydcтФ.fiaPyD.a кEair зdcлуrtзуlaлrr
Етловоm lhml (ьолоЕ<rлоfо Etoay r. Ifiaal
й. кrlв

правова фрма КшуЕlБпa шИдрrоrствo

eKoвoмiчroi дiяJьноqгi коraплсксsс обс_,rуrовувaняr o6'crсTiв

riшкiсь працЬшtкЬ l tl4
тслфоя вул Швf,iчн., 21 r( Кrlв, И2l4

Bюripy; тис. rрв. бсз дссятковок) звака
(зрбrrп позначку <vD у вiдповИнif, клiтшщi)

8олохекням (сгаrцаргами) б}r(гаJп€рською облit(y

fiшrЕродfltоrи сгалдарг8r,{и фiнлrсовот звifl oФi

Акгив

Jlоддрr l
Др IIщfuвsJц8ою цолqlодr, (ст царгу) бухгшгсрського облiку
l €Ts.mai вв.огх до фiЕsсовоi звiтносгi),

Дsга Фilq мiсяrь чtrсло)

коди
2l 0l 0l

зиl1267
80зЕfiхххп

150

E1.10

]ф l Код за ДСУД

9890

за €.ЩПОУ

зs коАтУУ
за КоПФГ

за КВЕД

g

l80l00l

на кiясlь звiтяого
п€рiоду

код
рr.дка

432l
lKтtlBl|L

41l000активl{:
5959l00l
5552l002накопячсна

l005капlтаJБltt lнвссIиIlt
l026Ml04987l0l0засоби:
l53843l0l l
5|2з949186l0l2зяос

l0l5
l020бiологiчвi акпви

lявестиllll:
l030в KaпlтaJll ltlmlo(з{r мстодомякl
l035
10,10

l045

lliml

мтиви
l090tцтяви

l02б081и994l095сього зr рздiлоir I

Il. Оборотпi rKrrBlt
4з34l l00 2814
4331110l

еоповсl

] 102
l l0з
r ]04
l l10бiологiчпi акrиви
l l20

8з212,72r'5з
l l25за

l lз0
заборговаrriсгь за рзрaхунка!ir:

за виllаяими tвансами
22з2|ll l35

l lзб
з бюджсгом

числl 3 на
1 I40в dохdiв

l l45заборrоваяiсгъ за розраryшоrtя iз BK},ФimHix

9201l l470l l55пс/гочяа
1 l60
l 165 6420
llб

мтиви

iядrсюsi iнвестицii
i та iх eKEiBa.rcIття

в банках м20
зз25l l70

ll17
108075ll95 94z1oпзl

r2mIIсоборопli екгввll, уrрпмувrпi длr продlrу Tr групrr впб}"гтя

2l06Ез199264l300

9890

Ба.лапс (Звiт про фiпrнсовпй стrЕ)
на 01.01.2021 о.

нa почаюк звiттоm
псрiо,ry

|5471з

2874

1 l67

||22l l90



додатка 1

КерЬнш<

ГоловнIfr бухгаJттер,

l9у2g

75|91

сагаrцак JIю,щ{ила
Гриюрiвна

(

)

(iнiчiали, прiзвrтше)

Марина BiIсIopbHa
( (iнiчiали, прiзвище)

-ý*,.:

в порiдry, BcтalloвJlcнory (rcвтраJъвlrr оргаяоу

п

на кiпсщ звiтяою
цсрЬд,пrсив код

рr]llФ

I. Ьrcнr.fi t0пiтrл

l83l 18зlзФе€сгDоваfi lfr (пайовtlй) rопiтал l400
у. п. ч. внескц й незареесtпровaltлQо с|паi|уlпноzо KaпiйaJly l40l

l405Кяпiтал у дооцiнках
l4l0 |29440 l зO,и9Цодагковий кшiтал
l4l5 2819 з2мРсзервниfi lшriтал
l420 l9Еерозподiлсций приб}ток (яспокрrп{f, збЕгок)
l425Есоплачений капiтsл
l4з0ВпJrrlсЕий капiтш

r354861495 134l69усього зl роздiлом I
П..Щовгострlсовi зобов'язlппя i зlбсзпсчснвr

l500ВйсIрочсlri подагховi зобов'яз8яяi
l5l0Еовгосrроrовi крсдrrпr фr*iB
l5l5fu i довгосгроковi зобов'вsrлrя

l520Цовгосгроковi забсзпсчеigя
l525 2ы
r595 zaУсього зr роздiлом п

I

l600Кооогкосгроковi кDсдгги баrrкiв
l605Векссдi видаяi

Есгочвв кредrторська заборговаlriqь за:
lбl0

lз34l l8l67товари, роботц посл}тrr
l8741620 з46lз бюджеюм
482|62l 255числl з на
l582l625 |224Dозракr,нками зl сграхувд rя

4589 б1,14lбз0Е розрахункамц з оrшсги прац
447 79lI635lIопочна tФеёuпорська зdорzосанiсйь за сiерсавuмч омнсамч

Е]4l640tgеёuпqсьrа забqzовмiсllь за lxrycry KoMu з
u

l645
51lзl660 ll167llсгочнi зsбсзпсчеюlя
992lб5

39690l690 з0602fui поюqкi зобов'язsюrя
648lll695за цI

. IV. ilобов'ядlrпr, пов'rзrнi з rсобортшнмrr lrтrlвlilп,
*ми Iця та

2106831900Ьлrнс

мадц що рсалiз,уе @жавtrу полiтrку у сФрi flагясrиЕr

на почагок звiтвоrо
псрiо.ry

}fi rTboBe бiнансrrваяяя

IIL поточшi зобов'язlнпя i зlбсзпечсяня

Ё довгосгооковrдrtr зобов'язаrпlоrя
lбI5

Б;цl" 
"Dсд"rоDс"ка 

забоDгованiсть iз

l7ш

i,:. ],l-,i,q

'.']

"l Jý6i



КохуЕaльs. пlдпрrоrство (Кaруtочa коппlвir з обоryтовувaяir
fuта @iц мiсяь, чнсло)

fiDюЕоrо ОоцД/ за €дпоу

ко.щ
0l 01

зи11267

l80l003

обоlювсы(ого вlояY м. кв€вa)
(наrh!сшувлпrя)

Звiт про фiпавсовi рвультrтЕ (звiт про суIсуппd похЦ)
зi 2020 piK

tDopMa Js 2 Код за ЖУД

I. ФIНЛНСОВI РЕЗУJIЬТЛТИ

4l l0

за аналогiчнld
перiол поперлrъого

року

3а звiтккй

перiол
код

ряд(а
Статгя

4з2l
2520з82000 27lбЕ0

(21964,1\(2|5245)2050

зzз9|564352090

2095

2lз72,l695,7
2|20операчi!нi лохоля

(24742)21з0 (з2812)вптратl

2l50на буг
(249l l )(354з0)2l80операпifui вгrратп

51502l90
рсзультrт в[л оперtцiйноl дiяльвостi:

2l95
2200вц уч:tстl в каmталl

фiнаясовi доходя
l5022240

225овкгратк
2z55вц rIасп в KaInTUlt

2210вшратЕ

4l l06652
р€зультtт до оподаткувtнпя:

к
-l l80-258r'.2з00(дохц) з податсу на прбуюк

2з05(збrrюк) вiд пркrпшеноi дiяльносгi пiсJtя

29з040б823 50

2з55

ff

2l

хt{й доход вИ решiзацii проryщiТ (ToBapiB, робi1 посrгуг)

iЙргiсть ралiзованоТ проryкцiТ (mварЬ, рбiт, пос.гrл)

к)вни:

рпбl,юк

DЕюк

2220

дохоJш
224]ч. dохid Bid блаzоdi но| dопомоzц

2290

2295

iтrй ФiпrнсэвпП рсзультат:

lжо},юк



ъапалогiчd
перiод попере.Фою

polry

код
ршI(а

Ъзвiтшй
перiолСтаггя

2 з 4l
2400iriшсa (уцiIпса) необоротrпоr акпвЬ
2405iriп<a бцirпса) фЬансовж iнструмеrrгЬ

24l0I)IIffченr курсов1 рlзншll

2.4|5Ьi,*оm
}
Еряемств

сукупною дохо,ry асоцiйоваrпо< та спйьнrоr

iгП сукушd лохiл

2450

z455рюк на щбуюц пов'ваrмй з irшnr сукупнпм доходом

2460-rf, сукупцпf, доriд пiс.rrя оподlткувrнпя
2465 4068ryм дохiд (сща рядкЬ 2З50, 2355 та 2Zб0)

ъ аrmлогiчшd
перiол поперпrъою

роrry

кол
р,Lща

ъ звiпrlй
перiол

l
}

I
статгя

2 з 41

l3549 127722500a.
leDlarbm заграти

l l481z2505 l l9560цвIн на о.шату rращ
25l00 2l9l б25l0на сошаrlьЕl зжод{

25]L5 2062рртIваII,я
l l790525z0 lzзz|6ii операцifui вrtграти

2550 283487Dм

код
р,чка

Ъ звiткd
перiодСтатгя

42 зl
260оKbKicTb просгtоt акцй
2605сершьорiчяа кiлькiс-ь простrп< жцй
26l0lrd прбуmк (бв:юк) на одry просту акцilо

26l5чнстd rрrбуюк (збrrток) на о.шу просту ащiю
2я01пен.щr на одну просry аtсцю

IL СУКУIIЕШЙ ДОЩl

ш. L,IЕмЕнти оIIЕрщйIIID( вптрлт

'\

l835

сагайдак llrодrrила

(iнiцiали, прiзвrще)

Рудеrпсо Марина BiKюpblta

КерЬmпс
(пцIrПс

головшй
(iнiцiали, прiзвице)

lt

2ц5

29з0

IV. ЮЗРДХУНОК ПОКЛЗНИКIВ IIРИБУТКОК)СТI ЛКIIЙ

2б93{ю

.l ,-

(l,

ri.о,,!i:

fii ]96 l1?i]

!i,.дi:lil
;(lbt.]i:';

хня

t

t

i]

ъ аmлогiчЕий
перiоп попердrъого

року



Дата Фiц мiсш, число)

за€РПОУ

ко.щ
2| 0l 01

396|l2elКопупaльвa пlдпрrФrство (КaруDsa tФxI.rii з обо{ющпrrл
Ilfтловоm оовдY обо.T оЕського н. KrcBD}

(наlh,rснувалtя)

Звiт про руI ц)ошовхх коштЬ (за прямrм методом)
за 2020 piK

Форма Nч 3

за апалогiчкfr
перiолза звiтняй

перiол
код

ряд(a
Стаття

з21

26з949 029|з 0з000

коштЬ у результатi опGрaцfiЕоl дhльЕоýгi
вц:

з005поддткв l
з006начисJп

155l77,0l59l5 030l0
30l lдотацiйвц

021,0з0151 замовник]lвдваясв вц
3020aBaltclввц

412,0,и0,0з025гй iйсдткь за за.lшкамя коrп,гiв на поmчlшr

150 0зи0
209lз095

(2755б5,0)(lз436Е,0)3 l00на оплату:

13105
)5,031 l0яа соlцаJьнt за(од{

(55982,зll5язань з подчпхв l
зlз5aBzlнclвна

559,0)з l40aBaнclBH:t
(79з l90

-17lзl95дiя.львосгiKolдTlB вц
коIrrЬ у рсзультатi lввесrпцiйвоI дiяльносri

вц
з200iввесгшiй
з205актtrвв

вц
зz|5
з220
з2z5вц
з250

з255на прнлбання:
itlBecTmtiй

з260актпвв
з2709
3290
3295дlяJIьпостlкоштlв

дlсльцоgгiкоrIIтrв

3300вц:

зз05позик
зз40

зз45
власнж аlспiй

3350позик
зз 55дIвцендrв

вlдсоткlв з360

3395
з390

коштrв вц ДlЯJIЬНОСТI -|7l3400кошrгь за звiтIrпй

tl

Код за ЩУД Гr8jl

4

ца:



ъаsалогiф
перiод

Iюп€ре,щоrо pory

код
ряJIка

статгя

2 з 4
6420,0 8l31pз405ппок коIцтrв на почаmк року

вв змlшl ваJtrотIпD( курсв на залишок коштв з410
з4l,5 9890,0 6420,0ццок кошпв яа krнerlь року ,/)

сагаlЦак JIюдмила

рчлешсо Маршrа ВiкюрЬна
(iнiцiалц прiзвlще)

I

ij:брtгаJтгер

a

lZ

3а звiтlntr]
перiол

l

-,,''"'"' l 'l

(igiцiа.лц прiзвlще)чj
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1. ЗДIАJIЪIIЛ IНФОРМАЦIЯ

Колryва,rьпе пiJцrрпемство <Керуюча компанiя з обсrr}товувшrня хсrтловою фонду
Оболонського райопу м. Кием> (да;ri - Пi,tщрисмство) створене на пiдставi рiшення
Кпi'вськоi MicbKoi радur вiд 09.10.20l4p. Nэ 270D70 кПр удоскона:tенЕя стукгури
управлiшя хси:rлово - ко}f},нauьним господарством MicTa Кпеваr>, з:lсноваЕе на кошryваrьпiй
власностi терrгорiа.lьноi грома цrr MicTa Киева та вiдЕесепе до сфери }травлiшrя
Оболонськоi районноi в MicTi KqeBi державноi адrdнiстрацii.

Мiсцезнаходкешя Пiдщриемстм:й2l4, м. I&jЬ, вуrrrця Пiвнiщц будrпок 22
Засновншсом Пi.щrрпемства е IФIIBCЬKA MIcbKA РАДц. код е,ЩПоУ

засqовкпка: 22883141 Адlеса засвовrшка: 01044, м. Киiц ШевчеrткЬсьшй район, ВУЛИЦЯ
)ФЕЩАТИК, булшrок 3б Розмiр внеску до стацпЕого фопду (грн.): 1 831 000,00

Пр.шuегом дiя.lьяостi Пiддриемства е KoMImeKcEe обсrrловlваняя об'ектiв Код
квЕд 81.10

Пi,щlрпсмство взято на облiк:
У Головвlпrл управлiнrrяv ргiональноi статистпюr - 31.01.2015р.;
r' ДII у Оболопському p-Hi. ГУ ДФС у м. Киевi

я( Iшатник подап<iв 3 l .01.20l5p, Номер взrггя ва облiк: 26541 50l 1б03;

як IшатЕик едЕlоrо внеску 31.01.2015p.. Номер взгггя на облiк:
l00000003373l0.

За Bci звiтri перiоди, закiЕчуIоч{ роком, що завершився 31 гру,шя 2018 року,
Пiддриемство готувало фiнансову звiпriсть зilтпggi qно до нацiона:ьrпп< стандартiв
бухга:тгерського облiку Укра'пи. Надшri фiнавсом звiпriсть скJIадастъся вi,щrовiдrо до
мсФз.

2. основи пшготовки ФпаЕсовоi звIтностI

Фiнансова звiтвiсть Пi.щриемства пiдrотов.пена у вilповiдностi до впмог
Мiхсrародrш< Стаплартiв Фiнавсовоi Звiтностi (далi - МСФЗ).

Фiнаясом звiтвiсть Пi,щФиемства е фЬавсовою звiтrriстю загаьного призЕачення,
яr<а сформовава з метою достовiрпого подашя фiнавсового cTarTy, фiналсовrтх резу.rьтатiв
дiя:ьностi та грошовID( потокЬ Пi,щrрпемства дIя задоволенЕя iнформашiйюо< потреб
пшрокого кола користувачЬ прп пряfuяггi rппrди екоцомiцrю< рiшень.

z
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Копцегryа;ьяою осfовою фЬапсовоi звiтяоgгi Пi.щриемства g 2020 piK /сгансri
яа З1.1,2.2020 рку, е Мiхшаро,шi сгаЕдарти фiпансовоi звiтgоgгi (МСФЗ), вtgIIGЕlюш
Мiлсаролli стаЕдарти бухга.rтерського облiку (МСБО) та Тлумачешя 0СМФЗJКТ),
видаЕi Радою з Мiхшар.шп< ставдартiв бухга:ггерського облiку @МСБО).

ПiJtrотоапеяа Пi,щриемством фiншrсова звiтвiсть вirповйае BciM вшrлогам .rиrтmт,<

МСФЗ з врахуванвmr змЬ, впесеfirх РМСБО garroM на кiвеш 2020 року, дотримаЕЕя якю(
забезпечуе достовiрве поданЕrr iяфрпrщiТ в фiяансовй звiпrостi, а саме, дорешоi,
достовiрЕоi, зiставноi та зрозумiлоi iнформачii'.

При форлryвшнi фiвапсовоi звiтностi Пiддrриемство керувалося також вимог:llr.lи
ЕацiонаJБЕж законодавтIrх та ЕормативЕIrх акгЬ щодо оргапiзацii i веденrrя
бухга.lперською облiку та скJIадашrя фiпансовоi звiпrостi в YKpaiH| л<i не протирiчать
вш,цогам МСФЗ.

Основа смйання фiнансовоt звiпноопi
щя фiншrсова звiтrriсть була пi.щотовлена Bi,T{пoBiдro до пршflшпу оцiнки за

iсторишою собiмртiстю, за викJIючеЕюIм очiпо фiпапсовпх iпgгрр{ентiв у вi.щrовiдrостi
до МЬIGарJЕого ставларту фiнансовоi звiтпостi 9 <Фiнансовi iHcTppleHTп>.

Фуъкцiонмьна валюmа па валюtпа поdання
Нацiонаьвою ваJIююю Украi'шл е гривЕя, ясa е функцiонzlJьною вaulютою

Пi,цrриемства i ва.тпоmю в ясiй подаяо rtок.Lзпиюл чiеi фiнансовоi звiтsоgтi. Вся фiпавсова
iпформацiя полаЕа у грmЕя( та окр)глена до Tпся.I.

Прuttущення про бе зперервнiспь diмъноспi
Фiнансова звiтriстъ Пi,щrраемства пi.щотовлеЕа вЕходя.ш з прЕIryщенвя

безперервпостi дiяlьпостi, вiдповi,що до якою р€алiзацй акгшЬ i поftцпенЕя зобов'язшrь
вiдбувасться в ходi звичайноi дiя.тьпостi. Фiяавсом звiтнiсть Ее вклюта€ кориryъаrшя, якi
необхi.що було б провестп в тому випадку, якби П|щrриемство Ее могло продовжитп
подаJIьше здiйснешя фiпшrсово-господарськоi дiя.lьносгi вiдповi,що ло приrщшiв
безперервпостi дiя,ъностi.

Прuttуцення tцоdо функцiонування KoMtlaHi|i в найблuэсчому майбуtlньому
Фiпавсова звiпIigь була пi.щотовлеЕа вш(одяlIп з припущеЕIIя, що fli,щриемство

буле проловжувати свою дiя:ьпiсть лс дiюче пi,щцrиемство в осDIGIому майбугпьому, що
передбачае ремiзацiю акгпвiв та погаIпеЕЕя зобов'язапь у ходi звичайноi дiя.lьностi.

3
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Вuкорuсmання оцiнок i суdэсень
fliлгоmвка фiнансовоi звiтностi вi,цlовiдrо до вшuог МСФЗ зобов'язуе керiвництво

робити сулжекня, розрахуш<овi оцiшол й приrryщеЕЕя, що вIIJп,Iвають Еа засmсувания
облiковоi полiтш<и й ве.тшшу представJIеm( у фiпапсовiй звiтЕостi aKTEBiB i зобов'язань,
доходiв i витрат. Факгишi резуштати Moxlrb вiдliзняься вИ зазЕачеЕID( оцiЕок.

Опiшол й пршущеIIЕя, що лежать в ii ocпoвi, переглядzrються на реryлярпiй ocHoBi.
Коршуваявя в оцiЕсаr( ввзЕllються в тому звiтпому перiолi, в якому буш пергляттlтi
Bi.щoBi,lщi оцiши, i в бу.ш - якпх яаступнrх перiодах, яких воЕи стосуються.

Перерахованi далi поясЕення Еадають iнформацiю по вiдrошеrшо до iстотнrл(
невизЕачеЕID( оцiЕок та мотивоваЕж судкень при застосуваЕнi пришщriв облiковоi
полiтшм:

о YMoBHi податковi зобов'язання;
. TepMiE корисног0 використtlнItя основrпо< засобiв;
о оцiяювашя очiкувавп< кршгm< збиткiв;
о судженЕя щодо операцiй, подй або умов за вiдсупrостi конкрегшD( МСФЗ



при шоltу слiд звнаштъ що Еа дату загвердкешя звiтносri, Пi,щrриеlдсгво
футлсдiошуе в нес,габЬному сердовrцi що шов'вапо iз запрвадкешlпr урялом Yrpaiш
обмежеь, встаЕовJIеЕж пй час карапгшу у зв'язку зi спа.тlахом корояавiрусу у cBiTi.
Стбiлiзацiя eKoHoMi.шoi спryацii в Украiпi буде звашою ,vilюю за:rежати вiд ефггвностi
фiскаlьшл< та iяrrrих заходiв, що будугь здйсшоватися }рядом Укра'iвя. У той же час не
icЕye чiткою уявJIенЕя того, якш( змодЬ вrrсrвапшrле )Фяд Украilпr д-тrя подола.шя кlrизи- У
зв'язку з вiдсупriстю чiткого плаку заходiв уряду по BITxory з кризи неможJIЕво достовiрно
оцiIйти ефеrr вrDшву пото.пlоi екокомi.поi ситуачii на фiвансовlпi qT r fliлприемства. В
резуJБтатi виЕикае вевизначенiсть, яка може впJш{уtп sа майбуIнi операцii MorKTпBicTb
вi.цr.rсодуваlшя варгостi акпrвь Пiдrrриемстм та здатЕiсть Пi]шрпемстм обслуговувати i
гr,,rатити за своiми боргамй в мфу вастаgвя TepMiHiB tx поrашешя.

,Щана фiяшrсова звiтнiсть не вкJIюча€ кориr}ва.шя, лсi можуь матя мiсце в
резуlьтатi TaKoi невизпачепостi. Пр TaKi корlт5вання буле повiломлено, якщо вони
стшугь вiдомi та зможуь бутrr оцiневi.

Рiшенtа про запвефэюення фiнансовоi звiлtпtослпi

Дава фiнавсова звiтвiсть Пi,щрисмства затвсрдкеЕа до випуску (з метою
опри.lлощешя) керiвпшсом Пi.щрпемотва <23> rпсrгою 2021 року. Hi учасппка
Пi.шриемствц Hi iвrпi особи не мають прllва вЕосити змirя до цiеi фiншrсовоi звiтностi пiсля
i-i затвердкепrя до вшIуску.

3. основнIпринципи оБпIковоi полIтикп
основпi засоби

OcBoBBi засоби fli.щриемстм врaлховуIOться i вiдображаються у фiпавсовй
звiтностi вiдповirurо до МсБо lб <осповпi засоби).

Вi,щrовi.що до пункту 9 МСБО 16, Гti,щrриемство самостiйlrо визпач:Е о.щнищо
оцiкш д:rя визнаIIЕя кожЕого об'екга освовrпо< засобЬ, стверрIryюtпr рiшення впугрiтmriми
оргапiзацiйпо - рзпорядшlfЕ докумевтами.

Основrшr.rи засобамп визЕаються матерiа.lьвi асгпви Пi.щIриемства, очiкуваЕий
TepMiH корисвою використt!шIя яоп< бЬше о.щою рку, що викорЕсювуIсrгься у
впробппцвi або постачаЕЕi ToMpiB .п в4даннi посJIуг дIя Еад{rнIrя в ореЕду або для
ашriпiстратшm< цiлей, MpTicTb лоо< перевщус 20 000 rршеш.

Облiк основню< засобiв ведеться по KolсrroMy об'екгу, лсi цiд;rлають об'е.щанню в
класи ocHoBED( засобЬ залежно вй видl i способу вшсористаппя.

MaTepialbHi акггви fli,тщриемства, очiryваний стрк корисного використаЕня якю{
бЬше одrого року та первiсна варгiсть яких меЕше або дорiвlпое 20 000 гривень
визЕllються мапоцiнЕимЕ веобортвиrrrи матерiаJБIIимй активllми, i облiковуються як
запаси.

Придбанi ocHoBHi зlюоби за плату в облiку оцirпою:ься за первiсною вартiстю, я(а
вк.lпочае в сбе варгiсть trрпдбапЕя i Bci ви,грати, пов'язадi з доставкою i доведевяяrr об'екrа
до експ;rуатацii.
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,Щаmа перехоdу do МСФЗ
Що 31.12.2018 року Пi.щриемство вело бухга:глерьId облiк i подавало фйапсову

звiтнiсть згiJщо з Положеmяrл (сrандарrами) бухгатгrерського обпiку, затвердкеними
MiHicTepcTBoM фiяавсiв УI9аr'пп, та по iшпим цравЕлам i нормам, встаЕовлеЕим
Ущраiнсьrшrr закоЕодавством, У зв'язку з тим, що в Украrпi законодавчо передбачена
обов'язковiстъ поданЕя пi.щrриемстваrr,ш, що стllЕоыIятъ суспiJIьЕш; iптерс фiпансовоi
звiтrостi, сюrадеяоi вi.щовiлво ло Мi:лвародrп< стаплартЬ фiнансовоi звiтпостi (МСФЗ),
Пi.щтриемство з 0 1 сiшя 20 l 8 року перйшло на облiк та фЬансову звiтвiсть, основою якIп(
е МСФЗ. Тому пощваю.пл з 01.01.2019, Пi,щрuсмство скJIадае рiчЕу фiнапсову звiтпiсть за
2019 piK за МСФ3.



OcHoBHi засби надапi в.пасЕЕком ýповповажешr.t шш оргаяом) Пi,щриемсгву на
правi госполарькою вiдашя оцiшоlсrься по помiва.тьвй ваpгocTi зазначевоi у
вi,щlовiдrому докумекгi, щодо закрiллешя Mafua за Пi,щри€ {ством.

На дату переходу па МСФЗ, до об'€кгЬ осЕовЕD( засобЬ що зЕФ(одягься Еа
ба;lапсi, якi вi,щlовiдають rсри:rерiяrr визнаЕIIя шсгrву, прпfuято облiкову заJIишкову
вартiсrъ в л<остi доцЬноi.

Пiщрисмство викориФовуе модеrь собiмрпостi дlя оцiпlс.l Bcix класЬ ocEoBITID(

засобiв пiсля первiсвою визпавЕя. Пiсля первивного вязндIня в якостi шсмву, об'ект
осЕовЕж засобЬ блkовуеться за йою собiваргiсгю Miнyc буль-яса накоIIЕIIена
аморгпзачй та бу.Ф-жi Еакошrчепi збипш вй змевшешя корисвостi.

За дапою вартiстю об'екг осповrло< засобiв вiлображусгюя в облiку та у фiнаrсовii;
звiтяоgгi Пi,щриемства

Нарахlвашя амортпзачii здйсюоеться протягом gгрку корисною вЕкористашlя
(ексшrуатацii) об'екrц яrсгй вgrаяовrпосгься Пiдrтриемством при визнаннi rъого об'еюа
актЕвOм (при заржуванпi на баланс).

Аморгизацiю аlсгиву починаютъ, коrш вй стае придатmu дJIя викорпстапня, тобто
коrш BiB доgгавлеяий до мiсця розташувдrня та прrведешй у стаЕ, у я<ому BiH придатIflдl
до експтryаrацii у спосiб, визначенrй упрашriнсьIсmu персон:rлом.

Пi.щриемство вякорисIову€ пряrrолЬiйшrй метод амортизацii д;rя Bcix K;raciB

основrm< засобiв.
Аморгизачifui вiлрахувавпя за кожеЕ перiод визнаюься у прибупсу w зби,псу,

яIщо вони не вк.тпочевi до ба.тrансовоi ваугостi iншою акгшу. Водночас вiдбуваеться
змеЕшеЕЕя додатковоI0 капiтаlry, сформованого за основпими засобами що перланi
Пi,шrрпемству на правi п)сподарською вiдаш& черз прибупс бо збити цротягом тю(
перiолiв i в тш< пропорцiлq у якж вЕзЕаються аморгизачifui вrграти за цпrи активами.

Первiсна вартiсгь ocEoBEIlx засобiв збЬшуеться на суму вицlат, пов'язшtю< з
полiпшешли об'екга (модерпiзацiя, мо.щфiкацiя, дбудова доблалттдддg, ркопструrчЙ.
тощо).

Вкграти, що здiйсlпоIсrгься дlя пiдгршvаrпя об'еrсга в робочому ст,шi (TexвiTre
обслуювувашя та поmffi рмовт), вкJIючаються до скJIад/ вЕграт у перiодi iхшого
поЕесеЕЕя.

Сrпtсаgяя ocHoBEIo( засобiв ца Пi,щрпемсгвi вiдбувас-ься у вi.щlовi,щостi до
Рiшешя КяЬськоi MicbKoi ра,щ <Пр затвер,щtеtrвя Поря,щу сшсапЕя об'екгiв комуншьноi
вrrасяосгi терпmрiа.lъвоi грома,щr MicTa Кпсм">> }ф l 53б15600 вiд 27.09.20l 8р.

Прибуmк .пr збиток, що виника€ вiд прl.пшrеlпrя визнаIЕя об'екга осповних
засобЬ, вкJIючасться до прпбупсу чл збитку, коJIц приIIrЕяетъся визндшя об'еrrа_

HeMaTepia:bнi акгпви
Пi,шриемство здiйсшос блiк нематерiшьm< акгшЬ у вi.щlовiлпостi до

Мhоародlого сганларry бухгатrгерського облiку 38 - <HeMaTepiabHi акrrви>>.

Нематврiаrьпитrrи активами визЕаються немоветарпi акгrви, якi не мають
маrерiа.lьноi форr,лr, мож}ть б}"гп iдекгифiкомЕими i коятроrъованиr,ш Пi,щрцсмством, а

також iсrrуоrъ майб}тsi еконойчri вшоlи вiд ix вlкористашя.
Номатерiа.lьпi дсгивп оцirпоютъся за первiспою ваgгiспо (собЬртiстю), яка

вкrпочае в себе варгiсгь придбашя i ви,грати, пов'язавi з доведекпяч нематерiшьнкх шсгпвiв

у став, пеобхiдцrd д.тlя 'ixнboi експrryатацii.
Собiмргiсть впугрirrтг.о г€неромяою нематерiа.lьвою акмву скJIадаетюя з ycix

вЕграт Еа створеЕЕя, впробпщгво та пiлгоювку актЕву до використllпЕя. Витрати па
дослiдкешrя (науково-дослi цяi роботп) визваються ви:Iратами в перiод ii виlтшшення.

Подаrьшi витрати на пематерiа.lьний актив збЬшують cйЬapTicTb
вематерiа.lьпого актmу, ящо:
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о icкye ймовiрвiсть того, що цi ви:грагп прЕзведдь до r€ЕерумЕЕя ашвои
майбугнiх eKoHoMiTTn< вигiд, лti перевщать йою спочатку офвgтпт* рЬш ефкгшвосгi;

о цi вlrграти молсrа достовiрпо оцiшти i Bi цqеgги до бiJтповi,цпою акгшу.
яrщо нематерiаrьний дспrв не Bi цповйае вкrваЕим крrгерi-пrr вшlЕаЕяъ ви:граги,

пов'язапi з його придбаrтпяr.t тш створепЕям, визнаються витратап.rи тою звiтвою перiолу,
пртягом якого вонЕ буlпл злiйсненi, без визншшя такж вr.t:грат у майбутньому
ЕематерiilJlьним акгшом. Вицатп, що здйсшоються дrя пiдrримашrя об'скга в прпдатному

д,Iя впкорпстаЕIIя сгаri та одержаrшя первiсно визначепого розмiру майбупriх eKoHoMiч+ro<

вигiд вiд його вш<ористаЕЕя, вкIIючаються до скпqду вштрат звiтного перiо,ry.
Пi.чдриемgгво вхкористовуе модеш собiвартостi для оцiяIо Bcix к.пасiв

нематерiшьнп< акгшЬ пiсля первiсвою визЕztЕЕя.
Пiсля первiспопо визванЕя пематерiа;ьпd аlсг,пв вiдображаеться за його

собiваргiстю за вграцвашIлu бУД-жоi яакопЕченоi аморгпзачii та будь-лm< HaKoIIE.IеHID(

збв:гкЬ вiд зменпешя корисностi.
Пi.щrриемgгво використовуе пряuолйiйшй меюд амортизацii дIя Bcix класЬ

EeMaT€piaJIьHл( шсгпвЬ.
ЛircИацiйЕа мргiсгь ycix вематерiщьюt акгпвiв прирЬfiюеться до Еу.I1я, за

вгнятком вrша.щЬ, колп:
о icgye зобов'язавпя трегьоi сторош придбати нематерiа.тьвй акгив

напршсiшi строку його корисяоi ексшryатацii, або
. € активнd рIIЕок дIя такого нематерiа.lьного мтиву та icкye висока

ймовiрнiсть, що Tard ринок iспуватиме наприкiвчi стрку корисвоi експлуатацii такого

яемшерiirJшIого 1lктпву.
Очiкуваяий термiя корисяою використаЕЕrl нематч)iаJБЕrх активlв визвачаеться

при ik заржраlтнi на ба;rапс комiсiею, прпзначеною керiвшком Пi.щФиемства.
Визвашя нематерiаJIьЕого активу прЕIIшIяеться:
. в разi його вибугтя, або
. KoJm не очfuryIсrгь майбугвiх екояой.rкпt вшй вiд його викорпсгаrтвя або

впбуrтя.
- Прпбуп<и та збrпо1 що виЕикаIоть вiд вrбуггя або ралiзачii пематерiа:ьного

активу, вrзЕатиються к рiзттиця Йж суrrою чистID( Еад(одкеrrь (ясчо вопи е) та
балавсовою мРтiстю вематерiШьяоFо актЕву Та вшЕаються у прпбугку або збитку звiтного

перiолу.

Ооенда
Пiдприsмство здiйсrпое облiк Орп,штп< зобов'язаш у вi,щrовiл,остi ло

МЬварlшого стшuарry фiншlсовоi звiтпостi 1б - (ОреЕдФ).

Пi,щрисмствО класифiкуе кохсгу зi cBok оревд або яrс операчiйку оренду, або як

фiвансову ореялу
орнда класпфiкуетъся л< фiяансова орендц лщо вона переда€ в основЕому Bcr

ризики та ввгоди, пов'язаrri з црllвом власностi на базовd акгпв.

орнла класифiкуеться Яr< операцiйна ореЕда якщо вона не переда€ в осЕовному

Bci ризrюл та_вшо.щ щодо права власностi ва базовrй акгrв.
пi.щриемство визЕае орон,щi rшатежi вiд операцiйноi орен,щr -л( дохiд на

прп.rолiнi йнй осповi.
Пi,щrриемство додае первiснi пряrri витрати, понесевi при 1кладаняi договору про

оперчiйry орнду, до бапаrсовоi BapTocTi базового lжтиву та визнае ix як витратп протягом

стоку ореЕ,щ ва такiй самiй осповi, лс дохiд вц оренд.

Iнвестицifu а HepyxoMicTb
пi,щриемство визяае irвеqгицiйпу верухомiсгь л< асгrrв тодi i тьr<и mдi, ко:ш:

6

)3



о е ftvoBipнicTb тою, що Пi.щриоr{ство отима€ майбугвi eKoпorciwi вшош, жi
пов'язанi з цiею iттпеспшIiйяою нерцомiстю;

О СОбiваргiсть iнвестицiйtiоi перlхомостi Molroa достовiрво оцrита.
пi.щриемgгво не визпае в ба;rапсовiй BapTocTi irтвестщifuоi нерухомосгi вгIрати

па потоше обслуговуваппя цiеi HeplxoMocTi. Натомigгь цi вrграти визнаrоться в щrиб5rгкахv збrrпсах пiд час ix здйснепня.
Пiдприемство BIlзEae у балапсовй BapTocTi iвестrцifuоi HeplxoMocTi виц)ати на

замiЕУ частЕЕи iспуючоi iqвеспrцiйноi нердомостi mдi, коJй вош бу:ш здiйсrенi, i за
УМОВи вi,щовiлвостi критерi.пл визнаЕня.

Собiмртiсть придбаноi iпвестицiйвоi BepyxoMocTi, вкJIючас цirу i'i'прrдбання та
буш-ясi видатlси, ясi безпосердъо BiлBeceнi до придбашя.

Iпвестщiйпа перlхомiсгь Еадапа власником (уповповаженим пим органом)
Пi.шриемству Еа trpaBi господарського вiдання оцiшоtсуься по номiнаьнй ваpтocTi
ЗаЗНаЧеноi у вitтповiдному докlт*ентi, щодо закрiплешя Mafua за пi.щrриемством.

Пi,щrриемство використовуе модель cбiBapTocTi дlя оцiши Ьестlцriйпоi
HepyxoMocTi пiс.тrя первiсвою визЕання та зiююсовуе rцо полiтику до Bciei iнвестицiйноi
HepyxoMocTi.

Пiсrя первiсного вЕзнаЕЕя ПiдrФиемство застос)вавши модеlь собiвартостi,
очiшое iвестичiйrу нерухомiсгь вi,ттповiддо до вшvог МСБО 16 щодо моделi собiваргостi.

Пi.щриемство здiйсrпое переведеmrя перцомостi до Ьестицiйпоi HepyxoMocTi або
з iнвестпцiйпоi BepyxoMocTi тодi i тfuq тодi, KolM вiдбувасгься змiна у влпtорлстаннi.

Фiвапсовi iнструменти
Пi,щrриемgтво впзпас фiяапсовпй акrив у звiтi про фiвавсовrй стап тодi i rшше тодi,

KoJm ста€ сторIlою коЕгр{rктЕD( положеЕь щодо цъою Ьструмеята.
Колп fli.tщриемство вперше визпае фiвапсовd шсгив, вопо класпфiкуе rx _пt TaKi,

що оцiшоIогься у пода.lьшому або за aмортЕзоваЕою собiваргigгю, сцраведшвою,вартiстю
через iнrrгЕ{й сукупяrй дохи або справедмвою вартiстю черз прибуюк або зби:ток ва
ocнoBi обох TaI@( .пшmсЬ:

. о моделi бiзнесу Пi,щrриемства для упразлiнrrя фiнансовими {лктива {и; та
о характФистик KoETpaKTEID( цюшовж потокiв фiнапсового акпву
Фiяавсовd акгпв fIiдIриемство оцiшое за амортпзокlною собiвартiстю, ясщо

впкокуються биJЕi TaKi умови:
о zlKTиB yгplavryloTb в моделi бiзнесу, мета ясоi - угри {}ъання акгивЬ задlя

збирашrя коЕтaкпIш грошовшх потокiв;
о контракгнi умови фiнансовою активу передбачають у певнi дати

На.Ф(ОДкеЕЕя гРшовю< поюкiв, лсi е rrше погашенняr.t основноi су]!|и та сплатою вйсоткiв
Еа ЕепогашеЕу осЕовЕу cyi{y.

Фiпавсовий акгив Пi,щrриемgгво оцiшое за сцравед'rЕвою мргiстю черз iнппшt
с}купкrй дохiд у разi о,щочасного дотим.шЕя обох зазначеrтш< Еижче }мов:

о фiяансовш1 актив угрrlмуеться в pal ,rкax бiзнес-моделi, мсга я<оi дослаеться
як IIIJIя(ом одержанЕя договiрЕш( грошовю( потокiв, так i шrrл<ом продахсу фiншrсових
аrгшiв, i

о договiрвi умови фiяансовою zlKTпBy генер}4()ть у певнi дати гроrповi поmlш,
KoTpi е сро виплатаrrrи основвоi ср{и та процеЕтiв на непогашену частку основпоi суми.

Фiпа.нсовий акгrв Пiдтиемство оцirпос за справедrпrвою мртiстю через прибугок
або збЕток, лщо BiH не оцirлоетъся за амортизов{шою собЬртiстю або за сщrавед.lшвою
вартiспо черз iпшлй сlкупrd дохiд.

Пiд час первiсного визнчlнЕя фiншrсового alcпrBy або фiяансовою зобов'язапня
ПiJцrриемство оцiЕое iD( за iхmою спрilведJшвою вартiстю rllдос або Miryc, у випад(у
фiнансовою аlсгву або фiнапсового зобов'язанпя, що оцi_шоеться Ее за справедlIивою
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варгiстю з вiдобршешпr резтЕБтýу пqlеоцiтк. у првбугку бо збrгку, вЕц)8Iт Еа
операцiю, Ki првrо вi,щосггюя ло прчлбашя бо вшуску фiяапсового .цсву ш
фiвансового зобов'ваавя.

Пi,щриемgгво визЕас рgзерв пiд збrлq дя oчiKyBaTTlTt( цре.щгFlтr( зби,гкЬ за

фiпавсовпrr активом, що оцi.шоеться за arмортвзомЕою сбiваgгiстю та зzr справедlIЕвою
вартiстю черз iншлй сусупнпй дохИ, д;тя дебiторькоi заборгованостi за орендою, за

доювiрrш.t zlктивом або за зобов'язашлrr iз крещryвшн1 i за договорм фiяавсовоi
гараггii, до якого застосов},ютъся ви1\{оги щодо змеЕшеЕнJI корисностi.

IIi,щриемство завжlщ оцilпое резерв пiд зблrпш в розмiрi, що дорiвrпое очirq,ваним

црещтm{ збиткам за весь строк дii дlя торговетьноi дбiторькоi заборюваяостi або

договiрнпс акгивЬ, що е паслiдсом операчiй у меж.ж сфери застосуваrшя МСФЗ 15 та

lбiTopcbKoi заборговапостi за ореЕдою за операцiяrrп, що пербувають у межж сфери

застосувашя МСФЗ 1б.

Пi,щрпемогво застосовус дIя оцiковаrrня очiryвашп< кре.щгIrD( збв:гкiв за

торювеJIьЕою дебiторькою заборгованiстю та дебimрською заборювапiстю за ореllдою
матричi забезпечеgня.

Пi,щриемство прЕrптlrqе визЕаI lя фiяаrсовою акгиву тодi i .тшше тодi, коrш:
. стрк дii кояцакгко< прав па грошовi rrотоки вй фiнансового акгиву

закiнчуеться, або
о воно передас фiяансовd шсгrrв i ця передача зi цповiдае kprrTepi-пr.r л.тlя

щ)иIIпЕеЕЕя визнаЕЕя .

При припrшеlпri визнапrrя фiвансовою акrиву повнiсто рiзrичя мiж ба.паrсовою

вартiстю (оцiяевою Еа дату пршшнепЕя визпашя) та отпмaшою компенсацiсю
(вк.lпочаюш буд-ясй новдй оцlmиапий акгив Migyc буш-лсе нове взяте зобов'язання)

визЕаюБ у прибугку або збrтку.
Пi,щриемство здйсшое класифiкацiю Bcix фiнансовrо< зобов'язань як TllIoDq що в

подiiJьшому оцirпоються за аморгвзованою сйiваргiстю, за випягком:
о фЬавсовю< зобов'язшrъ, що оцiкоються зlt справед,Iивою вартiсrю через

прlбугок бо збиmк. TaKi зобов'ваlтвя, вкпючаючв пох|щi iнструмеЕти, що €

зобов'язапtrлш, нада;ri оцilдоються за сцраведJIивою мргiстю;
о фiнавсовж зобов'язаш, що виЕикдоть У Разi певi.цповi.щостi пердаванrrо

фiпавсового акгшу крrrtрiяr для прЕпшешя визЕаЕЕя або в разi застосувzrшrя пiд(оду
пода.льшоi yracTi;

о договорЬ фiнансовоi гаршrтii;
о зобов'язапь iз надання позшш за ставкою вйсожа', Еижчою ви риrжовоi;
о yMoBBoi компенсацii, визваноi вабувачем при об'едrаннi бiзвесу, до якого

з{tстосовуеться МСФЗ З.

Пi.щrриемство вйJrучае фiваrrсове зобов'язашя (або частину фiншrсового
зобов'язанпя) зi свою звiту про фiнапсовий стлr тодi i rпrше тодi, коrп,r його погашають,
тобто коlш зобовkзашя, визЕачеЕе у кокгракгi, BдKogllrro, аЕуJIьовано або коrпr сплив

термiя його викокання.
Рiзнщi мiж ба.тrавсовою вартiстю фiнансового зобов'язавня (або частини

фiнаlrсового зобов'язаrшя), погашеною або перданого iтттпiй cTopoнi, та сплачеЕою
коIrrпенсацiею (вкrпочаюш бу.щ-a,i переданi яегрошовi ltктиви та приfurгi зобов'язання)
впзЕають у прибупсу ш зби:гку.

зпецiнеrшя лсгивiв
Знецiпешя асплвЬ па Пiддриемствi здйсшоgься вi,щlовiдrо до МСБО Ns 36 -

<<Змекшеняя корисностi шсгшЬ>.
на даry скJIадаЕIIя фiпансовоi звiтпостi Пiдrриемgгво визначztе на.внigгь ознак

змеЕIпеЕIIя корисностi шспrвЬ
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За Ha.BHocTi озЕак зЕецiЕешя акгвЬ, Пi,щриадство BшEaTTzrс суму очiкуваЕот0
вi,lцш<одувакня апшу.

Суму очiкувапою вi,цrrкодвашя аrrву Пi,шрисмство визЕача€ як бЬшу з,шох
оцigок акгпву:

. сцраведшм MpTicTb акrиву за впрахукlЕЕям BrrTpaT на вибуггя, та

. вартigгъ активу при впкористаннi.
Якщо сума очiкувапого вiJщодваrrня меяше бшtапсовоi BapTocTi акгиву, рiзнлпдя

визЕа€ться збиткаrrд,r вiд зменшенrrя корисносгi аспIву у звiтi про фiпансовi резуJIьтати з

одЕотIасЕЕм змеЕшевЕям балансовоi BapTocTi актЕву до сумп очiкуваного вi,щодвання,
лщо :жтив Ее облiковусься за переоцlтецою вартiстю.

Збlrгок вiд змеЕшеЕIIя корпсвостi переоцiненого актrву вIшЕlIФъся як змоЕшеннrI

резерву з пероцiяlш. У вlшqдку, ящо збгток вй зменrпешя корисностi переоцiненого
акпrву перевщу€ рзерв переочiшсл, рiзяиrrя впзЕа€ться витаfiми вИ змепшевня
корпспостi акгшу у звiтi про фiяапсовi р,зуlьтати.

пiслl визнання зби:гку вiд змеЕшеЕЕя корисностi Еарахуваfirя аморгизачii' акгиву
корпryеться в маЙбугвiх перiолах дlя розподi;rу пергляугоi балансовоj BapTogTi активу за
вирахувашлr{ йою лirвiдацifuоi BapTocTi на систематпчнй ocHoBi пртягом строк,ч

корисноi експтryат,ацii, що заJIишаеться.
В кiпцi кохшого звiтвого перiоry Пi.щrрпемство визначае Ha.BHicTb озпzж тою, що

збrгок вiд знецiнешrя акглву в попердriх перiодах, вже вiдсутнй бо змеЕIIIився:

Збиток вiд змеЕшеЕЕя корисностi, визпапй для акпrву в попер.щiх перiолах.
пiд:rлас сторr}ъанко Ti;п,lg ящо змirш;шся попер.шi очiшси, застосовапi д:rя визЕачеIIЕЯ

суlли очiкувавою вiдшсодувашrя аюIву з MoMeIrry вЕзIlаЕIIrl остдлъою збитк}, вй
зменшення корисностi.

ЗбЬшева быrансова варгiсть аrспrву, iнтпого нiж ryрiл, внаслйок с"торЕувfiIня

зби:гку вiд змеЕшеЕЕя корисностi Ее може перевщув:Iтв балапсову BapTicTb (за

виржувzлЕЕям аиортизацl0, ясу б визна,шrrо Пi,щrриемство, псби збиток вiд зменшеяrrя
корисностi не був визнапd л;rя активу в попередi рош.

Бу,щ-я<е збЬшеrня баrансовоi BapTocTi акгrву во.це вiд Tiei бшансовоi BapTocTi

(за вrр.ахувашяrl амортизачi[), лсу б визна,rпло IIi,щрпемство, жби збrток вiд змепшfl{ня
корпсностi не був визняктй дrя шсгlву в попер.щi рокп, ввакаеться переоцiккою.

Сторкуваlшя збитку вц змеЕшеЕЕя корисносгi активу вЕзнаеться в прибуп<ах ч,t

зби:гкж з ощочасЕим збЬшеппш,r ба.пансовоi варrосгi :lктиву до cytrm очiкуваяого
вi,lттmсоryваппя, якщо актив не вйображають за переоцiпеною варгiсгю.

Сторпувшшя збитr<у вiд зменшевrrя корисвостi пероцiненого активу визЕа€ться в

iншому сукушому доходi i збЬшуе рзуrьтат дооцiЕIсп дJIя IЕою акIиву. Оддак у вшцдку,
.шоцо збrгок вiд змешепвя корисяостi того самого переоцiвевого шспrву ранiше визнано

як вIrrратЕ у звiтi прО фiяансовi резуJьтатЕ, сторIryваmrя такого збитку вiд змевшенrrя

корисностi також вЕзнаетъся у звiтi пр фiвавсовi рзу:rьтатя тiею ж мiрю.
fliсля визнашrя сторЕувашя збитку вiд змешшенЕя корисвостi, нарахувzшня

амортпзацii актшу кориryсться в майбугвiх перiолах дrя розполi.тry перегrrлrроi
балаsсовоi MpTocTi аIсrЕву за вирахува.шя\{ його лirвiдацifuоi BapTocTi па спстематицriй
ocBoBi протшом стрку корискоi експ;ryатацiь що заJшIIIився.

Запаси
Облiк ЗатlасЬ Пiдrrрпемство здiйсIпое у вi,щовiдrостi до МСБО Nе 2 - <Запаси>>

Пi.щlриемство визнас активаtl(п пршлбавi запаси Еа пйставi переходу права
MacHocTi бо передачi MafuIoвnc ризшсiв.

ПiJщриемство визначае собiэартiсть одшиць зшrасЬ за формулою <перше

над(одкеЕЕя - першй видаmкD (ФIФО),
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СОбiваРгiСгь о.цпятц, запасЬ жi пе е взаgrдозяrriппвrrq а також прв,ýш€яi дя
кошФgгЕш прекrЬ, Пi,щрпеrrrсгво BE:}EatIa€ IIIJIяхоIIi вЕкорЕсIаЕЕя rощеIяоТ
iДеКгпфiкацii ii iндrвiФlаьпоi собiварrостi.

3апасв оцi.шоrоься П|щрпемgгвом Еа кожЕу даry ба;ввсу за ваfurешою з,щох
оцiпок: собiзаргiсть та чrсга варгiсть раrriзачii.

Балавсова мргiсть запасiв пе повинпа перевищrмти суму, яка очiкусься вiд i.х
продджу або вшсористання.

Нова балапсова варгigгь е ншкча з оцiн611 - собiваргiсть або переглffiуrа тmста

варгiсть ралiзачiТ.
3апасп сппсуються до rшcтoi варroсгi ршriзапii на iп;rrвi,ryальвiй ocHoBi.
У кохшому ваступному перiодi прово.щтюя Еом оцiнка wстоi BapTocTi рея;riзачii,

Яrщо тшt обсгавш, якi раЕiIпе спрЕ.шJЕ TI:lcTKoBe сппсаЕЕя здIасiв fiиrкче собiвартостi,
бЬше немае, або лсщо е чiтке свiдчешя збЬшешrя Trcюi варгоgгi peaJlfuii, cyt(a
Imýтковою сIIЕсаЕЕя сторЕуgIься та& щоб Еовою балаЕсовою ваугiсгю е Епкча з оцяок -
сюбiваргiсть або перегляrга rшста BapTicb ралiзачii.

Дебiторсьlса збоогомдiсть
Пi,щрпемство BlBHae дебimрьrсу зборговапiсть в бшаlrсi, коrш воно стас

сторЕою коЕц)актЕD( зобов'язшъ i внаслiдок щого iспуе ймовiрнiсть отримапЕя
Пi,щrриемством майбугпiх екопомiчш< вrгiд та може буги достовiрно визвачеяа i( суluа.

В свосму облiку Пi.шрпемство подi;rяе лебiторську заборгованiсгь Еа поmtшу та
довгостркову.

Псrюша лебimрька заборговавiсть - сума лебimрськоi заборювавостi, яка
виЕика€ в ходi пормаrьвого операliйноm щJrу або буде погашена протяюм ,щrrна,щяти
MicmiB з лати бшаясу.

Пmоща лебiторька заборювапiсть вiляосrгюя до обортm< акгивiв
Пi,lшриемства

.Щовгостркова дебiторька заборговавiсть - сума лебiторькоi заборюваноgтi, я<а

Ее випикае в ходi норма.lьного оперцiйною цrпgry та буле погшпепа пiсля шанащцпl
мiсщiр з даги балаgсу.

!Iаспша довгостоковоi дбiюрькоi зборговавосгi, л€ пiдлtrа€ поItlшеIлlю
пртягом ,щаЕа,щгги мiсщь з дати ба.тrансу, вцображасться Еа ту сaму дату в ск.гlадi

поточrоi дебiторькоi зборговшrостi.
,Щовгостроком дебiторька заборюваяiсть вi.щосrгься до необоротm( акгивiв

Пi.щриемсгва
Облiк дебimрськоi заборювапоgгi здйсшосться в розрiзi кокграrекгiв та

укJIадеЕш з Еими доюворЬ, дотрЕмуючись мето.ry Еарахувашя.
.Щебimрька заборювапiсть за про,ryщiю, товарп, роботи, посlI}тЕ впзЕаеться

alKTEBoM о.щотцюЕо з вЕзЕанЕям дохо,ry вiд звичаfuоi дiяrьпостi, коrш (або у йру того, як)
Пi.щrрпемство за,довоJIьЕяе зобов'язаmrя щодо вЕкоЕанЕя пер€даюtш обiцffi товар або
посJrуry (тобто акгш) клiсrтовi, за dH916 операцii лщо торговеJIьпа дебiторська
заборгованiсть ве мiсгЕть зцачного компонеЕту фiвапсувашtя. Акмв пердаеться, коrп,r

(або у Mipy mю, пс) K;rieHT отрпrуе контрJIь Еад пlкпм активом.

Щб визваwтп цiпу операцii П|щриемgгво розглядrr€ умови договору та свою
звиwу црлсrку бiзвесу. TIiHa операцii - це сума коIrдпецсаllii яку Пi,шrриемство очiкуе
отршr{ати rтраво в обйн на перлачу к;riеlгювi обiц.шш< mмpiB бо посJrуг за виЕ,Iтком с}м,
зiбраm< вiд iMeBi трсгiх осiб. Колдlевсацiя обiцяа в договорi з клiекгом, може вкJIючати

фiксованi cyrlm, змiннi cyrrm або i Ti й Ti срlи.
Пi.щrриемство застосовуе праIсгЕffi прйом, яrмй пе пердбачае обов'язкового

корш)вашя обiцяоi суrrли коtvпепсацii з метою урахувашя igrотного компонеЕта

фiвансуваlшя, лщо Ili.щrриемство очiкус, Еа момеЕг укJIадеЕIIя договору, що перiод мiж

l
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часом, коJIи Пi,цшриемgгво передае обiцffi mвар або посгуry шitrювi" та !воо,, mIB
клiеrr платть за такй mвар бо посrrуry, стаЕоввтвме Ее бЬше оЕоm року-

гrкrmовi кошги та ix еквiва.пентп
гршовi коIпIи е найбьш лilвi,щдr активами Пi,пцриемства та вкJIючаютъ

готiвку у Kaci та на поточlому рахушry i депозити до затпггаmrя.

Оцirпса грошовш кошгЬ, лсi зяаходrься в Kaci та Еа рахуЕках у Пi,щриемства

о,щ!tкова Гршовi коIгги в яацiовшьпiй вшпсrгi вйображаютюя в бухгаrпtрькому облiку

за номiпа.lъною варгiстю.
Облiк грошовЖ кошгЬ ва Пi,шlрисмствi ведетюЯ в розрiзi кlJIют, та в рзрiзi

бglдяяiй, в лсш< вiлсрктi потошi, депозкгвi та травзптпi paJryEKE. ,щепозиттi p ryElo{ яа

Пi,щрисмсгвi пiд.пяаrоь облiку ще й в розрiзi договорЬ.

зобов'язашrя та забезпечення
З.б"t'"**" i забезпечеппя Пi,щриемства класдфirуються па довгостроковi

зобов'язадяЯ i збезпечеrrвЯ i пото.тri зобов'язашя i забезпечення, що зЕ:лr(одяь сво€

вiдображешя у фiвансовй звiтпостi Пi,щриемgгва
Пi.щриемgrво шrасифiкуе васгуrшi вп.щ забезпечень:

l. Забезпечешц для вшшат вi.щусток працЬптrслr Пi,щриемства;

2. Забезпечешяматерiа.lьпогозаохочеIIЕя
Забgзпечешя дlя виIшатп вi,щусток сгворlостюя ва суму вi,щусmt по фшсптшо

Еевпкористанrм щвr вiддусттq спiврбiтшrкамп ва звiтву дату та суму едrпого

соцiа.lького внеску вiд суми Еевuкористаяоi вi,щустrg, по ставцi внеску, визначеному

зilкоЕодавством yIФaiш ва звiтку дату. Резерв вi,щусток вараховуеться та переглядаеться

(iквекrаризусгъся) ва щомiсяшй осповi.

виплати поацiвrшапд
Вi.шовi.тпо до мсБо 19 <Вшrrати працЬшп(ам) Пi,щрисмство визн:]a

зобов'вавпя пО BEImaTaM працЬжам, лшо пparriBж Еадав посJrуry в обмiв на вrrтr,тlати,

л<i буддЬ сплачевi в майбугьомУ та вЕгратп, лщо Гli.щrриеМство спожЕме економiчцч

вппо,ry, що вяЕЕка€ вваслйок посJrугЕ, вадаяоi працiвшrком в обмЬ Еа виплати

працЬш(ам.
Пiдrриемсгво визЕае у шасЕому облil<y KopoтKocтpoкoBl вхlUIати за

вi.щраrроваqий та за невi.щрацьомвlй час.

,Що короткостроковЕ( вЕIIлат за Bi,шparboмffi час вi,щосяглся виIшати по

зарбiтвЙ ,rrrй * внеск:М на соцiа.lьпе страхуваfirя, пов'язанi з виIlлатою заробiтноi

плати, BpMii, а також Еегрошовi впнагор.ш.
облiк заробiтноi п.lвтп спьрбiтшсь Пi.щриемства ведетюя в рзрlз1 кожного

спЬробiпшка Пi.шрrеuсгва
,Що корожостроковID( вЕIшат за вевi,щrращовадпй час вiдrосяься B}lImaTи

щорi.шпr вi.щустоц тшrrчасовоi ЕеrрацездатIостi, коrдеЕсацii за вйсугпiсть пй час

BiйcbKoBoi слрбп та iвтпе.

Визнашя коро,гкосгроковж виIшат за невi.щращоваопй час заJIежпть вц того, tм

е давi вrпшати пltкошлчуваJьЕими або цi вrплатя е ЕеЕакоп,чумJIьЕими:,
Ненакопичува.тънi виIшати Пi,щриемство BKrEae в л<остi зобов'язаквя в юму

звiтrому перiолi, " оому час вiдсугпосгi прачьT п<а пiдлгае оплатi, з о,щочасним

вi,цнесешяrд даю< BEIIJIIrT Еа вЕтратй rFою звiтвого перiо,ry. ,I[o невакопич)rваJьЕш впIшаI

за невi,щрацьовапий час вi,щосяься оIшати тпмчtюовоi Еепраце.здатяостl, компепсацr1 за

вiлсугпiсгь пiд час вiйськовоi сrrрби та iп. По пенакопичумльним виIшата}{ за

,;iЬrФ"""ffi час П|щриеrаство ве створю€ резерв забезпечешя майбугяiх вlшlлат,

Накопччуальнi вuплапч за цевi,щраrъомпой твс ЕакоIIЕчуються i мох<уь буги

вш<орисгавi працьЕком в майбугпiх перiодах, Накошч}ъальнi вш,пати за
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Еевi.щращоваЕЕй часпiщпшlвош.пr€вшостiIЕ}ервузаб€зпечеЕЕJIмайбугЕiх вa'грат

з о,щочtlсЕим BiщeceEEяd змiш рез€рву (бьшешя/змеrттпешя) Еа вЕц)6Iи звiтЕою
пepio.ry. До ЕакоIЕsуваJБЕж вшIлат за Еевi.щраrьовангr час вi.щосягься ошI8ги щорiщ{х
вiдIrусток.

по вакопичваrштптr.r виIшатам Пi.щрпемство формуе забезпечеЕвя ди вЕIшат

вi,щrусюк - Резерв вi,щусток.
вlrплати прп звьнекri та iяmi компеЕсацii пiJцIриемство ввзна€ в якостi вЕграт

звiтною перiо,ry з о,щочасним визЕанЕям поmчцID( зобов'яз ь по рзрФ(уЕкам з

прачiвшкамв.

Вrгратв

- 
Brrpur, - це змеЕшеЕвя екоЕойщш( вmЙ пртяmм облiхового перiоry у виглялi

впбуггя q аморгхзацii акгIrвЬ або у виглялi виЕЕкЕенIlя зобов'ваш, результатом чого е

змеЕшеЕЕя власЕого капiтаIry, за виЕятком змеЕшешя, пов'язапого з вшIлатами }^IасЕикarN{.

Вкграпл визIлаються у звiтi пр прибуп(и та збIrгкЕ, KoJm винпкае змеЕшеI lrl

майбугнiх ёкономi.rнп< вrгiд, пов'язаrпп< зi змеЕшеIшяt акгпвЬ бо збЬшепня\,
зобов'язашrя, лсi Morrшa доотовiрЕо вЕtiiрrги.

Вrграти вЕзЕаIOтюя у звiтi пр грибупш та збп'пш Еа ocEoBi безпосере,щого
зв'вку мiж пояесепимЕ вrграташ та зароблеЕйм доходом вiд коЕФегшD( gгат€й,

Яrщо вlткгкяеЕЕя екоЕомiч{ю( вши очiку€тюя протtrом кЬкох блiкових
перiолiв i iхпiй звlвок з доходом можна визначитп JIише в пшрокID( межах або непрямо, то

вятатп вк}Еаються у звlтr про првбугю.t та збE'п(п Еа ocнoвi процед? систематичного i

рпiонаrьпоm розподiлу.
вптрати вегайяо визЕаються у звiтi про прпбупсr та збитоr, коJIи видаuФ не

Еадаютъ 
"чtОу.rl' 

eKoBoMim< вшiд або тодi та тiею мiрю, ff(ою мйбугнi eKoEoMiwi

впю,щ Ее вi.щовiддють або пересгають вiдповiдатд визнапшо яс шсгпву в балаrrсi,

Вицати визЕаються такох у звiтi пр прибутки та збrтпtи в ткх випад(аь коJш

виЕимють зйв'язаrтпя без вlвнаIrЕя активу.

Виmатп з податкч на прибr,юк
ВкгратВ з поддтIry Еа прЕбуюК визЕатиютюЯ i вiлбражшсrгюя у фЬаясовЙ

звiтностi Пi,щрпемства BiJщoBi,{яo до МСБо 12 кПодатlсп Еа прабугою),
Витратя з подапry на прпбуrок, що вiдображшсrгься у звiтi пр фiвансовi

рзуrътати, скJIадаються з cytll потоImого та вiдстрочепою податlсу па прибуюк,
Поюffi податоК на шрибуrок впзЕача€ться вID(одяЕIи з оподатковумного

прибупсу за piK, рФчD(оваЕою за правЕл!lми податкового заководавства Yrqpairш,

ЪИЙро""*t податок впзЕ.rетъся в cyMi, лсq я< очiкусься, буде сплачена або

вi.щодоваяJ в майбугвiх звiтm< перiола< у зв'вку з ваявigгю рiзншri мiж балапсовою

варгiстю arcпBiB та зобов,язаш, вiдображешх у фiвансовй звiтвостi, та вi,r{повiдrою

подап<овою базою аrспвь i збов'язаш. Вiдсточевi подапсr па прибуrок рзраховуються
за тимчrюовими рiзншlяrrи з викорисгдлIяt{ ба;rансовою мсгоду облiку шсгивiв та

зобов'язавь.
Вiлстрчеffi податок розр:D(овуетюя за податковЕми ставками, як1, як откуеться,

будугь застосовнi в перiодi, коrш будуь рэ:riзовавi акгпви або погашенi зобов'язанвя, на

осповi податковш< ставок, що дiяrш на звiтrту дату, або пр введенЕя лmt в дiю в

найб.шжчому майбугньому було досговiрно вiдомо за станом ва звiтну лату,

власшй кадiта.тr

Власнrй капiтал в цiпл< обпiку класифiкуеться вастуIIЕцм чином:
о заре€gтровапd (пайовd) кшiта:I:
о додатковий капiта.тl
о ;взервшtй KшiTal;
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о нерзподiлений прибуток (ЕепоI(pЕId бrтак).
Зарсстроваffi капiтал вк.тпочас в себе зафiксоваrу в убIаЕовчш( доrуraеЕта( с}w}

сгатугвого капiтапry

.Щоаатковий капiта,r вк.тпочае варгiсть безкошговяо отршrrаюt яеборо'гшt aKrBiв
вИ власIйка (уповЕовФкеЕого Hшrl оргаяу) та iкшi смадовi додаткового капiтагу.

Резервний капiта;r створюетъся вi.щIовiдrо до Статуry Пi.шlриемства Перведення
кошгЬ у TaKi рзерви с асипlуванвяя нерозподiленого прибупсу, а не вптратамй.

Нерозподiлений прпбугок (uепокритd зби:гок) фрмус-ься наростаючим
пйсуrrд<ом IIIJ1л(SM додамIrЕя чисюго фiваясовою резуlьт,ату лiяьностi Пi.щряемсгва за

потов.rй перiод до перозподiленою првбупсу мrryлr:< рокь.

пов'язавi особи
ПФелiк пов'ваmt cTOpiE визпачаsгюя Пi.щрпсrrДСТВОМ, ВРаХовуюtm сугнiсть

вiдrосш, а Ее JIЕше юридчЕу форму (прва.lловання слпостi вад формою).
Пов'язана сторЕа - фiзшша особа або суб'ект. господарювапЕ1 пов'язанi з

Пi,щrрпемством.
Пi,щрисмство буryw пов'язашtl з оргаЕами влащ звЬнясться вiд вимог щодо

рзкрЕтгя Ьформашii, стосовно операцй та за.l-r-сiв зборюваrrосгi, у mму wслi
запаJIьпD( зобов'язэш, з оргаsом вJIа.щ, що здiйсшос кокгрJь IIi.щrриемства Прп шому
Пi,щриемсгво розкриваэ:

. ЕазвУ орГаЕу вля,qи та характ€р його вi/пrосш;
о детаlьву Ьформацiю про харакrер та обсшп коrшоi окрмо суггсвоi операчii;
. Nlя iнтпrх операшй, ясi с суггtвшrш в су<уrrносгi, а ве кожЕа окрмо, яcicHi

або kЬьkicBi показlтrтlо ixнix обсль.

подii. цо вiдбчrшся пiсля звiтноi дати
Пi,щрдсмство корЕгу€ uоке}Еик! сво€i фiяаЕсовоi звilвостi з мgгою вiдображеЕrя

подiй, тобm подй, лd коригуоъ, що вЕIlпюш пiсrrя звiтяоi дати, zцe до затвердкеЕЕя

фiвапсовоi звiтностi, ясi пiдгвердпчlоть умови, що iсвуваlш ва звiтrry дату.
. Пi,шrрuемство не кориryе показнЕки cBoei фiвшrсовоi звiтностi з метою

вiдображешЯ подй, лсi виникаютЬ пiсля звiтноi датIr але до з:lтвердкеЕЕя фiвансовоi
звiтностi, i вказусrь ва умови, що вtrЕхкJш пiсля звiтноi дати.

Фiпансова звiтнiсть
при пi.щоmвцi та поданнi фiяаrrсовоi звiтносгi загаJьного призначешu,

вр!D(овуючи прmкоJIьне рiшешяrr Комiтgгу з управJIiшя СФЗ вiд 24.12.2020 р.,

створ€Еого giлпgзiляо до Меморавдпrу Ns l02l15 пр вза€морзуi(irпя щодо рзробш i
запрвадкеIfirя спстемй фйансовоi звiтяостi вiд 18 грушя 20|1 р. та вi,щrовi,що до
Mixoraprmnr ставлартЬ фiпансовоi звiтвостi (мсФз) Пiддриемство подае фiнансову
звiтяiсть за 2020 piK, першrй lвapTa.Tl, перше пЬрiччя та дев'rгь мiсяliв 2021 рку у порядк},

та c.грки, ввзначевi закоЕодавств{)м, за формапд, затвердкеЕЕми Еаказом MiяicTepcTBa

фiнансЬ Украiш вЦ 07.02.20lз Nо 73 <Про затвsрдкеЕЕя НдIiопа:ьпою положеяriя

(сrандаргу) бщгашерського облiку 1 <Загшьвi вшrrоги до фiвансовоi звiтноgгi>.
При щому, Пi,щриемство Еа викоIIаЕЕя гуrrкгу 2 Поряд<у подаЕIrя фiнаясовоi

звiтностi, затвердкеЕого постаЕовою Кабiнеry MiHicTpiB Украihи вiд 28.02.2000 Jф 41

також буде скJIадатЕ фiнансову звiтнiсть у елекгропяiй формi ва ocHoBi TaKcoHoMii Uд
)(BRL МСФЗ 2020 року та полавати iii до цекцу збору фiпапсовоi звiтпостi.

Повюrй комIшект фiяаясовоi звiтпостi загальЕого trризначенItя, яку скJIада€ та

подае Пi,щриемство скJIадаеться з :
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. звiт про фiнавсовd стаЕ Еа кiвещ перiо.ry. Пi.щрпоrrство у Звiтi цро
фiпапсовd стап вiдображае аrгши, зобов'вашя та власнd KaпiTa;r gлаgом па хiпеrь
звiтною перiоду;

о звiт про првбуп<и та збrки та iвтптй сукrl..-яй дохiд за перiод. Пi,щрисмство
у звiтi tlpo сукупций дохiд розкривае ocHoBHi видr доходiв i вrграт, що групуогься за iх
фушщiяrи.;

о звiт про змiкп у власЕому кшliталi за перiод. ПiдJrрпсмство у лапому звiтi
вiлображае рlх капiтатry за звiтшй церiод.;

о звiт пр рух грошовпr кошгiв за перiод. Звiт про рух грошовrх коrггь падае
необхi.щу iнформацiю, що € осЕовою оцitлш спромохсIостi Пi,щриемФва генерувати та

фекгшво вшtорпстовувагr гршовi кошгr та ix еrоiвалеrги. Обсlг рlху гршовж коштiв
рзполiляегься прсrгffом звiтпого перiо.ry за видамп дiяьносгi (операцifuа" iшестrцйна
фiваясова). Пi.щрисмсrво дIя визЕачеЕIIя обсшу руху грошовD( коlптЬ вiд здйснення
оперчiйпоi iшестщifuоТ та фiяапсовоi дiяьпостi викорпстовуе прлrd мегол згiдво з
якпм розкривасться iяфрмацiя про ocBoBBi кJIаси валових Еад(одкень TIE ваJIовп( виIшат
грошовпr кошгiв;

о щlп,riтrо, що мiстягъ стисrшй викJIад сугт€вЕх блiковю< полiтш< та iншi
поясЕеЕЕя. У приrrriтклt Пi.щрпемство розкрша€ осповпi пршпrягЕr облiковоi полiтrлq та
за основЕrмЕ розлiлалм фiвапсовоi звiпrоgгi подае бЬш дeгаJьIIу iнформацiю, також у
прпriткж до фiваgсовоi звiтноgгi Пiддlрпемство розrgивае iвформацiю про сугr€вi подii лсi
вiлбуlшсц або очiк}лсrгюя у вайбrшжfr час.

Пiдприемgrво подае прмilлшу фiяансову звiтвiсть, жа вLцповiдас цршIцпам
впзЕаЕЕя, оцiнlо та рзкр!тгя iпформапii вiдповiлпо до MbшapoшIrx сrанлартЬ
фiвавсовоi звiтвоgгi (далi - МСФЗ).

Прмillсrа фiвавсова звiтвiсtъ - фiпавсовd звiт, що скпада€тюя з повЕого
комплеrсry фiвавсовоi звiтпостi (визцаченого в МСБО l кПодашя фiншrсовоi звiтвосr,i>).

Прмiхrпrтr перiод - перiол фiвапсовоi звiпrоgгi, коротffi за повнd фiЁавсовrй
piK.

Повний копдшекг фiпавсовоi звiтrостi вкrпочас:
. . звiт пр фiнапсовd став ва кiнець перiоry;
о звiт пр прибупси та збrпш та iшй сукуrrнrй дохiл за перiод;
. звiт щю змitш у шtасному капiта.тli за перiод;
. звiт цр рух гршовп< кошть за перiод;
о пршrriтш, що мiстгь стпслий викпад сугг€вЕх облiковю< полiтш< та iншi

пояспеIIЕя.

Критерii вввашя елемеrгЬ Фiнапсовоi звiтвостi
Акгваrл визЕаються TaKi рсурв, я<i коп'гроrпоються fli.щриемством у

рзуrьтатi миЕуJIп( подй, вшсористання яIоD(, як очiкуеться приведе до збЬшення
економiш< вшtrог.

Класифiкацiя акгшiв (яеобортвi/оборотпi) та зобов'язаrrь за строкамя попrшенЕя
(ловгострковi/поточri) злiйсmоетюя пiд час ix первпЕЕого впзЕlлпItя залежно вiл TepMiHy

iсrуваgня, корЕстув.IЕяя, володiвrrя шrдп Пi,щrрпсмством в порiвrrmi з ix операцiйниr"л

цщшом. TpmaTricTb операцifuою циrсrrу скJIадrЕ одлн калепдарвтй piK.
Актпв визЕаетъся оборотrrпr, яrщо:
о йою передбачаеться ра.пiзрати або вiя призмчевшi дIя прдджу Iш

впкористаЕЕя в меrй)( звЕчайЕою оперяцifuqю цп(llrу;
о актЕв призначений лля ршriзачii (торгiыri) або його пердбачасгься

ралiзувати протлом .щаrrа,щяти мiсщiв пiсля закiцчешrя звiтного перiо,ry;
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обмежеIБ найоm обмiя або вш<ористаЕЕя дIя поIашеЕЕя зобов'язаш прсrгпоrr,щщщfiя
мiсщiв Йсля закiвчеIшя звiтЕого перiоry.

Yci iптпi а16аб9 класЕфiкуоться я( ЕеоборотЕi.
Пmоша дфimрська зборговавiсгь за продущiю, товари, роботп

визЕа€ться акМвом о,щоIIасЕо з визнаЕням доходу вц, р€алiзацii пр.ryщii mварЬ, робiт i

посJIуг за сумою ltiпи 9д9рrgц!i.

Зобов'вашя - заборmваяiсть Пi.щриемсгва, що вЕяЕкJIа в резуJIьтаfl подш

Il,.rlтyJm( перiодiв, якоi приведе до вiдюку pecypciB, що мiсгяь eKoEoMiпry

виго,ry.
Ъбов'язашя вЕзЕастюя коржостроковим (потошшu), лщо воЕо вi,щовйае

о,щому iз наяупlтгх rgятерiiв:
. перебачаетъся, що зобов'язашя буде погашено в ходi звпqайного

операшiйного шстrу;
о зобов'язашя прЕtЕачеЕо, головЕпм tIгEoM, дя продФКУ;

озобов'язапвяЕiдJUIга€поmIдеЕнюцротtrом12мiсщЬпiс.пядатибаrаrсУ.
Зобов'язашя, що пе вi.щовiдаrоь жо.щому iз перраховашD( Kprтr€pi'rB ввахаються

довп,стрковими. Часгша довгострковюс збов'язав, цо пiрlпас погашеЕвю пртягом

дв*фй* мiсщiв вiд остапнього Imсла кожпого калеЕдарЕою мiсщя, перево,щься в

поm.шi зобов'язаЕЕя Еа ту ,к дату. Облiк довгострковЕх та пomTIHID( зобов'язавь ведеться

з подiлом ва торговi, фЬаясовi та ilTTпi зобов'rзаgпя,

ПiдrриемствО Ее заpli:(ову€ irктиви та зобов'язаrня, а також дохо,щ та витрати,

лщо тЬш тЛ<ою не вимага€тъся вi,щrовi,що до бу,ш-ясого МСФЗ,
Пi.щриемсгвО заIЕшzЕ Еезмitттrц,ш цредстltвJIевЕя та класпфiкачiю статей у

фiяаяс.овй ,"ir"o"ri вiд перiоry до пе,рiо.ry- У 
"оад,у, 

ясчо будrь вffiуватпся змiнл ,

Бo"**"""i або к;rаспфiкаЧii "*r.t у фiнавсовЙ звiтяостi, Пiдшрпемство здйснить

ркласифiкаriЮ порiэвяrьвпс cуъr, за викJIючеЕЕям вша,щiв, коrш це не можJIиво, розкри€

iвформацirо по ддяому вшадсу.
власпdi капiта:l - це заIfiпкова частка в aжтЕвах Пiддриемства пiСЛЯ BПpЖyBaIrH,I

Bcix його зобов'ваш.
До*ц - це збЬшешя економiш< вrгiд проглом облiкового перiоry у впгляд1

,.д,ойaЬ q збЬшеЕЕя корпсностi акгшiв або у вшлядi зменшепЕя збов'язаЕь,

йБ** чого с збЬшеrшя ыIасЕок) капiтатrу, за вшятком збi;ьшевrrя, пов'язаного з

вЕескамЕ учасЕикlв
Вя.Фатп - це змеЕшеЕЕrI екоЕомi.пrпс вигiд протлом облiковою перiолу у вrгляд

впбуггя .lи амортизацii аrсгвь або у вшлялi виникЕеЕЕя зобов'язав, резуJьтатом чого е

змеЕшеЕЕя власЕою капrталу, зll вЕЕятком змеЕIпешя, пов'ваного з вшIлатамп }лIarсЕЕкаь{,

,Щохолд та вицатп вЕзЕаютъся за методом Е?рахумЕЕя,
Ь;"о"л, у Фiвансовiй звiтностi пiдrшають Ti елемевти, лсi:

о вi.щовiдаrсrь визЕачеЕяям одIого з елемекгЬ; i
о вiдповiдаrоь lФrгерiяrr впзнашя,
KprTepii ввнашя:
. i.й foиoBipEicTb збьшешя або зменшешrя майбулriх екопомi*по< вигй,

пов'язаюr з об'екrом, що вi,щовЦае визвачешо елемеЕта;

об'екг мае варгiсть або оцiпсу, я<а може буги доgrовiрво визпачева

4. I
Пi,щотовка фiнавсовоi звrтЕостl у осгi до МСФЗ вш,lагае вй керlвництвавl,щовl,щ

визначепЕя оцiнок та припущень, що вIIJIивають па суми аrпrэЬ та зобов'язшrь, розкриття

1ъrовшоr акгшiв та зобов'язаЕь стаЕом Еа звlтЕу дату, а тlкож на cynм доходв та вЕтрат за

>0 з5l- i

звrтЕий перlод.
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Впзначення таrш< оцiдок вкJIюtи€ суб'есгшвi факюри та :илеrкЕIъ вiл lш5пюго
досвiду, поюшпr та очiý/вчtЕЕ( екопомiш< yrrcoB та iшоi досгушоi iнформацfr. tDаrшщi
резуJътати моr(угь вiлрiзвягись вй впзначеm< оцiвок.

.Щаяа фiпавсова звiтвiсть вкJIюча€ очiшо керЬшгва щодо варrоqгi акгшiв,
зобов'язсБ, сум дохолiв, впдаткiв та визнllЕIlя доювiрm< зобов'язапь. Ц оцiяtол, в
осЕовЕому, вкJIючilють:

TepMiH корuсноzо вuкорuсrпоння oclloBHm з ас о бiв
Оцiка TepMiHiB кориснок) вЕкористдвя основню( засобЬ € предt етом

професiйноm сушкевня, л<е базуеться Еа ocнoBi лосвi.ry вЕкористаЕЕя aшалогiшrл< шсгпвiв.

МайбугЕi eKoBoMiщi вшодл вй даlпr'< акгивЬ, виЕимють пере&DI<но вИ iх пgго,пrого
вЕкорпстаяЕrI пiд час надднвя посrrуг. Тпt Ее меЕш, irшi фшсори, TaKi ж фiзиший та
мораrьний зЕос, часю призводягь до змiя рзмiрiв майбугнiх економiцrю< вигй, лсi як
очiкусься булль oTprnraвi вiд використашя даm< акгивiв.

КерЬшгво перiо,щшо оцiЕо€ цравЕJъяiсть остато,шого TepMiKy корисного
ввкорЕст:чшя ocHoBEID( засобЬ. Ефект вiл перегляду остатоIшого TepMiHy корЕсЕого
використапЕя основm< засобiв вrлбражасгься у перiодi, ко.тп TaId перегляд мав мiсце чи
в майбугнiх звiтвш< перiодах, ясщо можJIпво застосуватп. Вiдrrовi.що, це може вп;IиЕуги flа
веrпчшу маЙбугнiх аlrlоргпзачiftIю< вiлра<увапъ та баJIаЕсову мргiсгь осяовmt засобiв.

Оцiнюванм очiкумнtв креduпнtа збumкiв
Пi.цrриемсгво визва€ резерв пй збитси дя очiкуваю( кредrшж зби,гкiв за

фiнаясовш alKTEBoM, що оцiшосться з:l аморгЕзованою сбiэартigгю та дrя дбiюрськоi
заборговаrостi за ор€ндою впкористовуючи матрицi забезпечепвя.

Пi,tщриемство оцiшою.пr очiкуванi крещтrri збrгм за фiпапсовшrr iпcTpyrrteKToM

BpaJ(oвye потошi загаIIьЕо€копомi.шi умови, платосщюvожЕiсть дебiтора та змirпr 1мов
здйснешя п;rатежiв.

Корш5вашя срш рзерву пiл збктоr м фЬавсовЕмп активамЕ, що вiдображений

у фiяавсовiй звiтЕостi, може црводрrгЕсь у рзуrьтатi змiни економiщоi w галревоi
сrгуацii бо фiяапсовоm ставу oKperr,m< кrriекгЬ.

Пiдприемсгво реryлярЕо переглядас методику та прпгущеIrЕя, що
впкористовуються дlя оцiловашя очiкуваяю< кр€.щтЕD( збrгкЬ, щоб змешгп буш-якi

рзбiхшостi Mix оцiками та факпrшь{ досвйом кредrтm< збrгкiв.

Сфэlсенtlя tцоdо операцiй, поdiй або умов за вidсуmносmi конкреmнш МСФЗ
Яrщо вемас МсФз, л(d коЕкрgгно зtютосову€ться до операцii, irттпоi подii абс

умови, керЬВrцгво Пi,щтрИемства застосову€ судкеЕЕя пiд час рзроблеlrяя та

застосувllнпя облiковоi полiтшu, щоб iнформапiя була дор,пrою дrя потрб користувачiв

дя прrfuягrя eKoнoMiwro< рiшеlъ та достовiрвою, у тому значеЕяi, що фiяансова
звlтнlсть:

о пода€ досповiрпо фiвапсовd став, фйаясовi рзу:ьтатп дiя.lьвостi та

гршовi потоtu Пi,щриемства;
о вiдбра:мс екопомiчту сугЕiýть опФацй, iн,тпrх подiй або умов, а Ее JIише

юри.ш.шу форму;
о € Ееfrц)аJБЕою, тобто вЬвою вiд упердliеш;
. е повЕою в ycix суггсвих аспекгах.
Пiд час здйсвешя судкеЕЕя керЬшщгво Пi,Iщриемства посилаетюя на

прrйпяrвiсть ваведешх далi дкерел та враховуе ix у шзхi,щому порядду:
а) вшt.rоги в МСФЗ, у яспr iлсгься про подiбнi та пов'язавi з ними Imташ ;

ф впзпачеrпя, kpгTtpii визвашlя та кощепцii оцiшg аrсггвiв, зобов,ваrrь, доходiв
та вrграт у Концептуаlьпiй ocBoBi фiяавсовоi звiтrостi.
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Пiд час здiйснешя судкеЕЕя керЬвгптво Пi,шрrоrства ppaxjвy€ geiiTЛiliimi
положеЕЕя i".r,oK oprarrb, що рзрбллоть та за'гвердк)цсгь сгацдарrщ яi застосовуlогь
подiбЕУ коЕцегryаJIьЕУ осЕову дIЯ розроблеЕЕя сrавларiв, iшу прФес;Ьу лiIерсгуру з

облiку та приfurягi гаlrузевi пракпfiсr, тiсю мiрою, якою вопи Ее суперечать

вщезазпаченим дкерелам,

YMoBHi поOапковi зобов' язання
Пi,цприемсгво здЙсЕо€ операцii в одпй податковй юрис.щrщii. Податков:l система

УIФаiЕИ е вi.цносвО повою й харакrcризустюя на.ввiстю часто мiп.ливrо< Еормативнж

ДОКУr,rеКГЬ, лсi у багатьОх вЕпад(л, мiстгь цео.щознашi, часом суперч;швi

формуrчовашя, вiлсрггi дIя рiзш< iгrерпрегачй з боrсу податковш< оргавь. Найчасгiше

оrirrЙi ,оро- зоонодавсткr допускаоть рiзЕi ilперпрсгацii з боку податковrоr оргшriв, що
мають право ЕакJIадати звашi шгрфи, пара<овувати й стяуватп пешо.

Ь ryno,y керЬЕщгв4 податковi збов'язашя буrш повпiстю вiдображенi в данй
фiяапсовiй звiтпостi, виходяqи з iперпретапii керiвшцгвом tIиЕЕого 

_подажовою
a*о"одо"r* Украikи, офiчiйшо< комеrrгарiв нормативнm( документiв i роз'яспень
судовю< оргапЬ.

О.щаь бтущ до увагв той фаrг, що irrсрпрегапii подажовою закоЕод:iвств{r

рiзlтг,r,rИ реryлягЕвЕшlЛ оргаЕамЕ можугЬ вi,ttрiзнrгься вiд .ry1cm керiвнпцrва, у вЕпа.щсу

зilстос}tsашrя прП,ryСОВШС ЗаХОдiв впrшву з боку ргулягшплтх органiв ix вп.lшв па фiвшrсове
сгаsовотце Пi.щриемстм може буги iстотншr.l.

КерЬщгво Пi,щриемства ввФка€, що gгапом Еа <30> вересня 2020 рку .,

Пiдприемстм ве icвye потешliйпп< податковп< зобов'язашь.

"1000", "1001звIту5. нЕмл
u1002n)

HeMaTepia.lbBi активп представленi aBTopbKшr.r правоМ Та СУll{Dл(EИItДП З ЕИм

прамми на iомп'ютервi прграл,ш. ,I["rя парахуваппя амортизацii fli.щrриемство

ТЕРIАJIЪНI лктиви

в}lкористовуе пряrrолiнiйпlй мегод.
акгшiв за 2020 тilким Iшном:

зц

Наймеrувавпя

BapTicbп
59Стrцом па 31 грудпп 2019 polv

Над<оджеквя (доочiпка)

Вибуггя

59Стапом па 31 грулвя 2020 року

Iптпi змiни

IIlкоппчева rмортпзачiя
G2)Стlном на 31 грулпя 2019 polсу

Вибуггя
(3)Амортизаuiйнi EapaxyBalrнJl
(шСтдпом вд 31 грудяя 2020 pol<у

Ба;rlпсова варriсь
1CTaBorr па 31 грудяя 2019 polv
4Ставом пд 31 грулпя 2020 року

Всього
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6.
,1005n)

капiтаJБЕD( iвестпцiй за 2020 TllKEM IlEEoM:

0

дпя 2020

ЗменшенrrЯ корпсностi нез!lвершеЕ@( капiтаrьнп< iшестпцiй пртягом 2020 рку
не iдекгифiковаво.

,10 u7 ,11 ,
'f

OcHoBHi засоби, що вiлобрахенi у фiвансовiй звiтностi Пi,щIриемства буJп,I

"р"дОа"i 
яt за r-чrУ "* 

i oTplшaнi вй *""*o*u (уповвоваженого пш оргаву) ва правi

господарського вiда.шя.
ПiJgIрисмство викорисювуе модеrь собiмроч *у оцiшоr Bcix класiв осцювпих

засобiв пiсля первiсного вЕзIIаЕЕя, застосовутоtш пряrrолiяiйlяй метод zllr,{оргдзац11 для всlх

класiв основm< засобiв.

Рух осповшrх засобiв за 2020 piK предgrавлеrd Tarcшrr иrом:

Всього

2019Балапс ва 31
111Над<одкспвя

ocBoBкlo< засобЬ
l11Введеввя в
0

Булlпкll
Tr спорудa

мrшrвш Tl
обrrrдвепвя

Трапспоргrri
зaсобп

iпgt?упcrrг
r, прпJltдп,
iBlclrтrp,

йсблi

68гrmрiчпi
вlсtдпlllЕл

Стапом ва 31
дпс 2019

50 372 2 648 8 044 91 693 l54 77з

Над<оджеgяя
l04

Впбуггя
,7l\ 1299

Iпmi змiяи
258 258

Стдпом пд 31
лпя 2020

49 919 2 655 8 044 2120 91 105 15з 843

Стапом па 31
2019

25 626 2о52 5E)3 | 429 14 б86 49 ,8б

Аморгизачiйнi 584 16б 25з 894 2 059

Вибуггя
з,78 454 8з2

Незавершевi rсепiта;ьяi

Бдлапс па 31

Ававси ва

ilrli

t

Пепвiсва BapTicтb
2 01б

7 111

588

Еакоппчепа
амортязацiя

l62
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i

I-a
frrп

Tяrt'
*

-тl'цтt,цrrв
barTrp,

кблi

йг.rорiщi
ЕlEшйэЕЕя

IЕrпi т.iЕп 26 226

Стевом па 31
грудЕя 2020 року

22l8 15 126

Ба.левсова BapTicb
CTaпorrr па 31
грущя 2019 року

24146 596 2 051 587

Стrпом ва 31
береспr 2020 року

23 861 4з7 1 798 529 13979

104 987

102 604

Зменrпешя корисЕостi основЕD( засобь протяом 2020 рку ве iдеrгяфiковшrо

8. зАIIлсп РЯ]IОК ФIНДIIСОВОГО звIту .1101")

ПiдприеIrrствО ввнача€ собiваргiсть о.щищ запасiв за формулою <перше

н4Ф(одкеЕЕя - перй видатоо (ФIФО).
собьртiсь о.щщ заЕась яd Ее е взаемозамiяЕими а також призваченi ди

конкретЕп< прекгЬ, Пi,щриемство впзнатве IIIJIл(ом вЕкористанЕя конкретЕоi

iлеггифiкацii rx iп,швi,ryшьвоi собiмрrостi.
Ставом на 31 грущя 2019 р. та Зl грушя 2020 р. зiшаси буrш представлеЕi такш\.{

тшЕом:
31 грудпя 2019
porry

31 грудпя 2020

роцу

дrвеJтьЕr
l 410 2447

59
365

244

Пшшо з70

Iгтпi ца 1llJm 428 з24

Мшоцiвяi та Iши,щозпо ети 59з

Всього 2 855 4зз4

о
поаIWи рядокз ВIТУПРО ФПIДЕСОВ ,пйстдн 

".1125")

Станом на 31 грушя 2019 р. та 31 грущя 2020 р. лебiторська заборгованiсть за

б ла ена таким !шЕом:
31 грулпя
2020 polcy

31 rрудпя
2019 polcy

109 92б91 602
,Щбiторська заборговшriсть за юмрп,

роботи, посrrуги
Qб 654)Резе,рв пiд збггrси (резерв сумпЬm< боргЬ)

8з 272Всього 72l53
19

*
rrqr!г Всього

2б 058 6246 1 591 51 239

17 007

Сгровша i матерiа.lи
3апаснi частш

949

9.

(19 449)

ц



дебiторськоi заборговапостi представJIеЕа таким tIиЕом:

Злrпшок пl початок porq/ (31 грушя 20!9a.f (19 449)

Визнано вптрати 7 205
ВивЬневня резерву
Резерв зiл перlод

3grвшок па 31 грудяя 2020 DoI{y (2б 654)

10.:мБорговц4нIстъ зл розрлцтaIIк4мп зл вцIаIIпми Авднс4ми тА :

БюDкЕтом рядкп ФшиЕсовогозвIту "1130, тл "1135")

Станом на 31 грудrя 2019 р. та 31 гру.шя 2020 р. заборговавiсть за рзрilхунками
за впд!шими ававсами та з бюдlсегом була прдставлеЕа такпм Iшпом:

31 грудпя
2019 polg

31 грудпя
2020 року

,Щебiторька заборювапiчгь за виданими
,lвtmczl {и

всrrого зд 1130
З подапсЬ та 211 223

Всього за рядком 1135 22з

,Що складу подажЬ та зборЬ входяь alBaEcE з податку Еа Еерухоме

вй земеrьвоi Дiлm<и, податоК Еа земJIIо, податок Еа црибуюц податок яа

11.

майво, вiдrrilпrе
доддту мргiсть

та вйськовrй збiр.

пото .IIIA

ФIнлЕсового звIту, 1 1 ý 5,)

Стаяом ва Зl грудrЯ 2019 р. та Зl гру,шя 2020 р. iвша пото.яа дебiторька

31 грулпя
2020 рокуроку

9 20l11470
,щебiторська заборговаrriсть з постачаJБникапди

та
з пшьг l

сть 1Еша

9 20111 470Всього

zo

з+

IнформшrЬ про руХ резервУ на покрЕття бв:гкЬ вiд звецiвеявя торгOвоi

zLl

TaI(IlM IIиЕом:

31 гц,ппя 2019



31 грулял
2020

31 грущя 2019

98ф6 420г баш<ахвкоштпшов1

6 420
Всього

uI765o)

Стаsом ва 3l грушя 2019 р, та 3l гру,шя 2020 р, грошовi кошги та ix еквiвалеЕти

бу;ш прлставлевi TaroTM швом:

13.

Стадом на 3l грущя 2019 р, та 31 грушя 2020 р, вrграм майбугвiх перiолiв буiм

предсгавлевi такБ, щом:

вФ 1

Ставом ва 31 грущя 2019 р, та 31 грушя 2020 р, iяшi оборотнi акгивп буrпr

прлсrавленi такЕм IIином :

14.

15.
4 u|4

Стаяоrд ва 3l грущя 2019 р, та 3l гру,шя 2020 р сгатчгний капiтал Пi,шриемства

скJlадав 1 831 тис. грв, Vчасшюл Пi,шрисмЬ стаЕом Еа 3l грудвя 2019 р, та 3l грудtя

2020 р. буrв прелсгаыrепi вастуrшпr шrом:

31 грулпя
20202019

зз
таперlодцЕlна газети, яqгрЕаlп{Пер.шлата

авто.виданЕя.

3325
Всього

31 группя
2020

31 грудпя
2019

| |2211l7пi,щрпсмство

Еа якуЕа вартlстьСумп
змеЕIшIтиправовабуло

податкове збов'вапrrя.

I l221 117
Всъого

2!

9 890

LL

31 группr

25

додаЕУподатку

з8



31 грушя
2019 року

31 грушя
2020 porv

IcdBcbKA MIcbKA рАм 100% l00P/o

Всього 100% 1ш%

.1015 500" тд

Статугшй капiта.тI Пi,щрисмства повнiстrо сп:rачеrffi учасншсами.

,,ЩоОапtховuй капiпtо,ll Пiдцриемства скJIадаеться з ваpгоgгi ocIloBHID( засобiв вадаtrrх

вIисЕикоlд ýповномжеlтlттrr 
gиTrr оргавОм) Пiддриемству па правi господарського вЙаlrня,

вiлрахуваш- часгrткя прпбугку у iкrmrй додатковd капiтал та фоп,щ i сгalпови'ь ва 31

грушя 2019 р. - 129 zИ0 тпс. грп., па 31 грущя 2020 р. - l30 49гпс. грн.

Рвервнuй капiпаtl Пi,щрпемстм сгворшй згi.що з вЕмогами EopMaTEBE!D( акгiв та

Статугу Еа покритtя збrrгкiв, погдпенЕя заборговапостi в разi лilвiлачii Пiдrр:rсмства,

ющо та скJIадас на 3l грудЕя 2019 р.-2 879 тпс. гря., на 31 грущя 2020 р. - 3206тпс,

16. по.пл Ел
о2300о)

Стаrrом ва 31 грущя 2019 р. та па 3l гру,шrя 2020 р. податок на прибугок

пi,щриемств в YKpaiHi сгавовrв l8%.
Вrлстроченi подап<овi шсгиви (зобов'язанвя) станом па 3l гру.шя 2019 р, та

31 грушя 2020 р., лсi вiлображено у фiнапсовому звiтi, прдставленi таким чпяом:

31 грудпя
2019 року

31 грудяя 2020

року
Сrс:rадовi чаgгяш вiдсцrочепого
подrткового rктrву (вiлсгрочевого
подlткового зобов' яз8Евя

з 501
IIпстrй вiлсгрочепd поддтковd rкrвв
(чисге подlткове зобов'пзlпшя) з 501' 4 798*

не визЕавало вiдстроченrй податковй актив щодо всlх тимчасовпх

рiзrтrrъ, що пiдлягають вирахув п о, так я< вйсупlя fu,roBipпicTb, що буде отримzш{о

оподатковуваЕ!й прибугоц до .f,кою мох(на застосовувати тишIzюову рrзшпцо, яка

пiдлгас вграцвавmо

рялкц

Подаrок ва прибуток за 20 1 9 piK 1180

Цохо.щУвшФав
JIьтати

по вцстрочеЕомч
вкJIючеЕ1 дотямrmоовю(

(1 180)Всього (дс!адУ lшpctп з подrтч/ в& прпбугок зе 2019 piK

zz

зq

Учасвпкп

Резерв суr,яiвпш< боргЬ 4 798

податку, що е резуJIьтатом виIIикнеЕЕя та
звiту тrоо фiяаrrсовi

I



Податок на прибугок за 2020 piK 25u
резуJIьтатом

Звi
1аВЕЕИКЕеIIЕЯеп щоодаткуд,t)/вrграпл(ffoxo

татиcoBlшшlвкJпоченl дотимчlюових
(2 584)Всього (дохол)/ вrцlатu з под8тt(у пr прпбугок зr 2020 piK

17. пото роБ
поаIwш рядок ФIндIIсового звIту, 1 6 1 5 ")

Стапом ва 31 гру.шЯ 2019 р. та 31 грулвя 2020 р, поточва кредпорська

заборговавiсть За томри, робоТп, послуги була шрдсгавлепа настуmшм чиЕом:

1Е.

СтаноМ ва Зl гру,шЯ 2019 р. та 31 грудвЯ 2020 р. поточЕа цре,щггорська

заборгованiсгь за рзрахунка {и з бюдкетом була прдсгавлеЕа Еаступяим чином:

31 грулвя
2020

31 грушя
2019

l8 167Розрахушш з вiтщзrrяrппrи постаlIаJъникllL{и 13 34l

з iнозеlдтпдп постачаJIьпиками

18 1б713 341Всього

31 грулпя
2020

31 rрущя
2019

482255Податок на
02 09lПодаток на сть

\ 2841 030Податок з доходЬ б
10885вiйськовий збi

Податок з плати за земJпо

Податок ва верухоме Mafuo,
земеJIьно1 дlJIяIfiй

вlд{lнне вц

1 874з 4б1Всього

?з

по вiдстрчепому

ца



|9. поточIIл ЗАБОРГОВАЕIСТЪ ЗЛ 3
ти u1

Стлrом
о ва 3 1 грущя 20 1 9 року кр.щrгорька заборговавiсть за розра(уЕками з опла ги

прачi у cyMi 4 589 тпс. грЕ скJIадaшася iз заборгомпостi, щодо вшшати лiкарняrrп< у с,, , ,

l тис. грн. та поюшоi зарбiтяоI rшати 4 588 тис. грп.
о на 3 1 грулвя 2020 року крдrюрька зборювапiсгь за розрахуп<аr,лr з оплати

пращ у cyMi б l74 тпс. грп скJIадапася iз заборювапостi, щодо вшшати лiкарпшlоl у cyMi
5б8 тпс. грв. та псrгошоi зарбiтпоi птвтп 5 606 тпс. грн,

20. ПоТо.IIIА КРЕДпТоР|съКА 3АБ, зл ОIЕDКЛНИМ;I

Стаgом па 31 грудвя 2019 р. та 3l rрудшя 2020 р. пототIЕа кр€,щгорська
заборговаяiсть за одержаними aBaпcаtrrr була прдставлеЕа ЕаступЕям чшIом:

3l грулвл
2019 року

31 грудпя
2020 polcy

Розрахунr<и з вiтIIизЕяЕими постачаJIьЕиками
44,] 791

Розрахунrси з iяоземнпм посlачаJьЕика {и

447 79l

2l.зАБЕзпЕ.IЕння IIлстуIIнID( ВПIIJUТ I II1IЛТЕЛ(IВ РЯЛОК
. ФIIuнсового звIту.1660")

Стапом на 31 грущя 2019 р. та 3l грущя 2020 р. забезпечеЕIIJI н:rсцдшш виплаt i
платежЬ бу;пr представленi яtютуm м чияом:

31 грудвr
2019 року

31 грулпя
2020 року

|| |67 5 113

Всього ll 167

Рух забgзпечепь за 2020 piK паступffi:

На
з1.12.2019

но за Впкорrr На
30.09.2020перiод стано

Забезпечешrя вЕтат за
невrкориставi вiддусткп l1 1б7 з цз 9 497 5 1lз

5 113

lI
Всього

ql

двднсдмп рядок ФIIансового звIту,1 63 5")

Всього

5 113

Нерахова

l||67 з4в 9 497



22. доходи },LNfuуттDк пЕрIодIв (Pядок ФIЕлЕсового звIту "lб5")

Станом на 31 грудlЯ 2019 роry та 31 грудrя 2020 року лохо.щ майбугпiх

перiодiв прдсТав,тlепi яаступrШrr шном: 
З1 грулпя 2019 З1 грулвя 2020

l)oKy роцу

.Щержавпi гра.rгп пов'язавi з довгострковшrrя
активами
Всього

992

992

23. по ого

3l грудпл
2019 року

31 грудпя
2020

Податковi зобов'язаrrrrя у неотrлачених
за касовим методом 30 602 з9 690

Всього 30 602 з9 б90

271 680

,1690

21.чистиЙ дuо]I вш рЕдлI:ицIi продукцIi ЕовдрIв. роБIт. посJIYл
- 

-рядок 

звtту про сукупнпй доlgд ,zo00,t

Чистий лохiл ршriзованоI продкцii (ToMpiB, робiт, посrrл) за 2019 piK та 2020 piK

представлепrй HacTyIrEqM IIиЕом :

Доходл вй надання посJtуг з угримавяя бу.шrкiв,
дта

271 680252 038Всього

25.

Нлfui{еЕlrвrппq

Собiваргiсь ралiзовавоi проддqii
(товарЬ, робiт, посrrуг)

Всього

0

Собiвартiсть реалiзоваrrоТ прдlтсlii (ToBapiB, робiт, посrr5rг) 2019 piK та 2020 piK

представлеЕа пастуIIЕим tmEoм:

2019 piK 2020 piK

219 Ф,1 215 245

215 )15

2s

2|9 641

Ставом ва Зl грущя 2019 р. та З1 гру.шя 2020 р. iяшi поmqri зобов'язаь,,;.

представлевi паgгушrr шом :

Наймепуваппя

[Iаймекуванпя 2019 piK 2020 piK

терrгорй 252 0з8



С ТРУКТУРЛ С ОБI ВДРТОС Т I

CTaTTi вrтрат

Ремоrгвi роботи
Витратп ва оrшаry пр"цi

Вiлрахувшrяя на соцiшьнi захо,щ

Аморгизаriя необоротвих акгивiв
Техяiqrе обсrrуговуваrrвя лiфтiв
Вrвезеrпя побуrовlо< вiдtодЬ
Iншi ви:грати

Разом собЬартiсгь

2019 piK
18 25з
95,148

17 860

508
29 060

м
58 154

2l9 м7

2020 piK
24 l4l
97 зз2

20 |46

4lб
27 809

63

45 338
2|5245

26,

IIаймепувrппя

Дохiд вiд оперцifuоi орснщ акпrвЬ
Iпmi операцifui дохо.щ

Всього

'BITY 
пР|о СУКУIIНпЙ

u212oul

Ilшi операчiйвi дохо,щ за 20l 9 piK та 2020 piK буrпr представ.тlевi наступшпr.шном:

2019 piK 2020 piK

|2262
9 110

7 669
9 288

2lз72 16 957

27. длмIнIстрлтивнI вптрлти ЗВIТУ ПРО СУКУIIНПЙ
"2130,)

А.шriяiсгратrввi вицатп за 2019 piK та 2020 piK представлевi Еасчпнпм IIиЕом:

2019 piK 2020 lK
Вrтрати на оrшату прашi (16 090} (15 414)

Iяшi вггратя (8 652) (17 з98)

Всього Q4742) (32 812)

28. IHШI ОПЕРДЦIЙНI ВПТРЛТИ РЯЛОК ЗВIТУ ПРО СУКУIIНИЙ ДОЮ]I
u2lE0")

IHmi операцiirяi ви,грати за 2019 piK та 2020 piK прлставлевi наступпrпr шном:

2019 piK 2020 piK
Резерв ттiл зби:гrсл

АморпизацЬ пеоборотшо< arcпTBiB
Вя:цlатп ва оплатr, працl
rrтmi операцiйпi вrгратИ
Всього

(2945)
(1 l41)
(7 090)
(1з 735)

(7 205)
(1 502)

(1 1 768)
(14 955)

__l42lD_ (35 430)

l

]

]

26



29. ФIЕДЕСОВI РВУJIЪТЛТП РЯДКП ЗВIТУ про сукупниЙ дЙ{IJI к2290>,

Наfrlrспувашr
ФiltatlcoBui рвульпап do опоOапцпанtlл:
Приброк (збrrоф
Ч ucпtufr фiпuсс о о uй рвllль пап:
Прибугок (збrгок)

2019 piK 2020 piK

4 110

2930

6 652

4 068

30. опЕрлIпi з пов яздЕими сторонлмп

Сmрrш вважаюгюя пов'rзаrлпlи, жщо перебуваюь пiд кокrрлем або сутrtвим вIuIивом
iншrо< oci6, також пов'язаI*rми сторнами вваJкаються пiдприемстм i фiзичнi осбц якi прямо або
ОПОСеРежовано здiйсlпоlоь коrпроль над пi.щrрисмсгвом або сугrево вrшиваlсь на його дiяльнiсть,
а також блвькi wrеrш родппr TaKoi фiзитrоi особи.

Пi,шrрисмсгво знаходrгюя пiд безпосереднiм коЕrрлем IOrъCbKOi MICЬKOI РдД4
(часгка в статупrому капiталi сrановпь 100,Ф/ф.

Пов'язаrпппr сгоронами Пiдприемgгва е:
- првiшпfi управltiнський перонал та щеIflr i'xнix сiмей;

КОrrПсвсrфо провiлпому упрдLцiпському персоп&''у

Првi,ший упраыriнськd персояaл у 2019 та 2020 роках пр€дcтавJIеIйй двома
особамп (дтркгор та зас.гупmt .щрекюра з екопомiчm< шгаtь). За 2019 piK колrпеяса; , л

провi,щому управ.lliнському персопалу, що вкJIючепа до скJIа,цу вrграт Еа персонrrл,
вкrпоча.lи заробiтку шrату i додажовi пmо.шi премii] i стапови.па 1 l90 тис. грн., за 2020 piK
- 1200 тпс, грн.

3 l. ПОЛIТЙКЛ УIIРДМIННЯ ФIIIАЕСОВИМИ РИЗПКДМИ

l

l
j
l

<2295>. к2350* ТА <2355>l

Управ.тtiпня ризиками вiдiграе вФкJIЕву рJБ в операцiйЕiй дiяrьностi
Пiдrриемсrва., яrсе здйсшоеться в ход постiйяою процесу оцiЕ<и та впзначеяня piBHiB

ризш(у, та зaюЕовапо яа системi впугрirrшого коЕгроJIю. В ходi прчесу стратегi.tпого
плаЕувашrя, керЬшrrггво Пi.шrрисмства також оцirлос ризики ведеЕня дiя:ьпостi, TaKi як
змiна ссредовища, техяологii або змiна гатr}зi.

Осповпi рп:}Еки, влас-гпвi дiя.lьносгi Пi.шриемств4 вкJIючають IФе.щгнi ризики,
ризшс лilвi.щостi та рrшковий ризик.

Упрамiнtlя капiпалом
Завдашлrдп управлiнпя капiталом с: забезпсчепня здатвостi Пi.щрпемства

прдовж},вати фулчiопувати л< пi.щцrисмство, що постiйЕо дiе, з метою отримання
прибугкiв, а також забезпеченнq фiвавсуъапня операцiйIrD( погр6, капiтшrовкrrадепь i
стратегii розвЕтIry Пi.щrриемства. Полiтика Пi,шриемсгва по управrriвяrо кдriталом
направJIеяа на забезпечешя i пiдгрпдqу йою оrггкrда.lьноi струкryри з метою зменше],"я
суIqrпнrх витат по за.lтучепко KarriTalry.

l. Кредггппй рпзгк
Фiпаrrсовi iнструмеп:ги, за якпми у Пi.щrрвемсгм може з'явrтпся зЕаIIЕd

крещгй ризик, цредставленi, в основному, торговою ra iншою дебiторською
заборювапiстю, а також грошовпми коштalми та iх еr<вiва;rентами. Грошовi кошгя

27
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розмiщдоЕд у fцц щ,;i в щ*rп ршiщежя пвятяюrгт€я достапъо
дадiйвиrrr Щiцrп зgшF rр€щr поЕiтЕrу та здiйсЕо€ постiЫ коЕгроJIь зut

СХПJЬЕiСТО ДD IIEЩO IEY-
2. k.*rfurTi
fuш rirdшшTi - це щ тrol.o, цо Ifi,щпе,дgгво Ее зможе вш<опатп cBoi

зобов'вш з шrrпzт щ встяпi сгроку -rx IюгашеЕЕя у звЕчайrro(, або пепердбачеяrтх
yMoBа)L З Еtш 5lпрвлiшя та чiвiйзащт дапою ризшсу, fli.щрпемство веде облiк i аналiз

вшl.ог i збв'вФ у роорЫ rоrгрrгml термiпЬ погашешя.
3. fuвd рвшс
Рпп,овd ршш - це рв!к юю, що сцраведJIйм варгiсть майбупriх грошовю{

псrюкЬ за фiЕшсовmл йсгрумеггаlr,п буле ко.гиватпся внаслйок змirти ришсовкх цiн.
PmoBi фпя вшпоиrсуь в себс ЕаgгуIЕi ри,зшш: вшпсrгшй рвзшс, ризик вiдсожовоi ставки.

iттпгr чiвовd рвш-
Ва.тпоrfr рвrк - це рвшq вЕаслiдОк якопо виЕикае можливостi тою, що rr ;

курсъ ваjпог будrь злйсшоваги пегагшfr вIIJIив Еа майбупri грошовi потоки чи

справедшУ вryтiсrЪ фiпапсовш< Ьсгрумев,гЬ. Знатri коrшвання KlpciB Ее Mo)lý/Tb

впJшугя ва роаrф щшб5пку ГП.щршодсгва ocKЬьIc в Пi.щФисмgгва Bci за {овники €

рзилентп Укра[ш, а ошсраd в iвсзеrшй вдпOгi Еа даIшй час вiдсугнi.

32. поЙ шаIя звIтЕого пЕнолу

Пiсля звiтпого перiоry до датц випуску цrсi звiтностi Ее вiдбулося подiй, яd б
Пi,lщрпемgгво повЕЕЕо було рзI9ЕгЕ в чй фiвшlсовiй звiтпосгi.

В о-.щркгора

Головний бухгштер

Сагайдак Людrлила
Грягорiвпа

Руленко Марипа
BiюopiBHa

*(l
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