
Додаток l
.Що Начiонального полоrсшrя (сгаlцарту) бутгzulтсрського облiку
l <3агмьнi вимоги до фiнансовоi звiтноgгiь

Комуr&lьпa пИпрпtмсIво з обсlуговувiння хaитJового фон:I)'Пi;rприсмсгво ()бо.,lонськоrо у. ки€ва

Тсриторiя MigIo киIв

господарюванвя
Вид економiчяоi дiяльносгi
Сере,lня кiлькiсть працiвяикiв 2

Комп.,rекснG обсrуговувaння odrr€KliB

Дата (piк, мiсяць, чясло)
Ко,,tи

2] 0l 0l

808]000000

l50

81.10

за €{РПОУ

за КАТоТТГt

за КоПФГ

за КВЕД
82J

Мресц телефо Il вrляця Пi внiчнa, будrнок N. 22. м. кпIв, и2l4 1е:!. (N.a 3J2 .]5 20

Одиниця вимiру: тис, Фн. &з десяткового знака
Скла,,Tено (зробrrги позначку (v)) у вИповйнiй клiтинчi):

за нацiональними полоrксянями (сг цартами) б}rса,тrерського облiку

за vilкнаролними сгаtцартами фiнансовоi звiтноgгi

Баланс (Звiт про фiнансовий с,гап)
на 01.0l .2022о.

N9 1 Код за Д(УД

52(,l
5 26l

l80l00l

на kiнeltb звiтttого
перiоду

код
рrцка

на початок звiтного
перiо.чуАl.тив

_l1
]

I. н€обо активи
1l000мыll активи

5959l00lBlclIa
5?l002 j5

накоllичспа
l005eHl капlтаJIьнl lнв€qтицп

]0896610260.1l0l0осповнiзасоби
l7I205I5з84зl0l licTb
612з9l0 |2 5l239]tloc

l0l5lнвестиIIiйна н Icl b
l020бiологiчнi активи

HaHcoBl lнвсстиull:BlДо
l0з0за мстодомякi облi в капlтfull tяших п
l035lHaHcoBl lнвестицlllllпIl
l040кова лсб говttl]lсть
l045lloilaTKoBl активиI}
1090активиlltuti

l02608l095MlУсього за

l l otlзапаси
1зз]l l0luчl ,апасu

l l02
l iOз
l l01
lll0поточнi бiологiчнi акгиви
l l20Вскселi 95]2J8з2,72l l25ька иla к

l75l l30
Лебiторська заборгованiсгь за рзрмунками

]1l llи]lаllими ilваliсами 2ll22зllj5з ою/lжстом
l lзбчислl з подат IIа

doxodiB

l l45лебiторська заборгованiсть за розрахункtlми lз внуIрlшн
пкI l]

ix

tJ62?920ll l55Iяша поточна дебi ька
l 160iHaHcoBi iнвесгиtliiПоточlli

2()67,19890l l65iTa ix еквiва-lентиг
J 166

206719890l l67
]5l l70lодlвl]
l6()l l22l l90Iншi l tlктиви lJи7]l08075l l95iлом ll}'сього ]а

l100lII. Необоротяi дкrявп, ]гтримуваяi для продаrry Ti груп виб},гтя

] 10683lJ00Баланс
2J9.1,1l

396l l267

I

l

II. Оборотнirкгивя

l I1a



п вжсн,п no,laтr€ l

т ýlHA

ie л.г.сагайдак
(пiдпис (iнiчiа..lи, прiзвище)

M.B.Py,reHxo
,ý

(iнiчiали, прiзвище)
,) )иd11

lКолифiкатор 
ацмiнiсrрагиsно.-rерrторisльних одиняrц на ltриюрil тЕрrюрiальнrп ryомад2B"r""u",-o"" 
о uор"д*1,. встtвовлепому ц.,.ФfuIьяим opm}ro'

виконавчоi ал&!,t. що F'еа,,liзус державну полirику у сфрi сгатистlки

Код
pfutKa

Пасив на кiнець звiтпого
псрiо.лу

l. Власний капirа.r

l400 l8зl ll83lKaпlTlLIвltнии пайовий
п,ч. BHecKu dо не l40l l0000

капiтаI v ]looIlIllKzD( l405
вии капlтzut l30449 l]995з
ии капIтaц l4l5 з206 35Iб

по,liJений псllо й збитокн 1,120
[lеоплачсIIий K IiTa.,I 1425

ии капIтal:lв
Усього lя iлом I 1.195 l35.186 l55Jm

|500
KoBl банкiв l5l0

Iншi довгостrоковi зобов'язапня l5l5

ktlBi забсзпеченяя l520
ЦijIьове l525

1595
l lI. Поточнi зобоs'язацня irабезлечення

Усього la

сl

]Jiлом II

банкiв ]600
векселi вшtавi l605
Поточна за:

,,loB ковими зобов|язаннями lбl0
боти. |,й ] 615 l 8l67 22562

а\ нками з бюдхсгом l620 l874 42l0
чис]ll ,l податк на IIlo I62l 482 |19
lIKaп,1.1 зI ваIlIIя l625 I582 l562
вка]!lи з оllлати п (lа\ lбз0 6174 60ll8

ька заб Jбз5 79]
Попочна lqеduпорська заборzованiспь эа розраryнксlмч з

l61a 8l1 771

l645
поточнi забезпечспня l660 5l |3 3921

l\\l l665 992 189]
Iнrшi поточrri зобов'язання l690 з9690 422,12
Усього ra iлом llI l695 84l4l

[V. 3обов'язання, пов'язанi t необоротними !l(гив8мl]l,
ванвми для п таг паv ии l700

Ба,rа нс l900 21ш83 239,1,| l

на початок звiтного
перiоду

l4l0

1,1з0

II. Довгоgгроковi 3обов'яз!вня i вбе]печеяня
вiдФрочснi по,lатковi зобов'язання

9lз

Поточна кредиторсьца заборгованiсть iз внlтрiшнiх розрахуякiв

15197



Щата (piK. м iсяць. число)

пiлприtмство Х"'#;i:i,'":ff''"СIВО 
t ОбОЦ/Говування жи,lловоlо (фнд} oбo,1o'cbKottr 

за с[рпоу
(найменуванrrя)

Коди
22 0]

180l00]

Звiт про фiнапсовi результатп (звiт про сукупний дохЦ)
за 2021 piк

ФормаNч2 Код за ДКУД

I. ФIнлнсовl рЕзультлти

Стаття код
рядка

за звiтний

лерiол

за анатогiчний
перiод попереднього

року
1 2. 4

Чистий доход вiд реалiзацiТ продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг) 2000

Собiвартiсть реалiзованоТ пролукцii (ToBapiB, робiт, послуг) 2050 (232645) (21 5245)

Валовий:

прибуток 2090 48751 564з 5

збиток 2095

[ншi операчiйнi лохоли 2l20 |94,7 4 l6957

А,лмiнiстративнi витрати 2l30 (ззз,12) (з2812)

Витрати яа збут 2150

Iншi операцiйнi витрати 2l80 (30е6) (з54з0)

Фiпапсовпй результат вiд операчiйноТ лiяльностi:
прибуток 2l90 420,7 5150

2l95

fiохол вiл yracTi в капiта,T i 2200

[ншi фiнансовi лохоли 2220

Iншi доходи 2240 15 82

в m.ч. doxid Bid блаеоdiiноi dопомо?u

Фiнансовi витрати 2250

Витрати вiд yracTi в капiталi 2255

lншi витрати

Фiвансовий результат до оподаткуванпя:

прибуток 2290 6652

]оиток 2295

Витрати (лохiл) з полатку на прибуток 2300 -l9l8 -258,1

Прибуток (збиток) вiд припиненоi,аiяльностi пiсля
оподаткування

Чистий фiнансовий результат:
прибуток 2з 50 з 87l ,lc68

зоиток 2з55

27l680

0l
396l l267

28l396

збиток

1502

22,70

5789

2з05



Il. сукупниЙ дохIд

Стаття
код

рядка

5а звlтнии

перiол

за аналогiчний
перiод поперелнього

року

l 2 4

,Щоошiнка (ушiнка) необоротних активiв 2400

[oor_riHKa (учiнка) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405

Накопиченi KypcoBi рiзничi 2410

Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних
пiдприсмств

2415

[нший сукупljий дохiд 2445

Iнший сукупнпй дохiд до оподаткування 2450

Полаток на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455

lпший суктпний дохiд пiсля оподаткування

Сукупний лохiд (cyTla рядкiв 2З50. 2355 та 24б0)

2460

2465 з871

ilI. ЕлЕмЕнти опЕрАцIЙних витрлт

код
рядка

за звiтний

перiол

за аналогiчний
перiол попереднього

року
l ,)

J 4

MaTepialbHi затрати 2500 l41 91 l3549

Витрати на оллату працi 2505 1з 1950 l l9560

Вiдрахування на соцiальнi заходи 26480 25l00
Амортизачй 251,5 2l24 2062

Iншi операчiйнi вицlати 2520 l2l9I 8 12з216

Разом 296663 283487

lv. розр,ц.хунок покАзникlв приБутковостt лкцIЙ

Стаття

дивiденди на одну просту акцiю

к
ý 9l1rrj

л.Г.сагайдак

М.В,Руденко,
у

з961i ?а7

Код
рядка

Ja звlтнии

перiол

за анацогiчний
перiод попереднього

potry

1 2 4

2600Серелньорiчна кiлькiсть простих акчiй

Скоригована середlтьорiчна кйькiсть простлrх акчiй 2605

2610Чистий прибуток (збиток) на олну просту акцiю

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просry акцiю 2615

26ryа

11}

(пiлл

(iнiчiали, прiзвище)

4068

Стаття

25l0

2550

(iнiчiали, прiзвище)



Коди

Пi,rприсмство Комунальне пИпри€мство ] обс]уговувдяня я(итJовоrо фопj1!,
Обо,rонського Dsйонч м. Ки€вr

(llай[rенування)

Да-а (piк, мiсячь. число)

за СДРПОУ

Звiт про рух грошових коштiв (за прямипr методом)
за 2021 piк

Форма No 3 Код за ДКУД i 801004

1708,0

22 0l 0l

396t l267

Стаття код
рядка

за звiтний
перiол

за аналогiчяий
перiо,ч

попереднього року
l 2, J 4

з06588л0 291з96,0

I. Рух коштiв у результатi операчiйноТ дiяльностi
[]адхолження вiд:
РеаJliзацij продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) 3000
Повернення податкiв i зборiв з005

у тому числl податку на додану BapTlcTb | ]006 l

14574,0 l59l5,0I]iльового фiнансування з010
30l1 58зз,0 8l 83,0Надходження вiд отримання субсидiй, дотацiй
]0l5 

|
)1 оНадходження aBaHciB вiд покупцiв i замовникiв

На:ходяiення вiл повернення aBaHctB 3020

3025

l8з8,0

469,0 440,0надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних

рахунках
9692,03040 7812.0Надходження вiд операцiйноi оренди

)qi|) оз095Iншi вадходження

(134з68,0)(1,10582.0)з l00ВIrтрачання на оп,rаry:
'roBapiB (робiт, послуг)

з l05 ( 105572,0) (98061.0)Праui
(28566.0) (266з5,0)Вiдрахувань на соцiа,rьнi заходи

(55982,0)(5778?.0)Зобов'язань з податкiв i зборiв зll5
3 !35 (9,0)Витрачання на ошIаry aBaнciB

(45,0)з l40Витрачання на оплаry поверненtUl aBaнclB
(6l7,0)Iншi витрачання
зt70,0Чпстпй рух коштiв вiд операчiйноi дiяльностi

lI. Рух коштiв у результатi iЕвестrtцiйноi дiяльносгi
Надходження вiд реалiзацiТ:

з200

3190
зl95

(l l9.0)
l598.0

фiнансових iнвестиuiй
3205 iнеоооротних активlв

Надходження вiд оT риманих
вlдсоткlв

э220дIrвIдендlв
з225Надходжекня вiд иватив lB
3250Iншi над,ходженrrя

Витрачання на придбання

фiнансових iнвестичiй
з25 5

з260необоротних активiв
виллати за ивативами

Чпстий х коштlв вul lнвестицlшноI дlяльностl

з27а
з290lншi платежi

л bTaтl iнансовоi дiяльнос rilIl. х коштlв

l0000,0]з00

отримання позик з з05

зз 50

зз45

Iншi надходхенrrя
Витрачання на:

в п власних акцlи
погашення позик

3З55 i {8l{.0)сплату дивlдендlв
з360 

]сплаry вiдсоткiв
зз90lншi платежi
3395 9l86,0Чuстий рух коштiв вiд фiнаЕсовоi дiяльностi

l0784.0 3470.0Чистий х ошовпх коштlв за зв!тнии п€ од

3110

з2l5

3295

Надходження вiд:
власного KaniTa,ry

3340

3400



Стаття
код

рядка

за звiтний
перiол

за анапогiчний
перiол

попереднього року
l 2 4

За.лишок коштiв на початок року з405 9890,0 б420,0
Вгшив змiяи вапютних ц4эсiв на залишок коштiв з4l0
За.лишок коштiв на кiнець року з4l5 20614,0 9890.0

Керiвник

г }хl,aJ{,[ep

Ф[lilДY
с рАЙOн1

бý 1
::

t]

-}

слУ|Oi'ззlчз 0i]
:]ilil]iOi]|)l(!
r !4.il:]ac ь {i, г

1,

Л.Г.Сагайдак
(iнiцiа_ли, прiзвище)

м.в денко
(iнiцiали, прiзвище)
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ТОВ (АУДИТОРСЬКА
ФIРМА (оЛЕся)

YKpaiha, 03028, м. КиiЪ
вул. Саперно- Слобiдська, 10,
K.l37
(044) зз4 4з 14
(050) 401 95 88
(067) 401 95 88
auditolesya@ gmail.com

AUDITtNG COMPANY
(OLESYA) LTD

Ukraine, 03028, Kyiv
Saperno-Slobidska ýtr., 10, арр.
1_17

(044) зз4 43 14
(0б7),l01 95 88
(050) 401 95 88
auditolesya@gmail.com

wп,w.auditolesya-kiev.com

Звiт незалежного аудитора щодо фiнансовоi звiтностi
Комунального пiдпри€мства (Керуюча компанiя з обслуговування

житлового фонду Оболонського раЙону м. Ки€ва
станом на (за) 31 грулня 2021 року (202lp.)

Керiвництву Комутrа,тьного
пiдприемства кКеруюча компанiя з

обслуговування житлового фонду
Оболонського району м. Киева>

.Щепартаменту комунальноi
власностi м. Кисва

!ПI в Оболонському районi ГУ [ПС у
м. Киевi

Звiт щодо аулпry фiнансовоi звiтностi

.Щупlка

Ми провели аулит фiнансовоi звiтностi Комунального пiдприсмства кКерlточа
компанiя з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Киева>, код за
€ДРПОУ - З961126'7 мiсцезнаходження 04214, м, Киiв, Вулиця Пiвнiчна, будинок 22,
(далi Пiдприемство), яка скJIада€ться iз Ба-lrансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на
3l грулня 2021 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за 2021р.,
Звiту про р}х грошових коштiв (за прямим метолом) за 202lp., Звiry про власний капiтал
за 202'lp, та примiток до фiнансовоi звiтностi, включаючи стислий викJIад значущих
об"цiкових по.,Iiтик.

На нашу думку. фiнансова звiтнiсть" що додасться. вiдображае достовiрно. в ycix
сут,гсвих аспектах фiнансовий стан Пiдприсмства на 31 грудня 202l р., та його фiнансовi



результати l грошовl потоки за рlк, що зitкlнчився зазначеною датою, вlдповlдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi (далi - МСФЗ), та вiдповiда€ вимогам
Закону Украiни <Про бlхгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Украiнiя вiд
l6.07.l999р. Лl!996-ХIV щодо скл lання фiнансовоi звiтностi.

Основа д"rя думки

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнаролних стандартiв аудиту (видання 2016 -

2017 poKiB, зокрема Мiжнародного стандарту аулиту 700 (перег",rянутий) <Формування
думки та складання звiry щодо фiнансовоi звiтностi>) (далi - МСА).

Нашу вiлповiла,тьнiсть згiдяо з цими стандартами викладено в розлiлi
<Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi) нашого звiту. Ми с
незаJ,Iежними по вiдношенню до Пiдприсмства згiдно з Кодексом етики професiйних
бlхгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бlхга,ттерiв (лалi - Кодекс РМСВБ)
та етичними вимогами, застосовними в YKpaiHi до нашого аудиту фiнансовоi звiтностi, а
також виконаlrи iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми
вважасмо, що отриманi нами аудиторськi докази с достатнiми i прийнятними для
викорис tання iх як основи для нашоI д1 мки.

Суттсва невизначенiсть, що стосу€ться безперервностi дiя"тьностi

Несприятливе зовнiшне середовище в KpaiHi в умовах складноi полiтичноi
ситуачii, вплив пандемii COVID - 19, запровадження карантинних та обмежуватlьних
заходiв, коливання курсу нацiональноi ва,rюти, вiдсутнiсть чинникiв покращення
iнвестицiйного клiмаry в сукупностi створюють сутт€ву невизначенiсть, що може
поставити пiд значний cyMHiB здатнiсть Пiдприемства продовжувати свою дiяльнiсть на
безперервнiй ocHoBi та яка може вплинути на майбутнi операчii та можливiсть збереження
BapTocTi його активiв, Вплив TaKoi майбутньоi невизначеностi наразi неможливо оцiнити.

IJя фiнансова звiтнiсть не вкJIючас жодних коригувilнь, якi можуть виникнути в

результатi тaкоi невизначеностi. Про TaKi коригування буле повiдомлеЕо, якщо воЕи
стануть вiдомi та зможуть бути оцiненi. Нашу думку щодо цього питання не було
модифiковано.

Ключовi питання аудrtту

Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, були

найбiльш значущими пiд час нашого аулиту фiнансовоi звiтностi за поточний перiол. I{i

питання розгляд&,Iися в KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовоi звiтностi в цiлому та при

формуваннi думки щодо неi; при цьому ми не висловлю€мо окремоi д)мки щодо цих
питltнь.

Ми визначили, що описанi нижче питання с кJIючовими питаннями аулиту. якi
слiл вiлобразити в нашому звiтi.

Вuзt tаttня оч iKyBaHlлc Kpedurtu t ux з б u mк iB

Пiдприемство на виконання вимог МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти> визнае

резерви пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовими активами, якi

оцiнюються за амортизованою собiвартiстю та для дебiторськоi заборгованостi за

орендою.
визначення значного зростання кредитного ризику з моменту первlсного

визнання потребус багаr офакторного iкомплексного аналiз1. лоречнi ) рirхування певного

чинника та аналiзу його ваги в порiвняннi з iншими чинниками, якi за.rежать вiд типу
продукту, характеристик фiнапсових iTlcTpyMeHTiB i позичальника.
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Через clTTeBicтb суми, високий piBeHb значущостi судження та особливостt

розрахунку, про якi йдеться вище, розрахунок резерву збиткiв вважаеться ключовим.
При вирiшеннi цього питання нами було дослiджено та проаналiзовано процеси та

принципи облiковоi полiтики, пов'язанi з оцiнкою величини кредитних збиткiв та оцiнено
структуру та впровадження систем i засобiв контролю, пов'язаних iз цим процесом;

OKpiM iншого, нашi прочелури включали наступне:
о Ми оцiнили перелiк вiдомостей, що можуть виявитись доречними для

оцiнювання змiн у кредитному ризику;
о !ослiдили процес та методику розрах),нку i використання очiкуваних

кредитних збиткiв за торговеjlьною дебiторською заборгованiстю з використанням
матрицi забезпечення.

о Ми оцiнили повноry розкриття iнформаuii включаючи кiлькiснi та якiснi
показники пов'язанi з формувавням резервiв пiд збитки згiдно нашого розумiння бiзнесу.

Ми вважаемо, що виконанi наIии аудиторськi процелури були прийнятними та

достатнiми для отримання доказiв стосовно вiдображення очiкуваних кредитних збиткiв в

фiнансовiй звiтностi Пiдприсмства

Iнша iнформачiя

Управлiнський персонал Пiдприсмства несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформачiю,
Iнша iнформачiя, отримана на дату цього звiту аудитора е iнформацiсю, яка

мiститься у звiтi про управлiння, але не мiстить фiнансовоi звiтностi та звiту аудитора

щодо Hei.
Наша думка щодо фiнансовоi звiтностi не поширюеться на iншу iвформачiю та ми

не робимо висновок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiсТ iншоi iнформачii.
у зв'язку з аудитом фiнансовоi звiтностi нашою вiдповiда.rьнiстю е ознайомлення

з iншою iнформаuiею та при цьому необхiднiсть розглянути, чи icHyc сутт€ва

невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiсю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями.

отриманими пiд час аулиту. або чи ця iнша iнформачiя виглядае такою. шо мiстить
сутт€ве викривлення.

Якщо на ocHoBi проведеноI нами роботи стосовно iншоi iнформацiТ, отриманоi до

дати звiту аудитора. ми доходимо висновку. що icHyc сутт€ве викривлення цiеТ iншоТ

iнформаuii, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.
ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту. та зiвнача€мо

про узгодженiсть звiту про управлiння з фiнансовою звiтнiстю за звiтний перiод.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персона,ту та тих, кого надiлеяо найвищпми
повноваженяями, за фiпапсову звiтнiсть

Управлiнський персонiш (в особi директора Пiдприемства) несе вiдповiдальнiсть

за складання i лостовiрне подаIlня фiнансовот звiтностi вiдповiдно до МсФз та за таку

системУ внl,трiшнього контролю, яку управлiнський персона,r визначае потрiбною дlIя

того, щоб забезпечити скJIадання фiнансовоi звiтностi, що не мiстить сутт€вих викривлень

внаслiдок шахрайства або помилки.
при скла:аннi фiнансовот звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдал ьн icTb

за оuiнку здатностi Пiдприемства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi,

розкриваючи. де це застосовно. питaшня, що стосуються безперервностi дiяльностi, та

використов},ючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для

бухга,ттерського облiку, KpiM випадкiв, якщо утlравлiнськиЙ персонал або плануе

лiквiдувiти Пiдприсмство чи припинити дiяльнiсть, або не мас iнших реirльних
а,-Iьтернатив цьому.
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Ti, кого надiлено найвищими повновtuкеннями (власник - Киiвська MtcbKa

радrдиректор/уповноважений орган власника - Оболонська районна в MicTi Кисвi
державна адмiнiстрачiя), несуть вiдповiдмьнiсть за нагляд за процесом фiнансового
звiтування Пiдприсмства,

Вiдповiда;rьнiсть а},дитора за а),дит фiнансовоi звirностi

Нашими цiлями с отримання обrрунтованоi впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у
uiлому не мiстить сутт€вого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск
звiту ау:итора. шо мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть с високим piBHeM

впевненостi, проте не гаранту€, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить
сутт€ве викривлення. якщо воно icнye. Викривлення можуть бlти результатом шахрайства
або помилки; вони вважаються суттсвими, якщо окремо або в сукупностi, як обrрунтовано
очiкусться. вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються
на ocHoBi чiсi фiнансовоi звiтностi.

Виконуючи аудит вiдповiлно до вимог МСА, ми використовуемо професiйне
судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. KpiM того, ми:

. i:ентифiку€мо та оцiнюсмо ризики с}"ггсвого викривлення фiнансовоТ
звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки. розробляемо й виконусмо аулиторськi
процедури у вiдповi.rь на ui ризики. а також отримусмо аl,литорськi .fокази- шо с
достатнiми ra прийнятними J,л я використання Тх як основи д-,Iя нашоТ думки. Ризик
невиявлення сутт€вого викривлення внаслiдок шахрайства € вищим. нiж для викривлення
внас.qiдок помилки. оскiльки шахрайство може вкJIючати змову, пiдробку, навмиснi
пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внlтрiшнього контролю;

. отриму€мо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються
аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для
висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;

о 9цiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обrрунтованiсть
облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформачii, зроблених управлiнським
персоналом;

. доходимо висновку lчодо прийнятностi використання управлiнським
персонiшом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бlхгмтерського
облiку та, на ocHoBi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи icHye суттсва
невизначенiсть цодо подiй або }мов, що може поставити пiд звачний cyMHiB здатнiсть
Пiдприсмства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi. Якщо ми доходимо
висновку щодо iснування TaKoi cyTTcBoi невизначеностi, ми повиннi приверн)ти увагу в
нашому звiтi аулитора до вiдповiдних розкриттiв iнформачii у фiнансовiй звiтностi або,

якщо Taki розкриlтя iнформацiт с неналежними, молифiкрати свою думку. Нашi висновки

грунтуютьсЯ на аудиторськИх доказах, отримаЕиХ до датИ нашого звiту аулитора. BTiM

майбугнi подiт або умови можуть примусити Пiлприсмство припинити свою дiя-rьнiсть на

безперервнiй ocHoBi;
. оцiнюсмо загilльне подання, стуктуру та змiст фiнансовоi звiтностi включно

з розкриттями iнформаuii, а також те, чи показус фiнансова звiтнiсть операцii та подii, цо
покладенi в основу ii'складання, TalK, щоб досягги достовiрного подання.

ми повiдомлясмо тим, кого надiлено найвицими повноваженнями, разом з

iншими питанНями iнформачiЮ про заллановаНий обсяг i час провелення аудиту та сугтсвi

аудиторськi результати, включаючи буль-якi cy-TTeBi нелолiки заходiв внутрiшнього
контроJIю, виявленi нами пiд час аудиту.

Ми також нада€мо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження,

що ми викона,rи вiдповi_lнi етичнi вимоги щодо неза_lежностi. Та ПОвiдОМЛЯСМО iМ ПРО Bci

c1ocyцkll й iншi питання, якi могли б обrруптовано вважатись такиIrи, що впливаIоть на

наш} незалежнiсть. а також. де tle застосовно. щодо вiдповiдних застережних заходiв.
4
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З пере-пiку Bcix питань, iнформачiя щодо яких надавалась тим. кого надi,лено
найвищими повноваженнями, ми визначили Ti, цо бу"пи найбiльш знач,щими пiд час

аулиту фiнансовоi звiтностi поточного перiоду, тобто Ti, якi с ключовими питаннями
аулиту. Ми описуемо цi питання в нашому звiтi аl,литора KpiM випа:кiв. якшо
законодавчим чи регуляторним аюом заборонено публiчне розкриття такого питання, або

коли за вкрай виняткових обставин ми визнача€мо. що таке питання не слiд висвiтлювати
в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення мож}"ть очiкувано
переважити його кориснiсть для iHTepeciB громадськостi.

OcHoBHi вiдомостi про аудитора

Повне найменування: ТоваDиство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Аyдиторська Фiрма
колеся>

,I енти lинии ко,] tO п Il
,I ичноТ особи: 229з0490dl каII

Mic Il -Ix,eH ня: УKna] II а_ 03028 мlcто Киiв л. Сап но-Сл с ька \,,l I.1нок l0о в oo1,1 оезнах
квартира l37
Вебсторi нка.iвебсайт суб'екта ау торсько1 д ib,rbHocTi : https ://www.auditolesya-kiclдamil
Номео п ,l рeecTDl ачдитоDlв та счб'сктiв ачдитопськоi дiяльHocTi Роздiл
кСчб' €кти iяльностi> Л! 4423ито ncbKol .:I

Номео ll ре€стьl ачдитоDlв та счб'ектiв ачдитопськот дiяльностi Роздiл
<Счб'скти ачлитоDськоr дlяльнос TI. якl мають право пDоводити обов'язковий а\,]lи,|,

lHaHcoBol звlтност1)
Номео ресстоацii ч peccTpi ау ToDlB та сYо cKTlB ач,]lитоDськоl дlяльностl Роздiл
<Счб'екти а\,_iIитоDськоl лlяJьностl якl ]\tають пDаво пDоволити обов'язко вии ачлит
rlr ,тп п II спlльнии lHTe )) 4+:эlHaH Bol звlтностl пl lI }IcT о станов,,lять

дчдитори . шо бDали участь в аY.fитоDс ькlи пеDевlDцl:

нестеренко Сеогiй Анатолiйович - Сертифiкат а\,Jито па N006648. виданий рiшенням
АПУ вiд 24.|2.09 лф2O9i3. Номео реесmацii ч PeecTpi аудитоDiв та счо €ктlв аl,диToDcbKol

iяльностi Ро кА ито и> Nq l0029l

OcHoBHi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту

та та ном огово нап пня а : [оговiр J,,lЪ l4 вiд 08.02.2022р,;

та ча п ення а li :08.02.2022р.;

Дата закiнченгrя пDоведення ачдиту :22.02.2022р

Ключовий партнер з аудиту,
аудитор ТОВ АФ (Олеся)
Сертифiкат Nч 006648

.Щата складання аудиторського висновку: 22.02.2022 року
м, Киiв

С.А. Нестеренко

)
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Дод8гок 1

J|o Наriонального полоr(еЕня (стаlцарту) бухгаггерськоt о облiку
! <Загальнi вимоги до фiнансовоi звiтносгi"

Дата (piк. мiсяць. чис]lо)

пипDисмство x:Yl]-""' ]ч]9*"ство 
з (ftJЦrговУвlвня xхтлоsоm фопду за сдрпоу

ОбопопсьrФто р.йолу п. t(цqвr

Ко]rи

22 0I 0l

396l l267

808з0000(хl

l50

81.10

iriсго кптв за КАТоТТГ'
Органiзацiйно-праsова форма
господарювatяня

Комунд_]ьrе пi,tпрпсчство

Вид економiчноi дiяльносгi Комп.!екснс обс-туговув!нlrв обжктiв за КВЕД
Серелня кiлькiсгь працiвникiв2 ЕВ
Адресц телефон вулпця Пiвпiчнr, будrrtок }Ф 22, м. КпТв, M2l4 тtл. М4 f,]2 35 20

Олиничя вимiру: тис. фн. б€з дссятковог0 знака
Складено (зробrги позначку <v> у вiлповИнif, клiтинцi):
за нацiональними полоr(енruми (сгаIrдаргами) бухга.тгерського облiку
за мЬкнародними сгаrцаргами фiнансовоi звiтносгi

Баланс (Звiт про фiнансовпй стап)
Ha01.01.2022 р.

на початок звiтного
перiолу

на кiнець звiтного
перiолу

аЛЪ l Код за ДКУД

€

l80l00l

код
plulKaАкгив

2 _1l
l. Нсоборотнi актпвх

l000 1 1HeMaтepia]bBi акгиви
l00 | 59 59псрвlсна BapTlc-Tb

I002 )) 57нtцопичена амортиздIlя
I005Незавершенi капiтальнi iнвестицii

l02604 l08966l0 |0основнiзасоби:
l0l l l5з84з l7l205первiсна BapTicTb
l0l2 5l239 622.]9знос
l0l5[нвссгицiйна нср}томiсгь
l020,Щовгостроковi бiологiчнi акгиви

довгостроковi фiнансовi iнвесгицii
l0з0якi облiковургься за мсгодом учасгi в капiталi iнших пiдприсмсгв
|035iншi фiнансовi iнвесгичii
l040Довгосгрокова дебiторська заборгованiсть

ВИФрочсяi податковi акгиви
|090lвшi нсобортнi акгиви
l095 l02608Усього зr розлiлом l

ll. Оборотнi активи
526ll l00 +] ].1запаси
5 26ll I0l 13з]в tп-ч: вuрйttuчi заtасu

l l02незаве рuе н е Bupб нuцпво
] l0з
1 l01
lll0пmочнi бiологiчвi акгиви
l l20векселi !

95j25l i25 8з2,72за

l75ll]0
.Ilсбiторська заборгованiсгь за рзрахlrrками:

за видzlними ааанс3ши
2llIl35 22зз бюджgгом

l l36числl з
l l40dоаоdiв

l l45Дебiторська заборгованiсгь за рзрахунками iз внrрlшнlх
lIKiB

8622l l55 9201Iнша поточна ька BzlHlcTb
l l60lнaнcoвl lfiвестиllllпоточвi

9890 2067.1I l65l та lx еквlвalлектиг
l l66

20671l l67 9890раryнкч в oaцKcl,
{5l l70Вrтграги майб}тнiх перiодiв

l l22l l90lншi аюиви
l ]0J7зl l95Усього з! lI

l200lIt. Необоротнi rкIrlви, }.тримувsнiдля продаr(у тд групи вrб]rггя

2J9]{llJ00 2l0683Ба_,lанс

l60

Тсриторiя

]а коПФГ

l045

I08968

на пDиб}ток

108075



Il нl{я додаlка l

Керiвник

Головний бухгалтер

(
Л.Г.Сагайдак

(iнiчiали, прiзвище)

м.в ко
(iнiчiали, прiзвище)

Ilасив на початок звiтного
псрiолу

на кiнсць звiтного
псрiоry

I. Власний капiтал

и IIаиовии| капlт&1 l400 l83l l |83l
t40l l0000

KaпiTa.t iIo() lll н ках l405
додатковий капiтал 14l0 lз9953

вний капir,ал l1l5 з206 35l б
по,]iлений llcllo и зоитокио к |420

I lсоп.IачеIlий KaIIiтil,l l425
Ви. чении KaпlTtL,l l4з0
Усього rя rдiлом l l495 l35486 l55Jш

lI. Довгост KoBi ]обов'я]ання i забеtпaчеяяя
чспi по,,lатковi зобов'язанняв l500

l5l0
lншi довлоqцюковi зобов'язаввя l5l5

Довлост KoBi забсзпсчсння
Цi-lьове IIIaIl ваппя l525
Усього !а iлом ll 1595

lll. поточнi !обов'я]lння i ]абе3псченпя
KoBl и банкiвк |600

BcKcejIi ви,]анi l605
Поточна l,Ka ваl]lcTb за

-]овго к()вими зобов'язаняями lбl0
и. послто и lбl5 l8|67 22562

ками з бюл)кЕтом l620 42l0
чис]1I з гк)латто lla иб к l62l 482 119

ками ]I ваl!lIя l625 1582 l562
нками ] оплати п I lбз0 б1,14 6088

ька заб ]6з5 791 9]3
опочна креОumорська заборzованiспь за розро4tнкамu з

811

Поточна ка l oвallIc]l, 1,1 вII KlBlx l645
llоточнi забезпечсння l660 5l lз з927
Доходи м I\ 992. I89з
iнrлi ttоточtli зобов'язання 1690 з9690 422l2
Усьоrо ra v lll l695 15l97 и1,1l

я]аfiпя, пов'язанi ! необорот!ltмп rктцвsми,
ваними iля пам ита

Iv. ]обов'
l700

Баланс l900 2l068J 2з914l

кодиФlкаlор iцll,нlстlативно_псриюрlальних одиниць на тЕрrюрil rЕритоF,iаrБнlп rром&ц
'tsи,rнJчагrъся в порядý sсrsновлепоv} цеtпрмьннм орrаноv
виконавчоi владй. що Реалiзуa державltу полiтиry у сфрi сгrrrrсrикr

код
рrцка

l30449

l

.Щовгосгроковi кредrги банкiв

l520

l874

1610

l665



пiдприемство f""#fr:ir",:y**c'Bo 
з обсJц/Iовувдliня 

'.штлового 
фояду обо.'..."flfi: 

Ф-' 
Ч:Ъ;;'J?

(найменування)

Коди
22 01 0l

з9611267

l80100з

Звiт про фiнансовi результати (звiт про ryкупний лохiд)
за 2021 piк

Форма Nч 2 Кол за ,ЩКУ,Щ

I. ФIНЛНСОВI РЕЗУЛЬТЛТИ

Стаття
Код

рядка

за звiтний

перiол

за аналогiчний
перiод попереднього

року

l 2 4

27168028 I396

2050 (2з2645) (2l5245)

Валовий:

прибуток 2090 48751 564з5

Iтrшi операцiйнi доходи 2l20 194,7 4 l6957

Алмiнiстративнi витрати 2lз0 (ззз72) (з28l2)

Витрати на збут 2150

Iншi операчiйнi витрати 2180 (з0646) (з5430)

420,7

збиток 2|95

,Щохол вiл ylacTi в капiталi 2200

lншi фiнансовi доходи

Iншi доходи 2240 l 582 1502

в п,ч, doxid Bid блаzоOiйноi dопомоzu 224I

Фiнансовi витрати 2250

Вltграти вiл 1"lacTi в капiталi 2255

2z10

Фiнансовий результsт до оподаткування:

прибуток 5789 6652

збrтгок 2295

Вrграти (дохй) з податку на прибуток _l9l8

Прибуток (збиток) вiд припиненоi дiяльностi пiсля
оподаткування

2з05

2350 з 87l 4068

збиток 2з55

Чистий доход вiд реалiзачii продукцii (ToBapiB, робiт, посrryг)

Фiнансовий результот вiц операцiйноl дiяльносгi:

прибуток

lншi витрати

5l50

_2584

+

2000

Собiвартiсть реалiзованоi прод}кцii (товарЬ, робiт, посrryг)

збlпок 2095

2190

2220

2290

2300

Чистий фiценсовий результат:
прибуток



Стаття Код
рядка

за звiтний

перiол

за аналогiчний
перiод попередrъою

року
l 2 з 4

,Щоочiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400

,Щоочiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpyMerrTiB 2405

24l0

[нший сукупний дохiд 2445

2450

Податок на прибуток. пов'язаний з iЕшим сукупним доходом

IЕший сукупний дохiл пiсля оподаткування 2460

Сукупний дохiд (сума рялкiв 2З50, 2З55 та 24б0) 2465 з87l 4068

П. СУКУПНИЙ ДОХIД

lнший сукупний дохiд до оподаткування

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРЛЦIЙНИХ ВИТРЛТ

Стаття Код
рядка

за звiтний

перiод

за аналогiчний
перiод попердtъою

року
] 2 4

MaTepia,.rbHi затрати 141 91 lз549
Витрати на orrrary прачi 2505 lзl950 1 l9560

26480 25l00

25l5
lншi операцiйнi вицlати 2520 12 l9l 8 l2з2lб
Pa]ol,t 2550 296663

Вiлрахрання на соцiа_льнi заходи

Амортизачй

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI ЛКЦЙ

код
рядка

за аналогiчний
перiод попердъого

року
l 2

Серелньорiчна кiлькiсть простих акчiй 2600

Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одц/ просry aKuilo

26|0

26|5

!ивiленли на одну просту акцiю 2650

Стаття

| Чистий прибуток (збиток) на одtry rtросry акцiю

Керiвник л.г.Сагайдак
(iвЩiаrrи, прiзвище)

м.в денкоГоловний бухгалтер

lrс) (iнiчiа.ли, прiзвище)

Накопиченi KypcoBi рiзничi
Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльнlо<
пlдпри€мств 24l5

2455

2500

25l0

2l24 2062

2834а7

за звiтний

перiод

4



Пiдприсмство КопуIl&,Iьне пИпрпсйсгво t об(луговувaншs rкхтлового фонду
Обо.rонського prtroиy м. Кшсва

(яаймепуванпя)

,Щата (piK, мiсячь, число)

за СДРПОУ

Коди
11 0l 0l

J96l l267

Звiт про рух грошовпх KomTiB (за прямим методом)
за 2021 piK

Форма No 3 Кол за .ЩКУ[ l80l004

стаття
код

рядка

за аналогiчний
перiо,л

попереднього року
l 2 J 1

I. Щх коштiв у рзультатi операчiйноТ дiяльностi
надходженrя вiд:
Ремiзацii продукцiТ (товарЬ, робiт, посл}т) 3000 306588.0 29l з96.0
Повернення податкЬ i зборiв з005

у юмli числi податку на лопану BapTicTb

Щiльового фiнансування l4574,0 l59l5,0
Над<одження вiд отрш.rаrпrя субсидiй, дотацiй 30l l 58зз,0 8l8з.0
На,Ф(одження aBaHciB вiл покупчiв i замовItикlв з0l5 21 ,0
Над<одження вй повернення aBaнclB з020 l8з8.0
Надходження вiд вiдсоткЬ за змкшками коштЬ на поmчнrх
рахунках

3025 469.0 440.0

Надходження вiд операrdйноi оренли 3040 78l2.0 9692.0

Iншi над<одження з095 2952,0 l708.0
ВI{грачання на огUIату:
ТоварЬ (робiц посrrrт)

з l00 (l40582.0) (lз4з68.0)

Праui з l05 ( |05572.0) (98061.0)

.Вiдрахувань на соцiальнi заходи зll0 (28566,0) (26635.0)
-Зобов'язань 

з податкiв i зборiв зl15 (57787,0) (55982,0)

Витрачання на оплату aBaHciB 3 l35 (9.0)

ВЕграчання на оrшаry поверненrи aBaHciB 3 l40 (45,0)

lншi витрачання з l90 ( ll9.0) (6l7.0)

Чистлй рух коцfгiв вiл операчiйноi дiяльностi зl95 l598.0 3.170,0

II. Рух коштiв у результатi iнвестпцiйноТ дiяльносгi
Н а,шtолженrrя вiл реалiзацiТ:

фiнансовlо< iнвестицiй з200

необоротних активЬ 3205

нал<одження вiд
вйсоткiв з2l5
дивlдендrв з220

Надходження вiд квативlв з225
Iншi надходження 3250

Витрачанrrя на придбання:
iнансових ilтвестицiй

з255

активlв з260
Вип,тати за з210

3290

чистий pvx коштiв ви iЕвестицiйнот дiяльностi 3295

пI. коштlв льтатl HcoBor дlяльностl

зз00 I0000.0

лозик 3 305

Iншi надходження зз40
Виrрачання на

в власцlд< акцiй
зз45

з350

дивiдендiв зз 55 ( 8 l4.0)

вlдсоткlв зз60
lншi платежi 3390

Чистий ансовот дiяльностiкоштlв 3395 9l86,0
Чпстпй х коштiв за звiтнпй rод l0784.0 3.t70,0

Ja звlтнии
перiол

3006
30l0

Iншi rшатежi

Надходження вiд:
ыrасного капiта,ту

погашецrur позик

3400

g



Статгя Код
рядка

за звiтний
перiол

за аналогiчний
перiод

попередньоrо року
] 2 4

за,rишок коштiв на початок з405 9890,0 м20,0
вплив змiни валютнrтх на залишок коштlв з4l0

iHAзалишок коштiв на ki нець з4l5 206,74,0 9890,0
1

з0

\ъя

Керiвник

Головний бухгмтер

зк Л.Г.сагайдак
(iнiчiали, прiзвище)

М.В.Руденко

о

) (iнiцiали. прiзвище)
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КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИ€МСТВО
<КЕРУЮЧА КОМПАНIЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

оБолонського рАйону м. ки€вА>

примIтки до ФIнАнсовоi звIтностI вцповIдно до мсФз
ЗА 2021 piK / СТАНОМ НА 31,12.2021 РОКУ

Змiст
7. здгNlьнд lнФормАцlя 2

з. ocHoBHl принципи оБлlковоi' полlтики.. 4

4. lcToTHl оБлlковl суджЕння, оцlннl зндчЕння l припушЕння. 15
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L ЗЛГАЛЪНЛ IНФОРМЛЦIЯ

Комунальне пiдприемство кКеруюча компанiя з обслцовування житлового фовду
Оболонського району м. Киева> (да:li - Пiдприемство) створене на пiдставi рiшення
КиiЪськоi MicbKoi радл вiд 09.10.2014p. Nэ 270/270 <Про удосконалення ст}ктури
управлiння житлово - ком},нмьним господарством MicTa Киева), засноване на комунальнiй
власностi територiалъноi громади MicTa Киева та вiднесене до сфери управлiння
Оболонськоi районноi в MicTi Киевi державноi алмiнiстрачii.

Мiсцезнаходження Пiдприемства:04214, м. Киiв, вулиця Пiвнiчна, булинок 22
Засновником Пiдприемства е КИiВСЬКА MICЬKA РАДЦ. Код €ДРПОУ

засновника: 22883 l4l Адреса засновника: 01044, м. КиiЪ, Шевченкiвський район, ВУЛИЦЯ
ХРЕЩАТИК, булинок 36 Розмiр внеску до стат}тного фонду (грн.): 1 831 000,00

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

Пiдприемство взято на облiк:
/ Головним управлiнням регiональноi статистики - З 1 .01 .201 5р.;
/ ДП|у Оболонському p-Hi. ГУ .ЩФС у м. Кисвi

як платник податкiв 31.01.2015р. Номер взятгя на облiк: 26541501 1603;

як платrlик единого внеску 31.01.20l5p.. Номер взятгя на облiк:
l0000000337310.

За Bci звiтнi перiоди, здqiцч},ючи роком, що завершився 3l грудня 2018 року,
Пiдприемство гот}ъzшо фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiона.llьних станлартiв
бlхгалтерського облiку Украiни. Надалi фiнансова звiтнiсть скJIадаеться вiдповiдно до
мсФз.

2. основи товки ФIнднсовоi звIтностI

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

Фiнансова звiтнiсть Пiдприсмства е фiнансовою звiтнiстю загального призначення,

яка сформована з метою достовiрного подаItня фiнансового стану, фiнансових результатiв
дiяльностi та грошовЕх потокiв Пiдприемства дш задоволенЕя iнформацiйних потреб

широкого кола корисryъачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.
Концепryальною основою фiнансовоi звiтностi Пiдприемства за 202l piK /стшrом

gа 31.12.2021 рку, е Мiжнароднi стандарти фiнансовоli звiтностi (МСФЗ), включаюrш
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Мiжнароднi стшrдарти бухгалтерського облiку (мсБо) та Тлумачення (ктмФз,пкт),
виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бlхгалтерського облiку (РМСБО).

пiдготовлена Пiдприемством фiнансова звiтнiсть вiдповiдае BciM вимогам чинних
МСФЗ з Bpахyвzlнr. IM змiн, внесених РМСБо станом на кiнець 2021 року, дотримаIЕя яких
забезпечуе достовiрне подtlння iнформацii в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречноi',
достовiрноi, зiставноi та зрозрtiлоi iнформацii.

При формуваннi фiнансовоi звiтностi Пiдприемство керувrrлося також вимога {и
нацiона:rьпих законодавчих та нормативЕих аюiв щодо органiзацii i ведення
бlхгалтерського облiку та скJIаданшI фiнансовоi звiтностi в YKpaiHi, якi не протирiчать
вимогам МСФЗ.

Основа склйання фiнансовоi звiпносmi
Щя фiнаlrсова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдцо до принциrry оцiвки за

iсторичною собiвартiстю, за викJIюченням оцiнки фiнансових iHcTppleHTiB у вiдповiдностi
до Мiжнародного стiш{дарту фiнансовоi звiтностi 9 <Фiнансовi iнструменти>.

Функцiонмьна вмюmа fпа всlлюmа поdання
Нацiональною в:IJIютою УкраiЪи е гривIlя, яка е фуъкцiональною ваJIютою

Пiдприемства i валютою в якiй подано показники цiеi фiнансовоi звiтностi. Вся фiнансова
iнформацй полана у гривIrл( та округлена до тисяч.

Вuкорuсtпання оцiнок i суdэюень
Пiдготовка фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до вимог МСФЗ зобов'язуе керiвницгво

робити судження, розрахуЕковi оцiнки й припущення, що впливають на застосування
ОблiКОвоi полiтики й величину представлених у фiнансовiй звiтностi активiв i зобов'язань,
доходiв i витрат. Фактичнi результати можугь вiдрiзнrгься вiд зазначених оцiнок,

Оцiнки й припущення, що лежать в ix ocHoBi, перегJIядаються на регулярнiй ocHoBi.
Кориграння в оцiнкaж визнаються в тому звiтному перiодi. в якому були перегrrянутi
вiдповiднi оцiнки, i в будь - яких наступних перiодах, якIIх вони стосуються.

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

. YMoBHi податковi зобов'язання;
о TepMiH корисного використzlння основЕих засобiв;
о оцiнювання очiкlъаних кредитних збиткiв;
. Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ

Прuпуtцення про бе зперервнiсmь d iMbHo сmi
Фiншrсова звiтнiсть Пiдприемства пiдготовлена виходячи з припу-Iцення

безперервностi дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань
вiдбуваеться в ходi звичайноi дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не вкJIючае кориryвання, якi
необхiдно було б провести в тому випадку, якби Пiдприемство не могло продовжити
подzlльше здiйснення фiнансово-господарськоi дiяльностi вiдповiдно до принципiв
безперервностi дiяльностi.
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Прuпуцення tцоdо функцiонування компанii в найблuэtсчому майбуmньому
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена виходячи з припущенюI, що Пiдприемство

буле проловжувати свою дiяльнiсть як дiюче пiдприемство в осяжному майбутньому, що
передбачае решiзацiю активiв та погашеншI зобов'язань у ходi звичайноi дiяльностi,

При цьому слiд зазначити, що на дату затвердження звiтностi, Пiдприемство
фупкцiонуе в нестабiльному середовищi, що пов'язано iз заrrровадженням урядом УкраЪи
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обмежень, встtlновлених пiд час карантину у звlязку зi спuIахом KopoнaBipycy у cBiтi.
Стабiлiзацiя економiчноi ситуацii в УкраiЪi буде значною мiрою з.rлежати вiд ефеrгивностi
фiска,тьних та iяших заходiв, що будуть здiйснюватися урядом Украiни. У той же час Ее
icHye чiткого уявлення того, яких заходiв вжимтиме уряд Украiни для подолalння кризи. У
зв'язку з вiдсlтнiстю чiткого плану заходiв урялу по виходу з кризи неможJIиво достовiрно
оцiнити ефею впливу поточноi економiчноi ситуацii на фiнансовий стан Пiдприемства. В
результатi виникае невизначенiсть, яка може вплин}ти на майбутнi операцii можливiсть
вiдшкодування BapTocTi активiв Пiдприсмства та здатнiсть Пiдприемства обслуговувати i
платити за своiц.rи боргами в Mipy настання TepMiHiB ii погашення.

.Щана фiнансова звiтнiсть не вкJIюча€ кориryванЕя, якi мохqпь мати мiсце в

результатi т:жоi невизначеностi. Про TaKi коригуъшrня буде повiдомлено, якщо вони
стllнугь вйомi та змояqrгь бути ouiHeHi.

Рiшення про заmверDэеення фiнансовоt звimносmi
.Щана фiнансова звiтнiсть Пiдrrрисмства затверджена до випуску (з метою

оприlподнення) керiвником Пiдприсмства к21> лютого 2022 року. Hi уlасники
Пiдприсмствц Hi iншi особи не маютъ прztва вносити змiни до цiсi фiнансовоi звiтностi пiсrrя
ii затвердхенrrя до випуску.

,Щаmа перехоdу do МСФЗ
Що 31.12.2018 рку Пiдприсмство вело бухгалтерський облiк i подавало фiпансову

звiтнiсть згiдно з Положеннями (стандартами) бlхгыlтерського облiку, затвердженими
MiHicTepcTBoM фiнансiв Украiни, та по iЕшим правилаь{ i нормам, встtшовленим
УкраiЪським законодiвством. У зв'язку з тим, що в YKpaiHi зzlконодalвчо передбачена
обов'язковiсть подzlнвя пiдприемствами, що стzlновлять суспiльний iнTepec фiнансовоi
звiтностi, складеноi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiншlсовоi звiтностi (МСФЗ),
Пiдприемство з 01 сiчня 2018 року перейшло на облiк та фiншtсову звiтнiсть, основою якпх
е МСФЗ. Тому по.шнаючи з 01.01.2019, Пiдприемство скJIадае промiжну фiнмсову
звiтнiсть та рi.пlу фiншrсову звiтнiсть за МСФЗ.

3. OCHOBHI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОI ПОЛIТИКИ
основн засоби

OcHoBHi засоби Пiдприемства враховуються i вiдображшоться у фiнансовй
звiтностi вiдповiдно до МСБо 16 <OcHoBHi засоби>.

Вiдповiдно до пytrкту 9 МСБО lб, Пiдприемство са}.rостiйно визначае одивиIцо
оцiнки дrя визнilнЕя кожного об'екга основних засобiв. стверджуючи рiшення внугрiшнiми
оргшriзацiйно - розпорядIими док},ментаI\,rи.

Основними засобаI\rи визяаються MaTepialлbнi активи Пiдприемства' очiкуваний
TepMiH корисного використiшня яких бiльше одного року, що використов},ються у
виробництвi або постачаннi ToBapiB чи надшlнi посл)т дJtя надirння в оренду або для
адмiнiстративних цiлей, BapTicTb якпх перевипIуе 20 000 гривень.

Облiк основних засобiв ведеться по кожному об'екry, якi пiдtягаоть об'еднанню в

кJIаси основних засобiв залежно вiд виду i способу використання.
Матерiальнi активи Пiдприемства, очiкуваний сток корисного використаншI якID(

бiльше одного року та первiсна BapTicTb яких менше або дорiвнюе 20 000 гривень
визнаються маJIоцiнними необоротними матерiальними актива {и, i облiков}тоться як
запаси.

Придбшi ocHoBHi засоби за плату в облiку оцiнюються за первiсною вартiстю, яка
вкJIючае в себе BapтicTb придбання i Bci витрати, пов'язанi з доставкою i доведенням об'екта

до ексrшуатацii.

/ц
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OcHoBHi засоби наданi власником (уповноваженим ним орг:lном) Пiдприемству на
правi господарського вiдання оцiнюються по номiнальнiй BapTocTi зазначеноi у
вiдповiдпому локрлентi, щодо закрiплення майна за Пiдприемством.

На дату переходу на МСФЗ, до об'ектiв основних засобiв що знаходяться Еа
балшlсi, якi вiдповiдають критерiям визнalння активу, прийнято облiкову зrlлишкову
BapTicTb в якостi доцiльноi,

Пiдприемство використовуе модель собiвартостi для оцiнки Bcix класiв ocHoBHrTx
засобiв пiсля первiсного визнанIUl. Пiсля первинного визнаЕня в якостi активу, об'ект
ocHoBHIr( засобiв облiковуеться за його собiвартiстю MiHyc будь-яка накопичена
амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.

за даною вартiстю об'ект основних засобiв вiдображуеться в облiку та у фiнансовiй
звiтностi Пiдприемства

Нарахування амортизацii здiйснюеться протягом строку корисного використ:lнItя
(експrryатацii) об'скга, який встановлюеться Пiдприемством при визнаннi цьогь об'екта
:ктивом (при зарахуваннi па ба;lанс).

Амортизацiю активу починirють, коли BiH ста€ придатним дJlя використalння, тобто
коли BiH доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому BiH придатний
до експлуатацii у спосiб, визначений управлiнським персоЕчrлом.

Пiдприемство використову€ прямолiнiйний метод аь{ортизацii для Bcix класiв
основню( засобiв.

Амортизацiйнi вiдрахування за кожен перiод визнаються у прибlтку.п,t збитку,
якщо вони не вк.lпоченi до балаrсовоi BapTocTi iншого акп.Iву. Водночас вiдбуваеться
зменшенIIJI додаткового капiта.llу, сформованого за основними засобами що переданi
пiдприемству на правi господарського вiдання, через прибуп<и або збитки протягом тлй
перiодiв i в тих пропорцiях, у яких визнаються амортизацiйнi витрати au цrr, Ьr"*rо.

Первiсна BapTicTb основних засобiв збiльшу€ться на cylly витат, пов'язаних з
полiпшенняМ об'екга (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообпчдп*о", реконстрlкцiя,
тощо).

Витрати, що здiйснюютЬся лля пiдтриМання об'скга в робочому cTaHi (TexHi.rHe
обслуговуваrня та поточний ремонт), вкJIючаються до складу 

"rnrpu, у перiодi ikнього
понесення,

Списапня основних засобiв на Пiдприемствi вiдбуваеться у вiдповiдяостi до
Рiшення КиiЪськоi MicbKoi ради <Про затвердження Порядку списання оъ'ектiв KoMlHMbHoi
власностi територiальноi громади MicTa Кисва> Nаl536/5600 вiд 27.09.2018р.

прибуток чи збиток, що виникас вiд припинення визнання об'скга основних
засобiв, вкJIючаеться до прибугку чи збитку, коли припиняеться визнання об'скга.

Нематерiалънi акгиви
Пiдприемство здiйснюе облiк нематерiальних активiв у вiдповiдностi до

Мiжнародного стандарту бухга,ттерського облiку 38 - <Нематерiальнi активи>.
нематерiальними zжтивltми визнilються HeMoHeTapHi активи, якi не мають

матерiальноi форми, мох(угь буги центифiков.!ними i контрольованими Пiдприемством, а
також iснують майбугнi економiчнi вигоди вiд ix використання.

Нематерiальнi акгиви оцiнюються за первiсною вартiстю (собiвартiстю), яка
вкlпочас в себе BapTicTb придбання i витрати. пов'язанi з доведенням нематерiальних акгивiв
у стая, необхiдний для iiHboi експлуатацii.

Собiвартiсть внутрiшньо генерокlного нематерiального активу складаеться з усйвиц)ат на створенЕя, виробництво та пiдготовку активу до використilння. Витрати на
дослiдження (науково-дослiлнi роботи) визнаються витратами в перйд ix 

"rnnoanr".Подальшi витрати на нематерiальний аюив збiльш}rоть собiвартiсть
нематерiального активу, якщо:

/г
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. icнye ймовiрнiсть того, що цi витрати призведуть до генеруванЕя активом
майбугнiх економiцrих вигiд, якi перевищать його спочатку оцiнений piBeHb ефекгивностi;

о цi витрати можна достовiрно оцiнити i вiднести до вiдповiдного акгиву.
якщо нематерiальний актив не вiдповiдае вказаним критерiям визнанЕя, витрати,

пов'язанi з його прилбанням чи створенням. визнzlються витатarми того звiтного перiоду,
протягом якого вони були здiйсненi, без визнання такшх вrrграт у майбупrьому
нематерiальним :жтивом. Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об'екта в придатпому
для використання cTaHi та одержання первiсно визначеного розмiру майбугнiх економi.пrих
вигiд вiд його використання, вкJIючаються до складу витрат звiтного перiолу.

Пiдприемство використовуе модель собiвартостi для оцiнки Bcix класiв
нематерiальних акгивiв пiсrrя первiсного визнtlння.

Пiсля первiсного визнання нематерiальний актив вiдображаеться за його
собiвартiстю за вирах}в:lнtuш будь-якоi накопиченоi амортизацiiта будь-яких нllкопичених
збижiв вiд зменшення корисностi.

Пiдприемство використовуе прямолiнiйний метод амортизацii для Bcix класiв
пематерiaшьIrих активiв.

Лiквiдацiйна BapTicTb ycix нематерiаJьних активiв прирiвнюеться до IтуJIя, за
виIIятком влшадкiв, коrш :

. icHye зобов'язання тетьоi сторони придбати нематерiальний актив
наприкiнцi стоку його корисноi експлуатацii, або

. с lжтивний ринок дJIя такого нематерiального aжтиву та icHyc висока
ймовiрнiсть, що такий ринок iсЕуватиме наприкiнцi строку корисноi експrryатацii такого
нематерiального активу.

Очiкуваний TepMiH корисного використання нематерiальних atктивlв ВИЗНаЧаеТЬСЯ

при ii зармуваннi на баланс комiсiею, призначеною керiвником Пiдприемства.
Визндlня нематерiального активу припинясться:
. в разi його вибуггя, або
о коли не очiкують майбупriх економiчних вигiд вiд його використання або

вибуггя.
flрибуп<и та збитки, що вивикzlють вiд вибуггя або реа;riзацii нематерiального

llктиву, визпачаються як рiзниця мiж срлою чистЕх надходжень (якщо вони е) та
ба.панiовою вартiстю нематерiального zlктиву та визнаються у прибугку або збитку звiтного

перiоду.

Оренда

- 
Пiдприсмство здiйснюе облiк Орендних зобов'язань у вiдповiдностi до

Мiжнародного стандарту фiнансовоi звiтностi 16 - <Оренда>.

Пiдприемство класифiкуе кожну зi cBoii оренд або як операцiйну оренду, або як

фiнансову оренду.
оренда класифiкуеться як фiнансова орендц якщо вона передае в основному вс1

ризики та вигоди, пов'язанi з прtlвом власностi на базовий актив,

оренда класифiкуеться як операцiйна оренда, якщо вона не передае в осцовному

Bci ризики та вигодl щодо права власностi на базовий актив.

Пiдприемство визн.lе оренднi платежi вiд операцiйноi оренди як дохiд на

прямолiнiйнiй ocHoBi.
пiдприемство додае первiснi прямi витрати, понесенi при укJIаданнl договору про

операцiйну оренду, до ба:rшrсовоi BapTocTi базового активу та визнае ii як витрати протягом

стоку оренди на такiй самiй ocHoBi, як дохiд вiд оренди.

пiйна HeplxoMicTbIнвести
Пiдприемство визнас iцвестицiйну нерJхомiсть як актив тодi i тiльки тодi, коли:
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о е ймовiрнiсть того, що Пiдпри€мство отримае майбутнi економiчнi вигодл, якi
пов'язанi з цiсю iнвестицiйною нерухомiстю:

о собiвартiстьiнвестицiйноiнерухомостiможтlадостовiрнооцiнити.
Пiдприемство не визнае в балансовiй BapTocTi iнвестицiйноi HepyxoMocTi витрати

на пото.пrе обсrryговування цiеi HepyxoMocTi. HaToMicTb цi витрати визнаються в прибутках
чи збrrгках пiд час rx здiйснення.

Пiдприемство визнас у ба;rансовiй BapTocTi iнвестицiйноi нерцомостi витрати на
замiну частипи iснlточоi iнвестицiйноi HepyxoMocTi тодi, коли вони були здiйсненi, i за
уtrцови вiдповiдностi критерiям визнання.

Собiвартiсть придбаноi iнвестицiйноi HepyxoMocTi, вкJIюча€ цiну ii придбшrня та
буль-якi видатки, якi безпосередньо вiднесенi до придбання.

Iнвестицiйна нерцомiсть надапа власником (уповноваженим ним органом)
Пiдприемству на правi господарського вiдання оцiнюються по номiнальнiй BapTocTi

зазпаченоi у вiдповiдному документi, щодо закрiплення майна за Пiдприемством,
Пiдприемство використовуе модель собiвартостi для оцiнки iнвестицiйноi

нерцомостi пiсля первiсного визнtlння та застосовуе цю полiтику до Bciei iнвестицiйноi
HepyxoMocTi.

Пiсля первiсного визнання Пiдприсмство застосувЕlвши модель собiвартостi,
оцirrюе iнвестицiйну перухомiсть вiдповiдно до вимог МСБО 1б щодо моделi собiвартостi.

Пiдприемство здiйснюе переведеIrня HepyxoмocTi до iнвестицiйноi HepyxoMocTi або

з iнвестицiйноi нерцомостi тодi i тiльки тодi, коли вiдбраеться змiна у використаннi.

Фiн Bl lнстр\rl!{енти
Пiдприемство визнае фiншrсовий актив у звiтi про фiнансовий стдr тодi i лише тодi,

КОЛИ СТаС СТОРОНОЮ КОНТРilКТНИХ ПОЛОЖеНЬ ЩОДО ЦЬОГО lHcTpyI!'eETa,

Коли Пiдприемство вперше визнас фiншrсовий акгив, воно класифiкуе ii як TaKi,

що оцiнюються у подальшому або за амортизованою собiвартiстю, справелливою вартiстю

через iнший сукупний дохiд або справедливою вартiстю через прибугок або збиток на

ocнoBi обох таких чинникiв:
. моделi бiзнесу Пiдприемства дш управлiння фiнансовими alктивal}lи; та

. характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу

Фiнансовпй акгив Пiдприемство оцiнюс за амортизованою собiвартiстю, якщо

виконуються обидвi TaKi 1шови:
. актив утримують в моделi бiзнесу, мета якоi _ утримування акгивiв задля

збирання контактних грошових потокiв;
. KoHTpaKTHi рлови фiншlсового активу передбачають у певнi дати

над(одження грошовrо< потокiв, ш<i i лише погашенням oc'o'Hoi с},tии та сплатою вiдсоткiв

па непопlшеЕу основну ср!у.
ФiнансовиЙ a*rr-,u Пiдrrрr."ство оцiнюе за справедливою вартiстю через iнший

сукупний дохiд у разi одночасного дотримання обох зазначених нижче }ъ{ов:

о фiнансовий аIсгив утримуеться в рамках бiзнес-моделi, мета якоi досягаеться

як шJUгхом одержання договiрних грошових потокiв, так i шля<ом продФку фiнансових
arcшBiB, i

о договiрнi 1мови фiнансоВого активу генер},ють у певЕl дати грошов1 потоки,

KoTpi е сло виплатап,tи ocHoBHoi суми та процентiв на непогашену частку основноi срли,
' 

Ьiп*aоurпй акгив Пiдприемство оцiнюс за справедливою вартiстю через прибугок

або збиток, я<що BiH не оцiнюеться за амортизованою собiвартiстю або за справедливою

вартiстю через iнший сукупний дохiд., 
пй час первiсного визнalнЕя фiнансового активу або фiнансовото зобов'язання

пiдприемство оцiнюс ix за iхньою справедливою вартiстю плюс або MiHyc, у випадку

фiнаllсового активу або фiнансового зобов'язання, що оцiнюеться не за спр1ведливою
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мртiстю з вИображенням результату переоцiнки у прибуrку або збитку, витрати на
операцiю, якi прямо вiдпосяться до придбання або випуску фiнансового tlктиву 1ш

фiнансового зобов'язання.
Пiдприемство визна€ резерв пiд збитки дTя очiкуваних кредитних збиткiв за

фiнансовим активом, що оцiнюеться за alмортизованою собiвартiстю та за спрiведливою
вартiстю через iнший сукупний дохiд, для дебiторськоi заборгованостi за орендою, за

договiрним alктивом або за зобов'язанням iз кредитування, i за договором фiнансовоi
гарантii, до якого застосов},ються вимоги щодо зменшенЕя корисностi.

Пi.щlриемство завжди оцiнюе резерв пiд збитки в розмiрi, що дорiвrпое очiкlваним
кредитним збиткам за весь строк дii для торговельноi дебiторськоi заборгованостi або

договiрних активiв, що е наслiдком операчiй у межzж сфери застосувшня МСФЗ 15 та

дебiторськоi заборгованостi за орендою за операцiями, що перебувають у межах сфери

застос}ъання МСФЗ 16.

Пiдприемство застосовуе д.ltя оцiнювання очiкуваrrих кредитних збиткiв за
торговеJIьною дебiторською заборговшliстю та дебiторською заборговаriстю за ореЕдою
матрицi забезпечення.

Пiдприемство припшIяе визнlшня фiнансового активу тодi i лише тодi, коли:
. строк дii контрактних пр.ш на грошовi потоки вiд фiнансового активу

закiнчуеться, або
. воно пер9дас фiнансовий актив i ця передача вiдповiдае критерiшr для

припиненЕя визнalння .

При припинеrrнi визнання фiнансового активу повнiстю рiзниця мiж балшrсовою

вартiстю (оцiненою на дату припинення визнання) та отрим:lною компенсацiсю
(вк.lпочаючи будь-який новий отриманий акгив MiHyc буль-яке нове взяте зобов'язшrпя)

визнають у прибутку або збитку.
Пi,цrриемство здйскюс класифiкацiю Bcix фiнансових зобов'язшrь як таких, що в

подальшому оцiнюються за амортизовalною собiвартiстю, за винятком:
о фiншrсових зобов'язшrь, що оцiнюються за справедJмвою вартiстю через

прибlток або збиток. TaKi зобов'язанЕя, вкJlючurючи похiднi iнструменти, що е

зобов'язанняrlи, нада.тli оцiнюються за справедливою вартiстю;
о фiнансових зобов'язань, що виникt!ють у разi невiдповiдностi передаванrrя

фiншtсового активу критерiям для припинення визнання або в разi застосування пiдходу

пода:lьшоi },частi;
о договорiв фiнансовоi гарантii;
о зобов'язшrь iз надання позики за ставкою вiдсотка, нижчою вiд ринковоi;
о 1,uовноi компенсацii, визншrоi набlъачем при об'еднаннi бiзнесу, до якого

застосовуеться МСФЗ 3.

iliдпрrпa""ruо вил)лае фiнансове зобов'язання (або частину фiнансового
зобов'язанняj зi свого звiry про фiнансовий стан тодi i .lмше тодi, коли його погilшають,

тобто коли зобов'язання, визначене у KoHTpaKTi, виконано, анульовчrно або коли сплив

TepMiH його виконмня.
Рiзпицi мiж балансовою вартiстю фiнансового зобов'язання (або частиви

фiншrсового зобов'язання), погашеного або переданого iншiй cTopoHi, та сплаченою

компенсацiею (вк.lпочаюшл буль-якi переданi негрошовi активи та прийнягi зобов'язапtu)

визнають у прибутr<у чи збитку.

Зн нення в
Знецiнення активiв на Пiдприемствi здiйснюеться в iдповiдно до МСБО Jф 36 -

<Зменшення корисностi активiв>.
на дату складання фiнансовоi звiтностi Пiдприемство визначас наявнiсть ознак

зменшенкя корисностi аюивiв
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За наявностi ознак знецiнення активiв, Пiдприемство визначае cply очiкувшrого
вiдшкодрання аrгиву.

Cply очiкуваного вiдшкодування активу Пiдприемство визначае як бiльшу з двох
оцiнок акгиву:

. справедлива BapTicTb активу за вирахувzlнням витрат на вибуггя, та

. BapTicTb zлктиву при використаннi.
Якщо cpla очiкувilного вiдшкодуъання менше балансовоi BapTocTi активу, рiзниця

визнаеться збитками вiд зменшення корисностi акти ву у звiтi про фiншсовi результати з
одночасним змепшенням бшrансовоi BapTocTi активу до срли очiкуваного вiдшкодранпя,
якщо мтив не облiковуеться за переоцiненою вартiстю.

Збиток вiд зменшепЕя корисностi переоцiненого активу визЕаеться як зменшепЕя

резерву з переоцiнки. У випадку, якщо збиток вiд зменшення корисностi переоцiненого
чlктиву перевищус резерв переоцiнки, рiзничя визнаеться витратами вiд зменшеяrrя
корисностi zжтиву у звiтi про фiнансовi результати.

Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi нарrlхувtlння амортизацii активу
кориryеться в майбутнiх перiодах для розподiлу переглянlтоi ба.пансовоi BapTocTi аюиву за
вирarхувalнням його лiквйацiйноi BapTocTi на систематичнiй ocHoBi протягом строку
корисноi експлуатацii, що залишаеться.

В кiнцi кохпого звiтного перiоду Пiдприемство визнача€ наявнiсть ознtlк того, що
збиток вiд знецiнення активу в попереднiх перiолах, вже вiдс}тнiй або зменшився:

Збиток вiд зменшеЕЕя корисностi, визншrий для активу в попереднiх перiодах,

пiдrягае сторнуванню тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визЕаченЕя

суtли очiкуваrого вiдшкодув:lння zктиву з моменту визнtшня останнього збитку вiд
зменшеЕЕя корисностi.

збьшена балансова BapTicTb аrгиву, iншого нiж гулвiл, внаслiдок сторнувau{Ея

збитку вiд зменшенЕя корисностi ве може перевищувати балмсову BapTicTb (за

ВИРаХ}ъаНЕЯt{ амортизацii), яку б визначило Пiдприемство, якби збиток вiд зменшення

корисностi не бр визнаяий для .lктиву в попереднi роки.
Будь-яке збiльшення балансовоi BapTocTi активу вище вiд Tiei балансовоi BapTocTi

(за вирахуванняrr амортизацii), яку б визначило Пiдприемство, якби збиток вiд зменшеппя

корисностi не був визнаний дш alктиву в попереднi роки, вважаеться переоцiнкою,

Сторнlвання збитку вiд зменшенЕя корисностi активу визнаеться в прибуп<ах,л-r

збитках з одночасним збirьшенням ба.пансовоi BapTocTi активу до срtи очiкlъаного
giлrпкoдування, якщо aжтив не вiдображшоть за переоцiненою вартiстю.

Сторнlъання збитку вiд зменшенЕя корисностi переоцiненого активу визнаеться в

iншому сукупному доходi i збiльшуе результат дооцiнки для цього активу. Однак у випадку,

якщо ;бrток вiд зменшення корисностi того сillrого переоцiненого активу ранiше визнано

як витрати у звiтi про фiнансовi результати, сторнувzlнЕя такого збитку вiд зменшення

корисностi також визнаеться у звiтi про фiнансовi результати тiею ж мiрою,

Пiсля визнання сторнуваIIЕя збитку вiд зменшення корисвостi, нарlrхувilння

амортизацii ilктиву кориryсться в маЙбугнiх перiолах лrrя розполirry перег,rянlтоi

балансовоi 
"uproari 

u*rr"y au вирaхуванням його лiквiдацiйноi BapтocTi на систематичнiй

осповi протягом строку корисноi експлуатацii, що зrlлишився.

Запаси
Облiк Запасiв Пiдприемство здiйснюе у вiдповiдностi до МСБО Nq 2 - <Запаси>

пiдприемство визнае активами придбшi зtшаси на пiдставi перехо,ry права

власпостi або передачi майнових ризикiв.
пiдприемство визначае собiвартiсть одиниць запасiв за

над(одженшI - перший видаток)> (ФIФО).
формулою кперше
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Собiвартiсть одrниць запасiв лсi не е взасмозal]\,liнними а також призначенi дIя
конкретних проеюiв, Пiдприемство визначае шляхом використztння KoHKpeTHoi

iлеятифiкачii ix iндивi.ryальноi собiвартостi.
Запаси оцiнюються Пiдприсмством на кожну даry балансу за найменшою з двох

оцiнок: собiвартiсть та чиста BapTicTb решiзацii.
Бмансова BapTicTb запасiв не повинна перевищувати с},Llу. яка очiкусться вiд ix

продаr(у або використанпя.
Нова балшrсова BapTicTb е нижча з оцiнок - собiвартiсть або переглянlта чиста

BapTicTb реа;liзачii.
Запаси спис)тоться до чистоi BapTocTi реалiзацii на iндивiдуальнiй ocHoBi.

У ко>юrому наступному перiолi проволиться нова оцiнка чистоi BapTocTi реа;liзачii.
Якщо тих обставин, якi ранiше спричинили часткове списання запасiв нижче собiвартостi.
бiльше немае, або якщо с чiтке свiдчення збiльшення чистоi BapTocTi реалiзацiТ, cpla
чzюткового списання сторвусться так, щоб новою ба,T ансовою вартiстю с нижча з оцiнок -
собiвартiсть або перглянlта чиста BapTicTb реалiзацii.

дебiтопська гованlсть
воно стае
отимання

Пйприемство визнае дебiторську заборгованiсть в ба;rансi, коли
стороною контрilктних зобов'язань i впаслiдок цього icHye ймовiрнiсть
Пiдприсмством майбрнiх економiчних вигiд та може бlти достовiрно визначена ii сlъла.

в своему облiку Пiдприсмство подiляе дебiторську заборгованiсть па поточну та

довгострокову.
Поточна дебiторська заборгованiсть - сума дебiторськоi заборгованостi, яка

виникае в ходi нормального операцiйного цикJIу або буле погашена протягом дваIrадцяти

мiсяцiв з дати ба;lансу.
поточна дебiторська заборгованiсть вiдноситься до оборотних активiв

Пiдприемства.
,Щовгострокова дебiторська заборговшriсть - сума дебiторськоi заборгованостi, яка

не виникае в ходi норма.llъного операцiйного цикJIу та буле погzlшеЕа пiсля двмадцяти
мiсяцiв з дати балансу.

частина довгостроковоi дебiторськоi заборгованостi, яка пiдrягае погашенню

протягом дванадцяти мiJяцiв з дати ба.пшrсу, вiдображасться на ту ca^ry дату в складi

пото.дlоi дебiторькоi заборговшrостi.

.Щовгосфокова дaбirорau*ч заборговаriсть вiдноситься до необоротних акгивiв

Пiдприемства.
облiк дебiторськоi заборгованостi здiйснюеться в розрiзi коIrтрагеЕпв та

укJIадених з Еими договорiв, дотримую,плсь методу нарахувalняя,

.Щебiторська заборгованiсть за продукцiю, .]o.uup", роботи, послуги. визнаеться

alктивом одночасно з визн.lншIм доходу вlд звичaмноt дlяльностi, коли (або у Mipy того, як)

Пiдприсмство задовольняе зобов'язання щодо виконання, передаючи обiцяний товар або

noarryry (тобто акгив) клiентовi, за цiною операчii, якщо торговельна дебiторська

забоiгованiсть не мiстить значного компоненту фiнансувшlня. Дкпав передаеться, koJm

(або у Mipy того, як) клiент отримуе контроль над таким активом,

Щоб визначити цiяу опершrii Пiдприемство розглядае УIt{ОВИ ДОГОВОру та свою

.urrny npbr*y бiзнесу. I_fHa операчii - це сума компенсацii яку Пiдприемство очiкуе

orpn*urn np*o в обмiн на передачу клiентовi обiцяних ToBapiB або послуг за виЕятком с}ъ{,

зiбранrх вй iMeHi TpeTix осiб. Компенсацй обiцяна в договорi з клiентом, може вк,Iючати

фiксованi сlтtи, змiннi срли або i Ti й Ti суrrли.^ 
Пiлприемство застосовуе практи.лrий прийом, який не передбачае обов'язкового

кориг}tsання обiцяноi с}ми компенсацii з метою урахування rстотного компонента
очiкуе, на момент укладеЕня договору, що перlод мrж

фiнансувшrня, якцо Пiдприемство

/D
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часом, коли Пiдприемство переда€ обiцяний товар або послугу клiентовi, та часом, коли
клiсrrт платить за такий товар або послугу, становитиме не бiльше одного року.

грошовi кошти та ix еквiваленти
Грошовi кошти с найбiльш лiквiдними активаL{и Пiдприемства та вкJIюч:lють

готiвку у Kaci та на поточному рахунку i депозити до запитalнЕя.
Оцiнка грошових коштiв, якi знаходяться в Kaci та на pax}Trкirx у Пiдприемства

однакова. Грошовi копIти в нацiона.llьнiй валютi вiдображаються в бухгаrrгерському облiку
за номiнаьною вартiстю.

Облiк грошовrтх коштiв на Пiдприемствi ведеться в розрiзi вaulют, та в розрiзi
компанiй, в яких вiдкритi поточнi, депозитнi та транзитнi р;lхунки. ,Щепозитlli рllхунки на
Пiдприсмствi пiдлягають облiку ще й в розрiзi договорiв.

//

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

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

Пiдприемство класифiкус наступнi види забезпечень:
l. Забезпечення для виплат вiдпусток працiвникам Пiдприемства;
2, Забезпечення матерiального заохочення
Забезпечення для виплати вiдпусток створюеться Еа суму вiдпускних по факгичяо

невикористаним дням вiдпустки спiвробiтниками на звiтну дату та cyIlly единого
соцiа,rьного внеску вiд с}ъ{и невикористаноi вiдпустки, по ставцi внеску, визначеному
зzжонодавством ykpai'rm на звiтну дату. Резерв вiдпусток нараховуеться та перегляда€ться
(iввентаризусться) на щомiсячнiй ocHoBi.

Виплати працiвникам
Вiдповiдно до МСБО 19 <Виплати працiвIrикам> Пiдприемство визнае

зобов'язапня по виплата}, працiвникам, якщо працiвник надав послуry в обмiн на виплати,

якi булугь сплаченi в майбутньому та витрати, якщо Пiдприемство споживас економiчну
вигоду, що виникае внаслiдок послуги, Еаданоi працiвником в обмiн на виплати

працiвЕикам .

Пiдприемство визнае у власному облiку KopoTкocTpoкoBi виплати за

вiдпрацьований та за невiдпрацьований час.

,що короткострокових виплат за вiдпрачьований час вiдносяться виплати по

заробiтнiй платi та BHecKzlIr{ на соцiальне стрalх}ъаrня, пов'язанi з виплатою заробiтноi

плати, премii, а також негрошовi винагороди.
облiк зарбiтноi плати спiвробiтникiв Пiдприсмства ведетъся в розрiзi кожного

спiвробiтника Пiдприсмства
,що короткострокових виплат за невiдпрацьований час вiдносяться виплати

щорi.дlих вiдпусток, тимчасовоi непрацездатностi, компенсацii за вiдсутнiсть пiд час

вiйськовоi сrгркби та iнше.
ВизншrнЯ короткостокоВих виIlлаТ за невiдпрацьоВаний чаС зilлежитЬ вiд того, .л.r

е данi виплати накопичувальними або цi виплати е ненакопичвальними:.
ненакопичува.тьнi виплати Пiдприемство визнае в якостi зобов'язrшня в тому

звiтному перiодi, в якому час вiдс)тностi працiвника пiдлягае оплатi, з одночасним

вiднесенням даних виплат на витрати цього звiтного перiолу. .Що Еенакопичувальних виплат

за невiдпрацьований час вiдносягься оплати тимчасовоi непрацездатностi, компенсацii за

вiдсуrнiсть пiд час вiйськовоi сrгуlкби та iH. По ненакопич}ъzlльним виплатаJr,l за

невi,щIрацьований час Пiдприемство не створюе резерв забезпечення майбlтнiх виплат.

Накопччувапьнi вuплаmu за невiдпрацьований час накопиtгуIоться i можугь бупл

використанi працiвшrком в майбlтнiх перiодах. Накопичува.пьнi виплати за
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Витрати
Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi

вибуггя чи iлJ{ортизацii активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого е

змеЕшеннJI власного капiталу, за винятком зменшенЕя, пов'язаного з виплатtшt{и гIасникzlм,
Витрати визнitються у звiтi про прибlтки та збитки, коли виЕикае зменшення

майбlтнiх економiчних вигiд, пов'язаних зi зменшенням активiв або збiльшенняr,l
зобов'язання, якi можна достовiрно вимiряти.

Витрати визнilються у звiтi про прибугки та збитки на ocHoBi безпосереднього
зв'язку мiж понесеними витатами та заробленим доходом вiд конкретних статей.

Якщо виникнення економiчних вигiд очiкусться протягом кiлькох облiковлтх

перiодiв i ixнiй зв'язок з доходом можна визначити лише в широких межах або непрямо, то
витрати визяalються у звiтi про прибупси та збитки на ocHoBi процедур систематичного i
рацiона;rьного розподi,цу.

Витрати негайно визнаються у звiтi про прибугки та збитки, коли видатки не

надlлють майбугнiх економiчних вигiд або тодi та тiею мiрою, якою майбlтнi економiчнi
вигоди Ее вiдповiдають або перестають вiдповiдати визнtшЕю як zжтиву в ба,тансi.

Витрати визнllються тzrкож у звiтi про прибугки та збитки в тих випадках, коJIи

виникають зобов'язашlя без визнання активу.

ВитDати з податкY на пDибtток
Витрати з податку на прибугок визначаються i вiдображаються у фiнансовiй

звiтностi Пiдприемства вйповiдно до МСБО l2 <Податки на прибутоо.
ВитратИ з податкУ на прибlток, що вiдображаються у звiтi про фiнансовi

результати, ск.ладаються з cpl поточного та вiдстроченого податку на прибуток.

поточний податок на прибlток визначасться виходячи з оподатковувrlного

прибlтку за piK, розрахованого за правилами податкового законодавства УкраiЪи,

Ьiдстрочений податок визЕастъся в cyMi, яка, як очiкусться, буде сплачена або

вiдшкодовшrа в майбlтнiх звiтних перiодах у зв'язку з наявнiстю рiзницi мiж ба;rансовою

вартiстю акгивiв та зобов'язань, вiдображепих у фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдною

податковою базою аюивiв i зобов'язань. Вiдстроченi податки на прибуток розрarхов},ються

за тимчасовими рiзничями з використдfiям балансового методу облiку активiв та

зобов'язань.
Вiдстрочений Податок розрахОвуеться за податковимИ cTaBкalJrtИ, ЯКl, Як оrlrкуеться,

булугь застосЬвнi в перiодi, кош булlть реалiзованi активи або погашенi зобов'язання, на

oiпoBi податкових ставок, що дiяли на звiтну дату, або про введеЕlUI яких в дiю в

найближчому майбlтньому було достовiрно вiдомо за станом на звiтну дату,

капlтаJI
власний капiтал в цiлях облiку класифiкуеться наступним чином:

. зареестровший(пайовий)капiтал:
о додатковий капiтал
о резервний капiтыr;

Власний

!2

,,

невi.щlрацьований час Пiдприемство визнае в якостi резерву забезпечення майбугнiх витрат
з одночасним вiднесенням змiни резерву (збiльшення/зменшення) на виlрати звiтного
перiоду. До пакопичувальних виплат за невiдпрацьовшrий час вiдносяться оплати щорiчнrтх
вiдпусток.

По накопич}ъальним виплатаIt, Пiдприемство формуе забезпеченЕя для виплат
вiлпусток - Резерв вiдлусток.

Виплати при звiльнепнi та iншi компенсацii Пiдприемство визнае в якостi витрат
звiтного перiоду з одночасним визнllнням поточних зобов'язань по розрах}цкalIr.r з
працiвЕикitми.



Подii. шо вiлбчлися пiсля звiтноi дати
пiдприемство кориryс пока}ники cBoei фiнансовоi звiтностi з метою вiдображення

подiй, тобто подiй, якi коригуоть, що виникJIи пiсля звiтноi дати, але до затвердження

фiнансовоi звiтностi. якi пiдтверджуrоть уN{ови. lцо iснували на звiтну даry,' 
пйприемство не кориryе показники cBoei фiнансовоi звiтностi .з метою

вiдображення подiй, лсi виник:lють пiсля звiтноi дати але до затвердження фiнансовоi
звiтностi, i вказують на уNlови, що виникJIи пiсля звiгноi дати,

Фiнансова зв 1сть

при пйготовцi та поданнi фiнансовоi звiтностi загального призначенЕя вlдповlдно

МiжнаiолнЙ стандартiв фiнансЬвоi звiтностi (МСФЗ) Пiдприемство застосовуе МСБО
до
l <Подання фiнансовоi звiтностi>.

повний комплект фiнансовоi звiтностi загального призначення, яку скJIадае та

подае Пiдприемство скJIадасться з :

l звiт про фiнансовий стан на кiнечь перiоду, Пiдприемство у Звiтi про

фiнансовий стан вйображае :жтиви, зобов'язання та власний капiта.тr станом на кiнець

звiтного перiолу;
. - ,"i, ,rро орибугки та збитки та iнший сукупний дохiд за перiод. Пiдприемство

у звiтi про 
"у*уrrппЪ 

дохiл роз*ривас ocHoBHi види доходiв i витрат, що групlтоться за ix

функчiяvи.;. звiт про змiни у власному капiта,ri за перiод, Пiдприемство у дапому звtтr

вiдображае рlх капiтаlry за звiтний перiод.;
. звiт про рух грошових коштiв за перiод. звiт про рух грошових коrrrгiв надае

необхiдну iнформачiю, що с основою оцiнки спроможностi Пiдприемства генерувати та

ефекгивно використовувати грошовi кошти та ix еквiваленти. Обсяг руху грошових коштiв

рЁзподirоет"с" npor".bon звiтного перiоду за вид.ми дiяльностi (операцiйна, iпвестицйна,

1з

,з

. нерозподiленийприбугок(непокритийзбиток).
Зареестрований капiтыr вкrпочае в себе зафiксовану в установчих док},Nrентах с}ъ{у

стат)тного капiтапу
.Щодатковий капiтал вк.тпочас BapTicTb безкоштовно отрим {их необоротних акгивiв

вiд власника (уповновФкеЕого ним органу) та iншi складовi додаткового капiталу.
Резервпий капiтал створюеться вiдповiдно до Стаryту Пiдприемства. Переведення

коrптiв у TaKi резерви е асигнуванням нерозподiленого прибlтку, а не витратzrми.

Нерозподiлений прибlток (непокритий збиток) формуеться наростtlюIмм
пiдсуллком IIIJIяхом додавtшня Iшстого фiнансового результаry дiяльностi Пiдприемства за
поточний перiод до нерозподiленого прибугку минулих poKiB.

пов'язанi особи
Перелiк пов'язаних cTopiH визначаеться Пiдприсмством, враховуючи cyTHicTb

вiдносин, а не лише юридицrу форму (превалювання сугностi над формою).
Пов'язана сторона - фiзична особа або суб'скт господарювЕшIIя, пов'язанi з

Пiдприсмством.
Пiдприемство будуrи пов'язаним з органами влади звiльняеться вiд вимог щодо

розкритtя iнформачii, стосовно операчiй та за.тишкiв заборговшlостi, у тому числi

зaгilльних зобов'язшrь, з органом влади, що здiйснюе контроль Пiдприемства. При чьому
Пi.щrриемство розкривае:

о Еазву оргапу влади та характер його вiдносин;
о детальну iнформаrriю про характер та обсяги кожноi окремо суггевоi операчii;
. ДЛя iнших операчiй, якi е суггевими в сукупностi, а не кожна окремо, якiснi

або кiлькiснi показники i'xяix обсягiв.



фiпансова). Пiдприемство дJIя визначенш{ обсягу руху грошовrх коштiв вiд здiйснення
операчiйяоi, iнвестицiйноi та фiвансовоi дiяльностi використовуе прямий метод, згiдно з
яким розкриваеться iнформацiя про ocHoBHi кJIаси вzlлових надходх(еЕь IIи валових виплат
грошових коштiв;

. примiтки, що мiстять стислий виклад суггсвих облiковлтх полiтик та iншi
поясненЕя. У примiтках Пiдприемство розкривас ocHoBHi принципи облiковоi полiтпки та
за основними роздiлами фiнансовоi звiтностi подае бiлъш детальну iнформачiю, також у
примiтках ло фiнансовоi звiпrостi Пiдприемство розкривае iнформацiю про сутгевi подii якi
вiдбуrплсь, або очiкlтоться у найближ.шй час.

Пiдприсмство подае промiжну фiнансову звiтнiсть, яка вiдповiдае принципiм
визн!ц Iя, оцiнки та розкриття iнформачii вiдповiдно до Мiжнароднпх стандартiв

фiншlсовоi звiтностi (далi - МСФЗ).
Промiжна фiнансова звiтнiсть - фiнансовий звiт, що скJIа,даеться з повного

комплекry фiнансовоi звiтностi (визначеного в мсБо 1 <подання фiнансовоi звiтностi>>).

Промiжний перiод - перiод фiнансовоi звiтностi, коротший за повний фiнансовий
piK.

Повний комплект фiнансовоi звiтностi вкJIючае:

о звiт про фiнансовий стан на кiнець перiоду;
о звiт про прибрки та збитки та iнший сlкупний дохiд за перiод;
о звiт про змiни у власному капiта.T i за перiод;
о звiт про р}х грошових коштiв за перiод;
о примiтки, що мiстять стислий викJIад суттсвих облiкових полiтrп< та iншi

пояснення.

к визIiання елементiв фiHaнcoBol звlтнocTl

Акгивами визн:lються TaKi ресурси, якi концо.lпоються Пiдприемством у

рзультатi минулих подiй, використalнЕя яких, як очiкуеться приведе до збiльшення

економiчних вимог.
класифiкацiя акгивiв (необоротнi,/оборотнi) та зобов'язань за стока {и погашенЕя

(ловгостроковjпото.шi) здiйснюсться пiд час ix первинного визнання залежно вiд TepMiHy

iснувапня, користування, володiнпя ними Пiдприсмством в порiвняннi з ix операчiйним

цикJIом. Трива.пiсть операцiйного цшспу скJIадае один календарний piK,

Акгив визнаеться оборотним, якlпо:
. його передбачаеться реа.rriзувати або BiH призначений дtя продажу ц{

використ:lння в межах звичйного операчiйного цикпу;
оактиВпризначенийдляреалiзацii(торгiвлi)абойогоперДбачаеться

ра.пiзуватИ протягом дванадцяти мiсяцiВ пiсля закiнчення звiтпого перiоду;

о актив являе собою грошовi кошти, за викJIюченням випадкiв наявностi

обмежень па його обмiн або використанIIя дJUI погашення зобов'язань протягом двападцяти

мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiолу.
Yci iншi активи класифiк},ються як необоротнi,

Поточна дебiторська заборгованiсть за продlкцiю, ..]овари, р_оботи,, 
посlгупа

визваеться активом одlочасно з визнЕшнJIм доходу вц, реа;liзацii пРО.ryкчii, ToBapiB, РОбiТ i

послуг за суI!{ою цiни операtii.
Зобов'язання - заборгованiсть Пiдприемства, що виникJIа в результап подrи

минуJшх перiодiв, up.y*uurr"" якоi приведе до вiлтоку pecypciB, що мiстrгь економi,пrу

вигоду.
Зобов'язаtrня вк}наеться короткостроковим (поточним), якщо воно вiдповiдас

одному iз насryпних критерiiв:
о передбачаеться, що зобов'язання буде погашено в ходi звичайного

операцiйного чиклу;
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. зобов'язання призначено, головним чином, д'Iя продажу;
о зобов'язаЕня пiдлягае погttшенню протягом 12 мiсяцiв пiс.rrя дати балансу.
Зобов'язання, що не вйповiдають жодному iз перерахованих критерiiв ввlDкllються

довгостоковими. Частина довгостоковю( зобов'язань, що пiдлягас погашенню протягом

дкlнадцяти мiсяцiв вiд остlшнього числа кожного календарного мiсяця, переводиться в

пото.шi зобов'язання на ту ж дату. Облiк довгостокових та пото.*rих зобов'язань ведеться
з подiлом на торговi, фiнансовi та iншi зобов'язання.

Пiдприемство не зарarховуе активи та зобов'язання, а тtlкож доходи та витрати,
якщо тiльки такого не вимагаеться вiдповiдно до буль-якого МСФЗ.

Пiдприсмство залишас незмiнними представлення та класифiкацiю статей у
фiнансовiй звiтностi вiд перiоду до перiоду. У випадку, якщо будуть вiдбуватися змiни у
прдставленнi або класифiкацii статей у фiнансовiй звiтностi, Пi.щlрисмство здiйснить

ркласифiкацiю порiвняльних ср!, за викJIюченням випадкiв, коJIи це не можJIиво, розкрие
iнформачiю по д.lному випадку.

Власний капiтм - це залишкова частка в активах Пiдприемства пiсля вирахlъання
Bcix його зобов'язань.

Дохц - це збЬшенrrя економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi
надходженнЯ чи збiльшення корисностi акгrrвiв або у виглядi зменшення зобов'язань,

результатом чого с збiльшенllя власного капiталу, за виIuIтком збiльшення, пов'язаного з

внесками учасникiв
Витрати - це зменшення економi,пrих вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi

вибугrя чи амортизацii активiв або у виглядi виIlикне}tttя зобов'язань, резуJIьтатом чого €

зменшенЕя ыIасного капiталу, за винятком зменшення, пов'язаного з виплата}rи )цасникаr,r.

.Щоходи та витрати визнzlються за методом нарах),вЕшня.

Визнанням у фiнансовiй звiтностi пiдлягшоть Ti елементи, якi:

о вiдповiдають визначенням одного з елементiвl i

о вiдповiдають критерiям визнмня.
Критерii визнання:
. 

^ 

icHye ймовiрнiсть збьшення або зменшення майбрнiх економi.пrих вигiд,

пов'язаних з об'екгом, що вiдповiдае визначенню елемента;

об'ект мае BapTicTb або оцiнку, яка може буги достовiрно визначена

4. IcToTHI оБлIковI OIIIHHI ЗНЛ.IЕННЯ I

Пiдготовка фiнансовоi звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ вимагае вй керiвництва

визначенЕя оцiнок Ti припущень, що впливають па суми активiв та зобов'язшrь, розкриття

улrовЕих активiв та зобов'яiшrь станом на звiтну дату, а також на суми доходiв та витрат за

звiтний перiод,
Визначення таких оцiнок вк;lючас суб'ективнi фактори та залежить вiд мпнулого

досвiду, поточНих та очiкуванИх економiчних Умов та iншоi дОсryпноi iнформаrii. Факги,+li

результати моrýль вiдрiзнятись вiд визначених оцiнок,

Дана Фнансова звiтнiсть вкJIючас оцiнки керiвництва щодо вагlоlтi акгивiв,

зобов'язшrь, суrv лохолiв, видаткiв та визнанЕя договiрних зобов'язань. Щi оцiнки, в

ocuoBlloмy, вкJIючають:

Терлtitt KopucHo?o вuкорuспання ocHoBHtM засобiв
оцiнка iepMiHiB корисного використання основних засобiв е предметом

професiйного сулження, яке базу.rч"" na o"noui досвйу використання аналогiчних активiв.

Йч*Ъуrпl еконЬмiчнi вигоди вiд даних активiв, виникають перевФкно вiд tx поточного

u"*op"ar*r" пiд час наданпя посJtуг. Тим не менш, iншi фалсгори, TaKi л< фiзичний та

моральЕий знос, часто призводять до змiн розмiрiв мйбутнiх економiчнrд< вигiд, якi як

o.ri*y.ru"" булугь отриманi вй використання даних активiв,
15
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Керiвництво перiодичrо оцiнюс правильнiсть остаточ,"1 ]:ly-:P, 
корисного

використаннrl основних засобiв, Fфею вiд пеlе:Ijё/ остаточЕого TepMiEy корисного

впкористzlIlнJI основних засобiв вiдображаеться у перiолi, коли такий перегляд MtlB мiсце чи

" "ЙОБ"Н."rrних 
перiодах, я*що мЬжпи"о застосувати. Вiдповiдно, це може вплиЕ}ти на

величипу мйбрнi* *ор",*iй* uiдр*уuчrlо,u ОаJIмсову BapTicTb ocHoBHrTx засобiв,

Оцiнювання очiкуванtм креdumнtм збumкiв ____,,__,,* абu
ПЦприемство "о.*rч.-рЁr"р" 

пiд збитки для очiкуваних кееди]:у_лЗ^9:ТКiВ Зi

фiнансовим активом, що оцiнюетьiя за амортизованою собiвартiстю та для деOlторськоt

,'uoop-uoo"ri за орендою використовуючи матрицi забезпечення,

Пiдприемство .u,"roroЙ-o.ri*bmri кредитнi збитки за фiяансовим iнстр;ъ,rентом

"р*о"у. 

-йrЪ.оri 
загальноекономiчнi уплови, платоспроможнiсть дебiтора та змlни },It!oB

ЗДiЙСНеНПЯrШаТеЖtВ' 
суIt{и резерву пiд збитки ," фii":_,_:-iу,:,.1ч}i}]i#l.r"iдображений

у фiнансовiЙ звiтностi, може проводит1:1_1,рj,упu'-i змiни економiчноi чи галузевоi

Ьrryачii або фiншlсового ст,lяу окремих KJIleHTtB,

Пiдприемство p,ryn"p"o 
. 
переглядае м€тодику та припущеншI, що

використов},ютьa" дп, оо,,о"*ня очiкуваних кредитних збиткiв, щоб зменшити будь-якi

Б.Ёi*r".ri "r* 
оцiнками ,u фй"""*" оосвiдом кредитних збиткiв,

Суdэrення щоdо операцiй, поdiй або умов за_в^idсуmносmi конкреmнuх МСФЗ

Якщо немае МСФЗ, який ковкреп{о ,u",o"ouui,"," до операцii, iншоi подii або

чмови, керiвництво Пiдпри€мства_ застосову€ _"й""п" пiд час розробленrrя та

il#b;;;;;";"i;;i;*, щоб iнформач:_gljч ооо""ою дrя потреб корист}вач!в

для прийняттЯ економlчнЕХ рiшень та достовiрною, у ,о"у ,nu'r""Hi, що фiнансова

звiтнiстЫ 
подас достовiрно фiнансовий стан, фiншlсовi результати дiяльяостi та

ФоШОВiЛОТОlПШЖЖ"#""iчну сугнiсть операчiй, iнпlих подiй або 1мов, а не лише

юрид{чну форму;. - 
Ъ неtтральною, тобто вйьною вiд ререджень;

. е повною в ycix суггевих аспектах,

Пiд час ,дiП",1"п," судження керiвництво Пiдприемства посилаеться на

поийнятнiсть наведених дuлi дж"р,л та враховус rху.низхiдному поряlку:

"P"",",;;;;;;i йсоЬ, y',*,i iл"о" npo ч'-'б.li 
та пов'язанi з ними питанtlя;

б) визначення, npЙpii """*ня 
та ко_нцепцii оцiнки аюивiв, зобов'язшrь, доходlв

,u 
"rrр- у Концептуальнiй ocHoBi фiнансовоi звtтностt,

пiд час rоit"""ri*}""iЙi"-"ЪрЬ",","" Пiдприемства "pi:Y_: 
НайОСТаННtШl

положеЕIUri,,-"хор.ч"i",щоро.робп'о,ьтазатверджуютьстандарти'якiзастосов)тоть
подiбну концептуаJlьну *ЙЙ о*робленrrя.стандартiв, 

iншу професiйну лiтерат}ру з

облiку та прийяJIтl ,-у"Ъi np*"*, тiею мiрЬю, якою вони не суперечать

вишезд}наченим джерелам,

У м oBHi поD аmковi з о б ов' жання

пiдприемство з^ъ;;;;;йй в однiй податковiй юрисдикцii. податкова система

Украiни е BiдrocHo ,";;; й *чрЙ"р"у"о"я_наявнiстю часто мiнливих нормативнID(

докрлентiв, "*, . у ouiu,uo* u,пчд**, y1:]]]: неоднозначнi, часом cyпepetlJмBl

формуlповшrня, ",д*р"'i 
Й-рiзних iкгерпретаuй , Оо*у iоо**вих органiв, Найчастiше

мiнливi норми з*оrrоо*ьч оопускають рiзнi iнтерпреiаrii з боку податкових органlв, що

мають право нмладч* знч.l"i шфафи, нlрауврати й стяryвати пеню, 
,

На думку керlвництва, податковi ,*::л::*'i буп, nou"i"ro вiлоФаженi в лмiй

фiпансовiй звiтяостi, ""-,Ь* з 
iнтерпретацii керЬництвом чинЕого податкового

16

/6



зlлконодавства Украiни, офiчiйних KoMeHTapiB нормативних докlт,,rентiв i роз'яснень
судових органiв.

Олпак, берушл до }ъаги той факг, що iнтерпретацii податкового законодавства
рiзними реryJIятивними органами мохgrгь вiдрiзняться вiд лрtки керiвництва, у випадку
застосувaшIlя примусових зalходiв впливу з боку регуJIятивних органiв iх вплив на фiнансове
стllновище Пiдприемства може бут,l iстотним.

Керiвництво Пiдприемства ввФка€, що стiшом на <31> грулня 2021 року у
Пiдприемства не icHye потенцiйних податкових зобов'язань.

5. нЕмлтЕрIдJIънI лктиви рялки ФIIинсового звIту "1000". "l00l,.
u1002,,)

Нематерiальнi ilктиви предст:вленi авторським пр:rвом та суtviжпими з ним
прalвtми на комп'ютернi програми. ,Щ;rя нарахlъання zмортизацii Пiлприемство
використовус прямолiнiйний метод.

мьних активiв за 202l 1кп нии таким чином:

Всьогондймекчвдпня

Первiсна BapTicTb
59Стапом на 31 грудня 2020 року

Надходженrrя (лооuiнка)

Вибуггя

Iншi змiни
59CTarroM на 31 грудня 2021 року

Накопичена амортшзацiя

65)Стдном ша 31 грулня 2020 року
Вибуггя

(2)Амортизачiйнi нарах)ъмня

62)Стапом на 31 грулня 202l рокry

Балдпсовд вартiсгь
4Стдном на 31 грулня 2020 року

Станом на 31 грудня 2021 року

6. НЕЗЛВЕРШЕНI КЛпIтА]IънI IнвЕстицIi рядок ФIНЛНСОВОГО ЗВIТУ
"I005")

незаве них капiтмьних iнвестицrй за 2020 tK едставлений таким 1Iином :

Незавершенi капiтальнi
iввестrrцii

0Балднс пд 31 о2020
Надходження

идбанrя основних засобiвАванси на
184введення в екс атацlю
0Балавс на 31 группя 2021 року

t7

/+

,,

184



Зменшення корисностi незавершених капiтальних iнвестицiй протягом 2021 року
пе iдентифiковаво.

ФIнлнсового звIту "1и07. "I01l "l0I2

Осповнi засоби, що вiдображенi у фiнансовiй звiтностi Пiдприсмства були
придбанi як за плату так i отриманi вiд власника (уповноваженого ним органу) на правi
господарського вiданrrя.

Пiдприемство використовуе модель собiвартостi д.гrя оцiнки Bcix KJIaciB основнЕх
засобiв пiсля первiсного визнання, застосов}.юtм прямолiнiйний метод ulмортизацii для Bcix
KJIaciB основних засобiв.

Рlх основних засобiв за 2021 piK представлений таким чином:

Булинки
та споруди

Машини та
облtднiяня

Травслортtri
засоби

iHcTpyMcBT
и, прилiдиl

iHBeHTap,
меблi

багаторiчнi
ндсадженвя

Всього

Первiспа BapTicTb

Стапом па 31
грчдня 2020 року

49 919 2 655 8 044 2l20 91 105 153 84з

Надходження
2| l 6з 184

Вибуггя
204 2|4

Iншi змiни |7 з92 L,7 з92

Станом на 31
грудня 2021 року

67 107 2 676 820,7 2l20 91 105 171 205

накопичена
амортпзацiя

Станом на 31
грудня 2020 року

26 058 22|8 1 59l 15 12б 51 239

Амортизацiйнi
нарах}ъaшня

66,7 |62 2з8 I62 893 2 |22

l70 8 178

Iншi змiни
9 056 9 056

Станом нд 31
грудня 2021 року

35 611 2 380 б 484 1 75з 1б 011

Станом на 31

г 2020
2з 861 4з7 1 798 529 75 919 102 604

Станом на 31
я2021, о

31 49б 296 l723 з6,7 108 96б

Зменшення корисностi основних засобiв протягом 2021 року не iдентифiковано

18

l8

10

6 246

Вибуггя

62239

Балансова Bapтicтb

75 084



Пiдприемство визначае собiвартiсть одиниць запасiв за формулою <перше
надходження - перший видаток> (ФIФО).

Собiвартiсть одиниць запасiв якi не с вза€мозirм iH ними а також призначенi для
конкретних проекгiв, Пiдприсмство визначас шJIяхом використzrнЕя KoHKpeTHoi
iдентифiкацii ix iндивi,ryальноi собiвартостi.

Станом на 3l грудня 2020 р. та 31 грулня 2021 р. запаси були представленi таким
tIиHoM:

31 грудня 2020
року

31 грудпя 2021
року

Будiвельнi матерiали
Сировина i матерiали 3 604
запаснi частини 265

з,70 |54

Iншi матерiа.ltи з24 400

Ма.тоцiннi та швидкозношуванi предмети 949
Всього 4 334 5 2б1

здБ зл
поаIуги рялок звIту про ФIнлнсовии стлн "1125

Станом яа 3l грудня 2020 р. та 31 грудня 2021 р. дебiторська заборгованiсть за
гиб тавлена таким чином:

Iнформачiя пр рух резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення торговоi

дебiторсьKoi заборговшrостi представлена таким чином:

залишок на початок l ня 2020 (26 654)

Визнано 5 304

вивiльнення в

вико стzlнии за lод (4з,7)

Залишок на 31 грудн я 2021 року (31 521)

9, роБо

3l грулня
2020 рокт

31 грулня
2021 року

126 846109 926
,Щебiторська заборгованiсть за товари,

роботи, послуги
521)(31(26 654)Резерв пiд збитки (резерв срtнiвнпх боргiв)

95 з25Всього

19

?й

8. здпдси рядок ФIнлнсового звIту "1I0l")

2 44,7

244
Паливо

838

8з 272





Станом на 3l грудня 2020 р. та 31 грулня 2021 р. заборгованiсть за розрttхункЕlI\.rи
за видZlпими ilванс;lми та з бюджетом була представлена таким чином:

31 грулня
2020 року

31 грулня
2021 рокry

.Щебiторська заборгованiсть за видЕшими
авапса]r.rи

Всього за рядком 1130
З податкiв та зборiв ZZ-,

Всього за рядком 1135 22з 211

.Що складу податкiв та зборiв входять аванси з податку Еа Еерухоме майно, вiдмiнне
вiд земельноi дirrянки, податок на землю, податок на приброк, податок на додilну BapTicTb

та вiйськовий збiр.

l|, Iншл ПОТОЧНЛ ДЕБIТОРСЪКЛ ЗДБОРГОВДНIСТЪ ряIок
ФIНДНСОВОГО звIту "1155

Станом на 31 грулня 2020 р. та 31 грулня 2021 р. iнша поточна дебiторська
забо BaHicTb б ла ена таким чином:

12, грошовI кошти ТД iX ЕКВIВЛJIЕНТИ РЯДОК ФIНДНСОВ ого звIту
"1I65")

Станом на 31 грудня 2020 р. та 31 грулня 2021 р. грошовi кошти Tai.х еквiва;rеrrти

були представленi таким чином:

31 грудня 2020

8 6229 201
.Щебiторська заборгованiсть з постачальниками

камита
гованlстьзпlльгlс идlиькаебi
гованlсть lЕшаебi

8 6229 201Всього

31 грулня
202l

3l грудпя 2020

20 6,749 890шовi кошти в банкахг

9 890Всього

зD

10, ЗЛБОРГОВЛНIСТЪ ЗЛ РОЗРДХУНКЛМИ ЗЛ ВИЛЛНИМИ ДВЛНСДМИ ТЛ 3
БюлжЕтом рядки ФIнлнсового звIту "1I30" тл "1l35")

211

Dоку

20 674

31 грулня
2021 рокурокУ



:



lз. витрлти млиБ пЕрIопIв ОК ФIНДНСО,вого звIту "l170

Станом на 3l грулня 2020 р. та 31 грулня 202l р. витрати майбlтнiх перiодiв були
представлепi т:lким чином :

31 грулня
2020 рокч

31 грулня
2021 року

Передплата на газети, журнали, перlодичнl та

довiдковi видання. С авто. зз 45

Всього 33 45

t4. IHшI оБ THI лктиви ря]IокФ BITY,I190"

Станом на 31 гру.чня 2020 р. та Зl гру.чня 2021 р. iншi оборотнi активи були

представленi таким .плном:

ФIнАнсов го звIту "1400 1410" "1415,

ого 3

15. сни кАп

Станомна3lгрУлня2020р.стат}тнийкапiталПiдприемстваскJIадав
183l тис. грн., cTtlHoM на З i грудня Z02l р. - 1 1 831_тис. грн., в тому ашслi l0 000 тис. грн,

внески до незареестровaшоrо "Ь1,г"о,о 
каrriта,l,у, Учасники Пiдприемства станом на 31

грулня 2020 р. та 31 грулня 2021 р, були представленi наступним Iшном:

стат}тний капiтаr Пiлприемства повнiстю сплачений r]асникаN{и,

!оdапковuй капimо,л Пiдприемства скJIадасться з BapTocTi основних засобiв надшrпх

вJIасником (уповноважени" nnl',l ор,*о") Пiдприемству на правi господарського вiданllя,

z|

202l о
31 грулня

160

Срли податку на дод rу BapTlcTb, на яку
пiдприемство набуло право зменпIити
податкове зобов'язання.

l60l l22Всього

2021 о
31 групня31 грулня

2020
часники

100%киiвськд MICЬKA р

100%100%Всього

2/

31 грулня
2020 року

| |22

100%





вирахувань частини прибугку у iнший додатковий капiтал та фонли i стшrовить на зl
грудня 2020 р. - 130 449 тис. грн., на 31 грулня 2021 р. - 139 953тис. грн.

резервнuй капimul Пiдприемства створений згiдно з вимогalми нормативних акгiв та

Статугу на покриття збиткiв, погашенЕя заборгованостi в разi лiквiдацii Пiдприемства,

,ощо rч 
"-чдч. 

на 3l грулня 2020 р. - 3 206 тис. грн.,на3l грудня 2021 р.-3 5lбтис,

I6. приБуток ого звIту " J "1500"ток
"2300")

Стшrом на 3l грулня 2020 р. та на 31 грудня 2021 р. податок на прибугок

пiдприемств в YKpaiHi становив 18О%.

Вiдсточенi податковi активи (зобов'язання) стшrом на 31 грулня 2020 р, та
Зl грудня 202| р.,якi вiдображено у фiнансовому звiтi, представленi таким чином:

Сrсrадовi частиrrп вiдстрочепого
податкового акгпву (вiдстроченого
податкового зобов 'язання

5 6,74гlв

5 б74*4 798*
Чистий вiдсгрочений податковий акгцв

ткове зобов'язаняячисте пода

пiдлягае вирilхуванню

щодо вихтимчасовсиви активпо о:tкичен и данство е вlдстроlдприем
оанб одев тримяк утак lдви угЕяlзни що пцJlягЕlютъ рах}ъаннюцьр якавотимчас lзницю,вжнао астосо у рзм увативпо тко чванииода

Податок на прибугок за 2020 piK 2 584

льтщо атняеввиникнaToI\tспоен очо езурIIти о даткуа вlд мух строди витр)l(,Що
таь тилBlонан соЗвiчвкJIю ен1нlз дових иць,тимчасоня

(2 584)200 lKзк 7апа рн3ти опв а ибутод рaTKvсьогов итроход)/(д

Податок на прибlток за 2021 piK l918

тати
таняIIиникнот вмьл таеоопенч о щ ув рездаткуоп му1дстрооди)/витратиЦох льBlсоtHaHзо веч нклю дввих lзничасо цьаяЕя тим

(1 918)к01 ,,
1зк аII Ilа рнпзв TIt р бугоодахо тктго птраВсьо од)/(д

22

32

31 грулня
2020 Dоку

31 грулня
2021 року

4,798

визяавало
щоймовiрнiсть,

якогодоприбуток,





17. пото.IIIл злБ тъ зА роБоти,
звIт.

_ Станом на 31 грулня 2020 р. та 31 грудня 202l р. поточЕа цредиторська
заборгованiсть за товари, роботи, посJI}ти була пре!Ьтавлена наступним чином:

пос]Iуги ФIНЛНСОВОГО у "1615")

тъ зл 3

2020 о

31 грудня 31 грудня
202l

озрм}нки з вiтчизняними постачальЕикамир
18 167 22 562

з lноземЕими постач:UIьникilмир

18 1б7 22 562

18. пото

Станом па 31 грудня 2020 р. та 31 грулня 2021l р. потоlIна кредиторська
заборгованiсть за розрIlхF{ками з бюджетом була представлена наступним чином:

ря,цок ФIНЛНСОВОГО звIту ,,1620,,, 
"1621", <1640л)

31 грудня
2020 року

31 грулня
2021 року

482 1,19
Податок на дод;rну Bapтlcтb 0 2 601
Податок з дохолiв фiзосiб 1284 1з24
Вiйськовий збiр 108 106
Податок з плати за земJIю
Частина ц.rстого прибугку 814 7,74

Податок на нерухоме майно, вiдмiнне вiд
земельноi дiлянки

Всього 2 б88 4 984

19.потоqнл крЕли ЗЛБОРГОВЛНIСТЪ ЗЛ РОЗРДХУНКДМИ 3
опллти прлцI ЕцдQк ФIцлнсового звIту "1630")

CTarroM
о на 31 грудня 2020 року кредиторська заборговаrriсть за розрах}цкаI\{и з оплати

прачi у cpli б |74 т:яс. грн складirлася iз заборгованостi, щодо виплати лiкарн.шrих у cyrui
568 тис. црн. та поточЕоi заробiтноi плати 5 606 тис. грн.

. на 31 грудня 2021 року кредиторська заборговаяiсть за розрaж}тrкаJ\{и з оплати
працi у суиi б 088 тис. грн скJIада,лася iз заборгованостi. щодо виплати лiкарняних у cpli
309 тис. грн. та поточноi заробiтноi плати 5 779 тис. грн.

2з

33

Всього

Податок на прибуток





20. ПОТО.IIIЛ КРЕДИТОРСЪКЛ ЗЛБОРГОВЛШСТЪ ЗЛ ОДЕРЖЛНИМИ
ЛВДНСЛМИ РЯДОК ФI IIЛНСОВ зBITУ "1635")

CTarroM на 3l грудня 2020 р. та 3t грулня 2021 р. поточна кредиторська
заборгованiсть за одержаними авансами була представлена наступним чином:

3l грулпя
2020 року

31 грулня
2021 року

Розрахlтrки з вiтчизняними постачальниками 79| 913

Розрахунки з iноземними постачальниками

Всього 79l 913

2|.3лБЕзпЕ НЛСТУПНИХ ВИПЛЛТ I ПЛЛТЕЖIВ Gялок
ФIнднсового звIту "l660,)

Станом на 3l грулrrя 2020 р. та 31 грулня 2021 р. забезпеченЕя наступних виплат i
платежiв були представленi наступним чином:

Рlх забезпечень за 202| piK наступний:

31 грулня
202l2020 о

31 грулня

з 9275 113
забезпечення наст}пних вицат на невикориспlнl
вiдп

з 9215 11зВсього

На
з1.12,2020

Викори
стано

На
з1,12.202l

Забезпечення витрат за
невикористанi вiдпустки

Всього

10 298 з 927

5 113 9ll2 10 298 3 921

22. то оБов Ф нсового зв "1690

Станом на Зl грулня 2020 р. та З1 грулня 2021 р. iншi пото,лli зобов'язання

представленl, наступним чином:

24

3|

Нарахова
но за

перiод

9 ||25113





Наймекування
31 грулня
2020 року

31 грулня
2021 рокч

Податковi зобов'язатrrrя у неоплачених
palx}'нкllx за касовим методом облiку П,ЩВ 39 690 422l2

Всього з9 б90 422l2

23..IистиЙ поюд пролукпIi 0овлрIв
ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ

Чистий дохiд реалiзованоi продlкцii (ToBapiB, робiт, послуг) за 2020 piK та 2021 piK
представлений наступним Iшном :

Найменування 2021 piK

Доходи вiд надання послуг з угримаяня будинкiв,
споруд та приб кових територiй 27l 680 281 з96

Всього 271 680 281 39б

24, соБIвлртIстъ рЕАJIIз овдноi продукцi роБIт, посJIуг)
звIту

представлена наступним чином:

"2050

Наймекування

Собiвартiсть реалiзованоi прод}кцii
(ToBapiB, робiт, послуг)

Всього

СТ РУК ТУРД С О Б I ВДРТОС TI

CTaTTi BrrTpaT

PeMoHTHi роботи
Витрати на оплату працi

Вiлрахування на соцiальнi заходи

Амортизацiя необоротних активiв

технi.пrе обсrгловрання лiфтiв

Вивезення побрових вiдходiв
Iншi витрати

Разом собiвартiсть

2020 piK 2021 piK

215 245 2з2 645

2|5245 232 645

2020 piK
24 141,

97 з32

20 |46

4|6
27 809

бз
45 з38
2l5245

2021 piK
21 126

109 383

21 496

401

29 1|,7

74
50 448

2з2 645

25

зг

Собiвартiсть реалiзовшrоi прод}кцii (ToBapiB, робiт, послуг) 2020 piK та 202l piK

Г 20л"iк l





ё
25, IHшI лоходи рядок звIту про СУКУПНИИ ДОХIД

n2120u)

Iншi операцiйнi доходи за 2020 piK та 2021 piK були представленi насryпним чином:

Наймеrrуванпя

,Щохiд вiд операцiйноi оренди аюивiв
Iншi операчiйнi доходи

Всього

2020 piK 2021 piK
,7 

669
9 288

,l 429
l2 045

16 957 |9 474

26. лдмIнIстрлтив ,HI витрлти рядок звIту про сукупнии доюд
"2130")

Адtrлiнiстративнi витрати за 2020 piK та 2021 piK представленi наступЕ
2020 piK

им чином:
2021 piK

Витрати на оплаry працi
Iпшi витрати
Всього

27.

Резерв пiд збитки
Амортизацiя необоротних акгивiв
Витрати на оплату працi
Iншi операцiйнi витрати
Всього

(15 414)
(17 з98)

(16 681)
(16 691)

u2180u)

Iвшi операцiйнi вlтграти за 2020 piK та 2021 piK представленi наступним ImHoM:

2020 piK 2021 piк
(7 205)
(1 502)
(1l 768)
(14 955 12 890)
(35 430)

(

Наймеrrування

Фiнансов uй резульmап do опоdаmкування:

Прибlток (збиток)
Ч uспuй фiнапсо в ufr резуль tпаtп:

Приблок (збиток)

2020 piK 2021 piK

6 652

3 871

эб

(32 812) (зз з72)

IншI опЕрлцIЙнI витрдти рядок ,BITY про сукупниЙ ,tох]д

(5 304)
(1 582)
(10 870)

(30 б46)

28.ФIНлНСоВIРЕЗУЛъТдТИРЯДКИЗВIТУПРоСУКУпНИЙДоХIДа29ь.
к2295>, <2350> ТА ц2355>)

5 789

4 068

29. опЕрлцIi з пов,язлними сторонлми

Сторони ввалсаються пов'язаними, якщо перебувають пiд контролем або сутгсвим впливом

iнших осiб, такоlt пов'язаними сторонами вва;каються пlдприемства i ФЪичн| о1!1л1l:rу.:,::6:

опъaaрaл*о"*о aдiйснюють кокгроль над пiдприемством або с)rггево впливають на його дrяльнlсть,

а такй близькi ,lлени родини Taкoi фiзичноi особи,

Пiдприемство .rооЙо""'пiд безпосереднiм контролем КИiВСЬКОi MICЬKOI РАД4

(частка в статугному капiталi становить l00,0%),
26





Пов'язаними сторонами Пiдприсмства е:

- провiдний управлiнський персонм та члени ixHix сiмей;

30. полI УПРДВЛIННЯ Ф

Компепсацiя провЦному управлiнському персоншIу

Провiдний управлiнський персон.lл у 2020 та 2021 роках представлений двома
особами (диреrгор та заступник директора з економiчних питань). За 2020 piK компенсацiя

провiдному управлiнському персоналу, що вкJIючева до скJIаду витрат на персонiц,

uк,;rrorarra,upoO1THy плату i додатковi поточнi премii, i становила 1 200 тис. грн., за 2021 piк

- 1 5б7 тис. грн.

миризикл

УправлiннЯ РИЗИКzlI\,rИ вiдiграе вa>кJIивУ ролЬ в операцiйнiй дiяльностi

Пiдприемствц яке здi;сню€ть"" в *одi постiйного процесу оцiнки та визначення piBHiB

ризику, та засновrшО на системi внутрiшньогО контролю. В ходi процесу стратегi,*rого
'nn*p*o, керiвництво Пiдприсмства також оцiнюс ризики ведення дiяльностi, TaKi як

змiна сердовищц технологii або змiна галузi.

осяовнiризики,властивiдiяльностiПiдприемства,вкJIючаюТькредитнrризиюr'
ризик лiквiдностi та ринковиЙ ризик.

Управлiння капimсuом
Завданнл,лиУпраВлiнIrякапiталоме:забезпеченняздатностiПiдприемства

продовхq/вати фупкцiону"ат, як пiдприемство, що постiйно дiе, з метою отримашu

й;айi", u ,*о* забезпечення фiнансування операцiйних потреб, капiталовкладень i

Й;;..ti ро."оr*у Пiдприемства. Полiтика Пiдприсмства по упрllвлiнню капiтшlом

trйрч*"rч на зайзпечення i пiдгримку його оптlтмальноi стр1ктури з метою зменшешц

сукупних витрат по заrryченню капiталу,

1. Кредrrгний ризик
Фiншtсовi iястрlтпленти, за якими у Пiдприемства може з'явитися значний

кредитний ризик, представленi, в основному, торговою ]1 _,_:1оlo__1,..блТр"u*оо
зчборaо"анi"rю, а тalкож грошовими коццtlш{и та ii еквiвалентами, l рошовl кошти

loa"io,yror""" у фiнансовиr установах, якi на перiод розмiщення ввчDкаються достатньо

,чдiЯ"""r. Керiвничтво застосовуе кредитну полiтику та здiйснюе постiйний KoHTpoJrь за

схппьнiстю до кредитного ризику,
2. Ризик лiквЦпосгi
ризик лiквiдностi - це ризик того, що Пiдприсмство не зможе виконати сво1

зобов'язання з виплат при HacTarHi строку ix по,аtпе,пя узвичайних, "б" 1:гIл?_:1Ч:::
;;;. З ".rоо упр*пi"rrя та MiHiMiiaцii дан9г9 ризику. Пiлприсмство веде оОлlк l аналlз

вимог i зобов'язань у розрiзi контаюних TepMlHlB погашення,

3. Рпнковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb майбутнiх грошовID(

noro*l" ,ч-6irr*.оЪrl,rо i,",ру-ентаI\{и буде *олпuu,п"" *"-ia_"I 
_:улlY,l::::вll,( 

цiн,

Ринковi цiни включають в себЫнасryпнi ризики: вапотний ризик, ризик вiдсотковоi ставки,

iнший цiновий ризик' 
виникае можJIивостi того, що змiни

Вшrютний ризик - це ризик, вЕаслlдок якого

*yp.i" "-й, Оудйь здiлсйвати негативний вплив на майбутнi грошовi потоки чи

;fi;ъ;;;, "uprb" фiншrсових iHcTplMeHTiB. .звачнi 
коливаняя KypciB не можуть

;;й; ; роз"iр ,rрпбу,ку Пiдприемства, оскiльки в Пiдприсмства Bci замовники е

резиденти Yкpalnrn, u orr.piuii''" iвоз&нiй ваrшотi на даний час вiдс}тнi,

27
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31. подIi пrcля звIтного пЕрIоду

Пiсля звiтного перiоду до дати випуску цiеi звiтностi не вiдбулося подiй, л<i б
Пi.щриемство повlшпо було розrсри:ги в цiй фiвавсовiй звiтпостi.

Во

Головlтrrй

Сагайдак JLодд.llа
ГригорЬва

Рудешсо Марlша
BiKTopbHa

tT".,

ё
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