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ЗВ1Т ЩОДО АУДИТУ Ф1НАНС0В01 ЗВ1ТНОСТ1 *

Думка 13 застереженням

Ми провели аудит ф1нансовоУ зв1ТНОСТ1 ТОВ “ЖИТОМИРБУРРОЗВ1ДКА” (дал1 -  
Товариство), що скпадаеться 31 Зв1ту про ф1нансовий стан на 31.12.2020 р. I Зв1ту 
про ф|наноов1 результати (Звгт про сукупний дохщ), Зв1ту про змЫи у власному 
кап1тал1, Зв1ту про рух грошових кошлв (за прямим методом) за рж, що закшчився 
зазначеною датою, та Примтэк до ф1нансовоТ зв1тносл, включаючи стислий 
виклад значущих облжових пол!тик.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних в роздт! “Основа 
для думки 13 застереженням” нашого зв1ту, ф1нансова зв!тнють, що додаеться, 
вщображае достов1рно, в уах суттевих аспектах ф1нансовий стан Товариства на 
31.12.2020 р., та його ф1нансов1 результати I грошов! потоки за рж, що заюнчився 
зазначеною датою, вщповщно до М1жнародних стандарте ф1нансово! зв1тносл 
(дал! -  МСФЗ).

Основи для думки 13 застереженням

1.В бухгалтерському облжу Товариства облж основних засоб1в враховано за 
первинною (юторичною) варт1стю. Отже, 1Сторична варт1сть об’еклв може суттево 
в1др1знятися вщ справедливо! вартосл об’екл'в на зв1тну дату.
Ми провели аудит вщповщно до М1жнародних стандарлв аудиту (МСА). Нашу 
вщповщальнють згщно з цими стандартами викладено в роздт! «Вщповщальн1СТь 
аудитора за аудит фшансово! зв1тност1» нашого зв1ту. Ми е незалежними по 
вщношенню до Пщприемства вщповщно до Кодексу профес1ЙноТ етики 
бухгалтер1в, розробленого Ком1тетом з м1жнародних стандарт1в бухгалтерськоТ 
етики, а також етичних вимог, що стосуються нашого аудиту ф1нансовоУ зв1тносл в 
Украш!, I ми виконали своТ етичн! обов’язки вщповщно до цих вимог та Кодексу 
професмноТ етики бухгалтер1в. На нашу думку, отримаы нами аудиторсью докази 
е достатн|ми та прийнятними для того, щоб взяти Тх за основу для висловлення 
нашоУ думки 13 застереженням.

Суттева невизначенють щодо безперервност! д1яльност1

Не ЗМ1НЮЮЧИ нашоУ думки щодо ф1нансовоУ зв1тносл, звертаемо Вашу увагу на те, 
що Товариство зд1йснюе свою д1яльн1сть в умовах ф1нансово-економ1чноУ та 
пол1тичноУ кризи, а також за умови тимчасовоУ окупащУ Автономно! республ1ки 
Крим та окремих район1в ДонецькоУ та ЛуганськоУ областей.
Враховуючи зазначене та у зв’язку з нестабшьною ситуащею в УкраУн!, Д1яльн1сть 
Товариства супроводжуеться ризиками. Передбачити масштаби впливу ризиюв на 
майбутню Д1яльн1сть Товариства на даний момент з достатньою достов1рн1стю 
неможпиво. Тому ф1нансова зв1тн1сть Товариства не мютить коригувань, яю могли 
б бути результатами таких ризиюв. Вони будуть вщображен! у ф1нансов1Й зв1тност1, 
як ттьки  будуть щентиф1кован! I зможуть бути ощнен!.

В|дпов1дальн1Сть управл1НСького персоналу та тих, кого надтено 
найвищими повноваженнями, за фшансову зв1тн1сть
УправлЫський персонал несе з д _оздальнють за складання ф 1нансовоУ зв1тност1 
вщповщно до МСФЗ та за таку систему внутр1шнього контролю, яку управлшський 
персонал визначае потр1бною ” я -ого. щоб забезпечити складання ф1нансовоУ 
ЗВ1ТНОСТ1, що не М1стить суттез.*» з.'-снзлень внаслщок шахрайства або помилки.

При складанн! ф1нансово' зз~-ос г . ~савл1нський персонал несе вщповщальн1сть 
за оцшку здатност! Товар/сгза "сс^озжувати свою д1яльнють на безперервн!й



основ!, розкриваючи, де це застосовано, питания, що стосуються безперервносл 
д 1яльност1, та використовуючи припущення про безперервнють д!яльносл як 
основи для бухгалтерського облку, кр1м випадюв, якщо управл!нський персонал 
або плануе лжвщувати Товариство чи припинити Д1яльнють, або не мае Ыших 
реальних альтернатив цьому.

"П, кого надтено найвищими повноваженнями, несуть вщповщальнють за нагляд 
за процесом складання ф1нансовоУ зв1тносл Товариства.

Вщповщальжсть аудитора за аудит финансово'! звггност!
Нашими цтями е отримання обфунтовано'1 впевненосл, що фЫансова зв1тнють у 
цтому не м ю т и т ь  суттевого викривлення внаслщок шахрайства або помилки, та 
випуск зв1ту аудитора, який мютить нашу думку. Обфунтована впевненють е 
високим р1внем впевненосл, проте не гарантуе, що аудит, проведений вщповщно 
до МСА, завжди виявить суттеве викривлення, якщо таке юнуе. Викривлення 
можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттевими, 
якщо окремо або в сукупносл, якщо окремо або в сукупносл, як обгфунтовано 
очкуеться, вони можуть впливати на економ1чн1 ршення користувач1в, що 
приймають на основ! щеТ ф 1нансовоТ зв!тносл.

Виконуючи аудит вщповщно до вимог МСА, ми використовуемо профеайне 
судження та професмний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Кр1м 
того, ми:

щентифкуемо та оц1нюемо ризики суттевого викривлення ф 1нансовоТ 
звтносл внаслщок шахрайства або помилки, розробляемо й виконуемо 
аудиторсью процедури у вщповщь на ц| ризики, а також отримуемо 
аудиторськ! докази, що е достатыми та прийнятними для використання Тх як 
основи для нашоТ думки. Ризик не виявлення суттевого викривлення 
внаслщок шахрайства е вищим, шж для викривлення внаслщок помилки 
ризик не виявлення суттевого викривлення в результат! помилки, оскшьки 
шахрайство може включати змову, пщробку, навмисш пропуски, неправильн! 
твердження або нехтування заходами внутр1шнього контролю; 
отримуемо розум1ння заход1в внутр1шнього контролю, що стосуються аудиту, 
для розробки аудиторських процедур, яю б вщповщали обставинам, а не для 
висловлення думки щодо ефективносл системи внутр1шнього контролю;

-  оц1нюемо прийнятн1сть застосованих облжових пол1тик та обфунтован1Сть 
обл1кових оц1нок I вщповщних розкритт1в 1нформацм, зроблених 
управл1нським персоналом;
доходимо висновку щодо прийнятносл використання управл1нським 
персоналом припущення про безперервнють д 1яльност1 як основи для 
бухгалтерського облжу та на основ! отриманих аудиторських доказ!в робимо 
висновок, чи юнуе суттева невизначенють щодо под1й або умов, яю б 
поставили пщ значний сумн!в можпив1Сть Товариства продовжити 
безперервну Д1яльнють. Якщо ми доходимо висновку щодо 1снування тако'|' 
суттевоТ невизначеносл, ми повинн! привернути увагу в своему з в т  аудитора 
до вщповщних розкритлв нформаци у ф|нансов1й зв1тност1 або, якщо таю 
розкриття шформацм е неналежним, модиф1кувати свою думку. Наш! 
висновки фунтуються на ау~иторських доказах, отриманих до дати нашого 
зв!ту аудитора. Влм майбутн тс^ або умови можуть примусити Товариство 
припинити свою Д1яльн!сгъ -в  безперервнм основ!.

Ми повщомляемо тим, кого -= л ~ в -з  1 айвищими повноваженнями, 1нформац1ю 
про запланований обсяг I -ас “ созедення аудиту та суттев! аудиторсью 
результати, включаючи буд=-я- з -= - -  -едол1ки системи внутр1шнього контролю, 
виявлен! нами пщ час ауди~
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Ми також надаемо тим, кого надтено найвищими повноваженпями, твердження, 
що ми виконали доречы етичы вимоги щодо незалежносл, та повщомляемо Ух про 
вс1 стосунки та шил питания, яю могли б обфунтовано вважатись такими, що 
впливають на нашу незалежысть, а також, де це застосовне, щодо вщповщних 
застережних заход1в.
3 перелжу вс1х питань, шформащя щодо яких надавалась тим, кого надтено 
найвищими повноваженнями, ми визначили т\, що мали найбтьше значения пщ 
час аудиту фшансовоУ зв1тност1 поточного пер1оду, тобто т\, яю е ключовими 
питаниями аудиту. Ми описуемо щ питания в своему з в т  аудитора кр1м випадюв, 
якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публ1чне розкриття такого 
питания, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаемо, що таке питания 
не слщ висв1тлювати в нашому з в т , осктьки негативы наслщки такого 
висв1тлення можуть оч1кувано переважити його кориснють для 1нтерес1в 
громадськост!.

Основы вщомост! про аудиторську ф|рму

Повне найменування аудиторськоУ 
ф|рми

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
В1ДПОВ1ДАЛЫН1СТЮ «АУДИТОРСЬКА 
Ф1РМА «КАПНАЛ ГРАНД»

1дентиф|кац1йний код юридичноУ 35449775 
особи

Юридична адреса УкраУна, м. Запор1жжя, вул. Нагнибщи, буд. 
15, кв. 2

М|Сцезнаходження 

(адреса аудитора)

УкраУна, м. Запор1жжя, пр. Металурпв, буд. 
21/ вул. Богдана Хмельницького, буд. 24

1нформац1я про включения до номер реестрацП' у Реестр! аудитор1в та 
Реестру аудитор1в та суб’еклв суб’ект1в аудиторськоУ д1яльност1- №  4126 
аудиторськоУ д1яльност1 (роздти II,
Ш, IV)
Ключовий партнер з аудиту, вщповщальний за завдання з аудиту, за результатами 
якого випущено цей зв1т незалежного аудитора Лаленкова Валентина Григор1вна.

Лаленкова Валентина Григор1вна 
номер реестрацП' у Реестр| аудитор1в та 

суб’ект1в аудиторськоУ д1яльност1 101157

Ключовий партнер з аудиту

Вщ 1мен1 ТОВ

Директор

«КАПНАЛ ГРАНД»

Кролик Олена Анатол1Увна 
номер реестрацП' у Реестр| аудитор1в та 

суб'еклв аудиторськоУ д1яльност1 102081

Адреса складання звыу незале-- -ого аудитора 
69032, м. Запор1жжя, пр. Металурлз. буд. 21/ вул. Богдана Хмельницького, буд. 24.

Дата звыу незалежного аудитора 
20 кв1тня 2021 року.
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Заява про В1дповщ альж сть  кер1вництва щодо пщ готовки та затвердження 
попередньо ‘1 фшансовоТ зв 1тност1

Кер1Вництво Товариства з обмеженою в1дпов1дальжстю "Житомирбуррозв1дка»(дал1 -  
"Товариство") несе в1дпов1дальжсть за гидготовку щеТ попередньоТ фшансовоТ звпшосп, яка 
достов|рно вщображае, у вах суттевих аспектах, фшансовий стан П1дприемства станом на 31 
грудня 2020 року I результати його д1яльносп, рух грошових коцлтв та змши у власному каттал! за 
рж, який закшчився щею датою, а також за розкриття основних принцитв облжово'Т пол1тики та 
шшоТ пояснювальноТ шформацп, в1дпов1дно до М1жнародних стандарт фшансовоТ зв1тносп 
(«МСФЗ»).

При шдготовщ попередньоТ фшансовоТ зв1тносп Кер1вництво несе В1дпов1дальжсть за: 

належний виб|р та застосування облжовоТ пол1тики;
представления шформацп, у т.ч. даних про облжову пол1Тику, у форм1, що забезпечуе 
прийнятжсть, достов1рн1сть, 31 ставжсть та зрозум1л1сть тако'Т шформацп; 
додаткове розкриття шформацп у випадках, коли виконання вимог МСФЗ е недостатжм 
для розумшня користувачами впливу конкретних операцш, шших подш та умов на 
фшансовий стан та фшансов! показники д!яльносп Товариства; та
здшснення оцшки щодо здатносп Товариства продовжувати свою д1яльжсть на 
безперервнм основи

Кер1Вництво, в рамках свое'Т компетенций також несе в1дпов1дальжсть за:

розробку, впровадження та тдтримання ефективно'Г та надшноТ системи внутр1шнього 
контролю у вс1х тдрозджах Товариства;
ведения належно'Т облжовоТ документаци, яка дозволяв у будь-який час продемонструвати 
та пояснити операцн Товариства та розкрити шформащю з достатньою точжстю щодо ТТ 
фшансового стану I надае Кер1вництву можлив1сть забезпечити в1дпов1джсть фшансовоТ 
звггнослп Товариства вимогам МСФЗ;
ведения облжовоТ документаци у в1дпов1дносп до вимог мюцевого законодавства та 
стандарт бухгалтерського облжу УкраТни;
застосування обфунтовано доступних заход1в щодо збереження актив1в Пщприемства; та 
запоб1гання I виявлення випадюв шахрайства та шших порушень.



ГПдприемство: Т О В А Р И С Т В О  3  О Б М Е Ж Е Н О Ю  В 1 Д П О В 1 Д А Л Ь Н 1 С Т Ю
" Ж и т о м и р б у р р о з в 1 д к а п

Коди

Територ1я:
У к р а Т н а , Ж и т о м и р с ь к а  о б л а с т ь

Дата (рж, 
мюяць, число)

2021 01 01

Оргажзацтно-правова 
форма господарювання Товариство з обмеженою в1дповщальнютю

за 6ДРП0У 30737100

Вид економ1чноТ
Д1ЯЛЬНОСТ1

Д |яль н !сть  у сфер! Ы ж и ж р и н гу ,ге о л о ги  та ге о д е зи ,н а д а н н я  

по слуг т е х ж ч н о го  кон сул ьтув ан ня  в ц и х  сф ерах
за КОАТУУ 1 8 2 1 1 5 5 7 0 0

Середня юльюсть 
прац1вниюв 2 5

за КОПФГ 240

Адреса: телефон: 12114,вул..Коцюбинського,8смт.Нова Борова,0414595265 71.12
О д и н и ц я  в и м 1 р у : тис. грн. без десяткового знака.
Складено (зробити позначку "V" у  вщпов1дн1й кл1тинц|): 
за положениями (стандартами) бухгалтерского обл1ку 
за м1жнародними стандартами ф|нансовоУ зв1тност1

на 31 грудня 2020 р т
Форма №1 Код за ДКУД |__________ 1801001

АКТИВ Код рядка 31 грудня 2020 31 грудня 2019 Прим'ггки
1 2 3 4

1. Необоротж активи
Нематер1альж активи 1000 10510 10522 8
первкна варлсть 1001 11041 11040 8

накопичена амортизация 1002 (531) (518) 8

Незавершен! каштальж1нвестицп 1005 0 0

Основн! засоби 1010 192 270 7
первкна варлсть 1011 440 435 7

зное 1012 (248) (165) 7

1нвестицжна нерухом1сть 1015 - -

Довгостроков! бюЛОПЧН! активи 1020 - -

Довгостроков! фшансов! 1нвестицП': як» обл1ковуються за 
методом учасл в кап'|тал1 шших тдприемств

1030 - -

жш1 ф1нансов11нвестицп 1035

Довгострокова дебНорська заборгован1сть 1040 - -

В1дстрочен1 податков! активи 1045 - -

1нш1 необоротн! активи 1090 - -

Усього за розджом 1 1095 10702 10792
II. Обороти! активи

Запаси 1100 636 578 9

Виробнич! запаси 1101 636 578 9

Готова продукц|я 1103

Поточж б!Олопчн1 активи 1110
Деб1торська заборгован'ють за продукфю, товари, 
роботи, послуги 1125 46 112 10

Деб1торська заборгован1сть за розрахунками: 
за виданими авансами

ИЗО 297 458 10

з бюджетом 1135

у тому числ! з податку на прибуток 1136 - -

1нша поточна деблорська заборгован1сть 1155 0 4 И

Поточж фжансов! Ывестицп 1160 - -

Грош! та IX екв1валенти 1165 965 0 12

Рахунки в банках 1167 965 0 12

Витрати майбутжх перюд1в 1170 - -

1нш1 обороти! активи 1190 2279 2274-

Усього за розд1лом II 1195 4223 3426
III. Необоротж активи, утримуваж для продажу, та 

групп вибуття 1200 - -



Баланс 1300 14925 14218

ПАСИВ
Ш ■

Код рядка 31 грудня 2020 31 грудня 2019 Прим1тки

1 2 3 4

1. Власний капггал
Зареестрований (пайовий) каштал 1400 1497 1497 13

Каттал у дооцЫках 1405 - -

Додатковий каттал 1410 - -
Резервний каттал 1415 - -
Нерозлодтений прибуток (непокритий збиток) 1420 (5150) (4708) 14

Неоплачений каттал
1425

Вилучений каттал 1430
Усього за розд1лом 1 (3653) (3211)

II. Довгостроков! зобов'язання 1 забезпечення
В1дстрочен1 податков! зобов'язання 1500

Довгостроков! кредити бантв 1510 -
"

1НШ1 Д О В Г О С Т Р О К О В 1  зобов'язання 1515 - -

Довгостроков! забезпечення 1520 - -

Ц1льове ф1нансування 1525 - -

Усього за розд1лом II 1595 - -

III. Поточн! зобов'язання та забезпечення
Короткостроков! кредити банюв 1600
Поточна кредиторська заборгован1сть за: 
довгостроковими зобов'язаннями 1610
товари, роботи, послуги 1615 56 140 15
розрахунками з бюджетом 1620 79 69 15

у тому числ1 з податку на прибуток 1621 1 1 15

розрахунками з! страхування 1625 24 42 15
розрахунками з оплати прац| 1630 94 459 15
Поточна кредиторська заборгован1сть за 
одержаними авансами

1635 123 311 15

Поточш забезпечення 1660 532 523 15
Доходи майбутжх пер10Д1В 1665
1нш1 поточи! зобов'язання 1690 17670 15885 15
Усього за роздтом III 1695 18046 17429
IV. Зобов'язання, пов'язаж з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та 
трупами вибуття

1700

Баланс 1300 14925 14218



ЗВ1Т ПРО ФИНАНСОВ! РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВ1Т ПРО СУКУПНИЙ ДОХ1Д) ЗА Р1К, ЩО 
ЗАК1НЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ

Пщприемство: ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ В1ДПОВ1ДАЛЬН1СТЮ
"Житомирбуррозвщка"

Коди

Територ1я:
УКРА1НА, Житомирська область

Дата (рж, 
М 1 С Я Ц В , число)

2021 01 01

Оргажзацшно-правова 
форма господарювання Товариство з обмеженою вщповщальжстю

за 6ДРПОУ 30737100

Вид економ1чноТ 
Д1ЯЛЬНОСТ1

Д|яльн1сть у сфер| шжиж рингу,геолс.й та геодезП>адання 
послуг техшчного консультування в цих сферах

за КОАТУУ 1821155700

Середня к'1льшсть 
прац1вник1в 25

за КОПФГ 240

Адреса: телефон: 12114,вул..Коцюбинського,8смт.Нова Борова,0414595265 за КВЕД 71.12
Одиниця вим1ру: тис. грн. без десяткового знака.
Складено (зробити позначку "Vй у вщповщжй клггинц|): 
за положениями (стандартами) бухгалтерского облжу
за м!жнародними стандартами фшансовоТзв1тност1 [V

Зв1т про фшансов! результати (Зв1т про сукупний дохщ) за 2020 р1к
Форма N92 КодзаДКУД 1801003 

____________ I. Ф1НАНСОВ1 РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття
■

Код
рядка

За 2020 
р!к За 2019 Прим1тки

1 2 3 4 5
Чистий дохгд В1д реал1зацГ|' продукцГГ (товар1в, роб1т, послуг) 2000 4229 3449 16
Соб1варт1сть реал1зованоТ продукцГГ (товар1в, роб1т, послуг) 2050 (3206) (2745) 17
Валовий:
прибуток 2090 1023 704
збиток 2095
1нш1 операц1Йн1 доходи 2120 35 57 18
Адм1н1стративж витрати 2130 (1472) (1427) 19
Витрати на збут 2150
1нш1 операц1ЙН1 витрати 2180 (27) (257) 18
Фжансовий результат в1д операфйноТ д1яльност1:
прибуток 2190
збиток 2195 (441) (923)
Доход вщ участ! в кап1тал1 2200 - -

1нш1 ф1нансов1 доходи 2220 - -

1НШ1 доходи 2240
Фжансов! витрати 2250
Втрати в1дучаст1 в кап1тал1 2255
1нш1 витрати 2270
Фшансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290
збиток 2295 (441) (923)
Витрати (дохщ) з податку на прибуток 2300 (1)- (1)-
Прибуток (збиток) вщ припиненоТд1Яльност1 -псля спсдаткування 2305 - -

Чистий фшансовий результат:
прибуток 2350
збиток 2355 (442) (924)



ЗВ1Т ПРО ФИНАНСОВ! РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВ1Т ПРО СУКУПНИЙ ДОХ1Д) ЗА Р1К, ЩО ЗАК1НЧИВСЯ 
31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ (ПРОДОВЖЕННЯ)

И. СУКУПНИЙ ДОХ1Д

Найменування показника Код
рядка

За 2020 
рш За 2019 р1к Примаки

1 2 3 4
Дооцжка (уц1нка) необоротних актив1в 2400 - -

ДооцЫка (уцжка) фжансових жструмежпв 2405 - -

Накопичеж курсов! р1зниц'| 2410 - -

Частка шшого сукупного доходу асоцшованих та сшльних 
тдприемств 2415 - -

1НШИЙ сукулний ДОХ1Д 2445 - -

1нший сукупний дох1д до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуток, пов'язаний з жшим сукупним доходом 2455 - -

1нший сукупний дох1д теля оподаткування 2460 - -
Сукупний дох1д (сума ряджв 2350, 2355 та 2460) 2465 (442) (924)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦ1ЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника
-

Код
рядка

За 2020 
рш За 2019 р1к Прим1тки

1 2 3 4
Матер1альж затрати 2500 1431 1244
Витрати на оплату прац: 2505 2287 2027
Вщрахування на соц1альж заходи 2510 508 452
Амортизац1я 2515 97 100
1нш1 операцшж витрати 2520 382 604
Разом 2550 4705 4427

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИК1В ПРИБУТКОВОСТ1 АКЦ1Й
*. Ж Ж ■ •

Назва статп Код
рядка

За 2020 
рш За 2019 р1к Примаки

1 2 3 4
Середньор1чна к1льк1сть простих акц|й 2600 - -

Скоригована середньор1чна к|льк1сть простих акцж 2605 - -

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акц1ю 2610 - -

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акц1ю 2615 - -

Дивщенди на одну просту акц1ю 2650 - -

К



ЗВ1Т ПРО РУХ ГРОШОВИХ К0ШТ1В ЗА Р1К, ЩО ЗАК1НЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ

- ГИдприемство: Т О В А Р И С Т В О  3  О Б М Е Ж Е Н О Ю  В 1 Д П О В 1 Д А Л Ь Н 1 С Т Ю

" Ж и т о м и р б у р р о з в 1д к а "

Коди

• Територ1я:
У К Р А 1 Н А , Ж и т о м и р с ь к а  о б л а с т ь

Дата (рж, 
М1СЯЦВ, число)

2021 01 01

Оргажзацшно-правова 
форма господарювання Товариство з обмеженою в1дпов1дальн1стю

за 6ДРПОУ 30737100

-
Вид економ1чноТ 
Д1ЯЛЬНОСТ1

Д1яльн1сть у сфер! ш ж и н 1 р и н гу ,гео л о ги  та ге о д е зм ,н а д а н н я  

послуг техн1чного кон сул ьтув ан ня  в ц и х  сф ерах
за КОАТУУ 1 8 2 1 1 5 5 7 0 0

• Середня ктьшсть 
прац1вник'|в 2 5

за КОПФГ 240

• Адреса: телефон: 12114,вул..Коцюбинського,8смт.Нова Борова,0414595265 за КВЕД 71.12
О д и н и ц я  в и м 1 р у : тис. грн. без десяткового знака.
Складено (зробити позначку "Vм у вщповщжй кл1тинц|): 
за положениями (стандартами) бухгалтерского облжу
за м!жнародними стандартами ф|нансовоУзв1тносп 1_У

Зв1т про рух грошових кошт1в (за прямим методом) за 2020 р1к
Форма №3 Код за ДКУД 1801003 |

Стаття Код рядка За 2020 рж За 2019 рж

1 2 3 4

1. Рух кошт18 у результат! 
операц1ЙноТд1яльност!
Надходження в1д:
Реал1зацн продукц1Т (товар1в, роб1т, 
послуг)

3000 4920 3019

Повернення податжв 1 збор1в 3005
у тому числ1 податку на додану 
варт'1сть

3006

Цтьового фшансування ЗОЮ

Надходження аванав вщ покупц1в 3015 35 80
Надходження В1Д боржниюв 
неустойки(пен1,штрафи)

3035 3
Надходження В1д повернення 
аванав

3020 193 196
1нш1 надходження 3095 74 29

Витрачання на оплату: 

Товар1в (роб1т, послуг) 3100 2000 1615

Прац| 3105 2245 1584
Вщрахувань на соц1альн1 заходи 3110 524 442
Зобов'язань з податюв 1 збор1в 3115 1074 957
Витрачання на оплату аванав 3135 1 1
1нш'| витрачання 3190 273 115
Чистий рух кошт1в вщ операфйноТ
Д1ЯЛЬНОСТ1

3195
(895) (1387)

< г



ё
II. Рух кошт1в у результат! 

жвестицшноТ д1яльносп
Надходження вщ реал1зац|Т:

фжансових ж вестицж 3200

НеоборОТНИХ ЭКТИВ1В 3205

Надходження вщ отриманих:

В 1Д С О Т К1 В 3215

див'|денд1в 3220

Надходження вщ дериватив1в 3225

1нш'| надходження 3250

Витрачання на придбання: 

фжансових ж вестицж 3255

необоротних актив1в 3260 10 6

Виплати за деривативами 3270

1нш 1 платеж! 3290 2 1
Чистий рух кош-пв В1Д 1нвестиц1ЙноТ
Д1ЯЛЬНОСТ1 3295

(12) (7)
III. Рух кошлв у результат! 

фшансовоТ д 1яльност!
Надходження вщ:

Власного кап1талу 3300

Отримання позик 3305

1нш 1 надходження 3340 1900 1390

Витрачання на: 

Викуп власних акцж 3345

Погашения позик 3350

Оплату Дивщ енд 1в 3355

1нш 1 платеж! 3390 (28)
Чистий рух кошт1в В1Д ф|нансовоТ
Д1ЯЛЬНОСТ1 3395

1872 1290
Чистий рух грошових кошт1в за 
ЗВ1ТНИЙ пер!од 3400

965 (4)
Залишок кош т1В на початок року 3405 0 4
Вплив зм1ни валютних курс1В на 
залиш ок кошт1В

3410

Залишок кош т1В на К1нець року 3415 965 0

Серий Поляков

Тетяна Шинкар

(Ъ



ГПдприемство:

Територ 1 я:

Оргажзацтно-правова форма
господарювання
Вид економ!ЧноТ д!яльносп

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ В1ДПОВЩАЛЬН1СТЮ "Житомирбуррозв’|дка"

УКРА1НА,Житомирська область

Товариство з обмеженою в1дпов1дальн1стю___________________________________________________
Д|яльнгсть у сфер| жжин1рингу,геолопТ та геодези,надання послуг техжчного консультування в 
цих сферах

Дата (р'гк, мюяць, число)

за едрпоу

за КОАТУУ

Середня к|льк!сть праи,1вник1в
25_______________________________________________________________________________________________

Адреса: телефон: 12114,вул..Коцюбинського,8смт.Нова Борова,0414595265
Одиниця вим!ру: тис, грн. без десяткового знака._______________________________________________________________
Складе но (зробити позначку "у" у в1дпов1дшй кл1тинц|): 
ы положениями (стандартами) бухгалтерского об;|1ку 
ы м1жнародними стандартами фжансово! зв1тностт

Зв1т про змши у власному каттал! за 2020 р!к

за КОПФГ 

за КВЕД

Коди

2021

30737100

01 01

1821155700

240

71.12

С таття
Код

ряд ка

З а р е сстр о в а н и й
(п ай о ви й )

каш тал

К аш тал у
ДООЦ1НКЭХ

Д о д атко ви й
каш тал

Р езервни й
каш тал

Н е р о зп о д ш е н и й
п р и б у то к

(н еп о к р и ти й
зб и то к)

Н е оп лаче н и й
каш тал

В и лучен и й
кагнтал

В сь ого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

З ал и ш о к  
на п о ч а то к  року 4000

1497 (4185) (2688)

К ори гуван н я :
Змша облжово!' пол1тики 4005

Виправлення помилок 4010 (523) (523)
1 нш1 змши 4090
С к о р и го в а н и й  зал и ш о к  на 
п о ча то к  р о ку

4095
1497 (4708) (3211)

Примггки, як1 додаються, е нев1д'емною частиною цгеТ окремо) финансово!' зв1тносп
10



ЗВ1Т ПРО ЗМ1НИ У ВЛАСНОМ У КАП1ТАЛ1 ЗА Р1К, ЩО ЗАК1НЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ (ПРОДОВЖЕННЯ)

Ч и сти й  п р и б у то к  (зб и то к) за  
звггни й  п е р ю д

4100
(442) (442)

1нший сукуп н и й  д о х щ  за звпгний  
п е р ю д 4110 "У ■'

Р о з п о д т  при бутку:
Виплати власникам (дивщенди) 4200

Спрямування прибутку до 
зареестрованого катталу 4205

В'|драхування до резервного 
капггалу 4210

В н ески  у ч а сн и к 1в:
Внески до капиталу 4240

Погашойня заборгованосг! з 
кап1талу 4245

В и л у ч сн н я  каш талу:
Викуп акцш (часток) 4260

Перепродаж викуплених аки,1Й 
(часток) 4265

Анулювання викуплених акцт 
(часток) 4270

Вилучення частки в кап1тал1 4275
1нш1 зм1ни в кап1тал1 4290
Разом  з м 1н у  к а п 1т а л 1 4295 (442) (442)
За л и ш о к
на ю н ец ь р о ку  ............

4300
1497 (5150) (3653)

Кер1вник

Головний бухгалп

Серий Поляков

Тетяна Шинкар

Примггки, як! додаю ться, е нев 1д'емною частиною ц1еТокремоТфшансовоТзв1Тносп
11



1. Загальна шформащя
Товариство з обмеженою вщпов1дальжстю "ЖИТОМИРБУРРОЗВЩКА" створене шляхом 
його реоргажзаци у форм! перетворення вщпов1Дно до Наказу НацюнальноТ акцюнерно! 
компанй «Надра Украши» вщ 16.03.2012 р. № 10 «Про реоргажзащю ДП НАК «Надра 
Украши». Засновниками Товариства з обмеженою в1дпов1дальжстю 
"ЖИТОМИРБУРРОЗВЩКА" е Приватне акцюнерне товариство "Нащональна акцюнерна 
компажя "Надра Украши" -  1 347 120,00 грн., що становить 90% Статутного кагпталу 
Товариства та Товариство з обмеженою в1дповщальжстю "Буд1вельна компажя 
"ТРАНС1НВЕСТПРОЕКТ" -  149 680,00 грн., що становить 10% Статутного катталу 
Товариства.

Основним видом д 1яльносп гпдприемства е проведениям геологорозвщувальних роб1т, 
буршня свердловин з метою пошуку (розвщки) твердих корисних копалин I питних вод. 
Середня к1льк1сть пращвник1в на тдприемств! складае 25 чоловж.

Органами управлшня Товариства е: Загальж Збори Учаснишв, Директор, Рев1зшна комюя.

2. Операцшне середовище
Викликана пандем1ею СОУЮ-19 (коронов1рус) економ'нна криза спричинила пад1ння 
украТнсько'| економ1ки у 2020 рощ на 6%. Екстраординарж шоки пандемй спричинили 
посилене скорочення реального ВВП в УкраТж, динам1ка падшня якого розпочалася ще до 
кризи коронав|русу. Реальний валовий внутр1шн|й продукт УкраТни зменшився на 4,0% 
пор1Вняно з 2019 роком. У жовтж-грудж 2020 року реальний валовий внутр1шжй продукт 
зменшився на 0,5% пор1вняно з аналог1Чним пер'юдом 2019 року - до 1 301,539 млрд, 
гривень (у фактичних щнах). Пор1вняно з трет|м кварталом 2020 року ВВП збтьшився на 
0,8% (з урахуванням сезонного фактора \ без урахування тимчасово окупованих територт 
Автономно'! республжи Крим та м. Севастополя).

За перший квартал 2020 року ВВП зменшився на 1,2%, до 854,1 млрд, гривень, за другий - 
на 11,2%, до 875,340 млрд, гривень, за третм - на 3,5%, до 1163,17 млрд, гривень.

Падшня промислового виробництва за ачень-листопад 2020 року становило 6,2%, 
незначно уповтьнившись пор1вняно з ачнем-жовтнем (-6,8%). При цьому, у листопад! 
шдекс виробництва промислово'1 продукцп зрю пор1вняно з жовтнем на 1,5% (сезонно 
скоригований) та був на 0,1% нижчий, жж у листопад! 2019 року (скориговано на ефект 
календарних джв). Водночас найглибше падшня продовжуе спостерюатися у переробнш 
промисловосп (-7,8% за 11 мюящв 2020 року), яка характеризуеться вищою часткою 
доданоУ вартост! в одинищ вироблено'1 продукцй. За основними промисловими трупами 
найб'|льше пад1ння спостер1гаеться у виробництв! товар1в 1нвестиц1йного призначення (- 
19,3% у р|чному вим!р|), що свщчить про високий р!вень невпевненосп економ!чних 
агент1в у достатност! майбутнього попиту, що стримуе Тх в1д |нвестищй у виробництво.

Разом з тим, необхщно В1ДМ1тити, що цю кризу Украша проходить краще за попередн!. 
Продукщя наших експортер1в -  металург1в, аграрйв, програм1ст1в -  пор1вняно добре 
продавалася в шил краУни. Банк1вська система вщпрацювала без збо'|'в. Уряд вчасно 
розрахувався з бортами. 1нфляцшного сплеску не вщбулося.



2. Операцшне середовище (продовження)

Ефективж переговори з м1жнародними партнерами про продовження програм фшансово'Т 
пщтримки УкраТни сприяли розблокуванню доступу УкраТни до м1жнародних фжансових 
ринк|в та досягненню суттевого прогресу у реал1зацп кредитних угод з м1жнародними 
оргажзащями.

Мтютерство фшанав забезпечило отримання вщ СвропейськоТ Комки першого 
траншу в рамках програми макрофшансовоТ допомоги обсягом 600 млн. евро пщ 
вщсоткову ставку 13 погашениям у 2035 рощ, що збшьшило загальну виб|рку 
УкраТною кошт1в птьговоТ кредитноТ пщтримки 6С у 2014-2020 рр. до 4,4 млрд, 
евро.

1УМж УкраТною та МБРР було пщписано Угоду про Друге додаткове фжансування, 
спрямоване на подолання наслщюв пандемГТ СОУЮ-19, у розм1р| 300 млн долар1в 
США.

- Уряд УкраТни було пщписав кредитну угоду з бвропейським жвестищйним банком 
за проектом з вщновлення шфраструктури Донбасу загальним обсягом 340 млн. 
евро.

- Украина також здмснила розм1щення додаткового випуску еврообл1гац1й на суму 
600 млн. долар1В США з рекордно низькою дохщшстю 6,2% та ц1ною пропозицн при 
вторинному розм|щенн| 108,914%.

Незважаючи на деяю позитивн! тенденц|'Т, говорити про повернення економжи на 
докризов! показники поки зарано. УкраТна може повжстю надолужити економ1чн1 втрати 
вщ пандемГТ у 2021-2022 роках. Швидюсть одужання залежатиме В1д  розвитку ситуаци з 
пандем1ею. Поширення коронав1русу залишаеться найбтьшим ризиком для економ1ки. 
Важливим для и в1дновлення також е збереження ствпраи,! з М1жнародним валютним 
фондом.

Подальше покращення економ1чно'Т та пол1ТичноТ ситуаци значною м1рою залежить вщ 
спроможност! укра'Тнського уряду продовжувати реформи та зусилля НБУ щодо 
вщновлення кредитноТ активносп банк1Вського сектору, а також здатносп украТнськоТ 
економжи загалом адекватно реагувати на змши зовн1шньо'Тта внутр1шньо'Т кон'юнктури.

Кер1вництво Товариства проводить можторинг ситуаци в поточному середовиид та вживае 
Д1евих заход1в, щодо забезпечення виконання статутних завдань I зведення до м1Н1муму 
основних ризиюв д 1яльност1 та будь-яких негативних явищ, притаманних операц1Йному 
середовищу.

3. Основа для пщготовки ф|нансовоТзв1тност1 
Заява про в1дпов1дн1сть
Товариство здшснюе господарську д1яльжсть у сфер| 1нжин1рингу, геологи та 
геодезп,надання послуг техн1чного консультування в цих сферах I, в1дпов1дно до стагп 121 
Закону УкраТни "Про бухгалтерський облж " складае ф|нансову звггжсть В1Дпов1дно до 
М|жнародних стандарт1В фЫансовоТ зв1тност| (МСФЗ).

Функц/оналыча валюта та валюта подання
Функцюнальною валютою Товариства та валютою подання щеТ попередньоТ ф|нансовоТ 
ЗВ1ТНОСТ1 е украТнська гривня.
Вся 1нформац1я у зв1тност1 подана в тисячах гривень, кр1м випадюв, коли зазначено 1нше.



4. Критичж бухгалтерию  оцшки та судження
Шд час застосування облжовоТ пол!тики Товариства, викладеноТ у Прим|тщ 5, вщ 
кер1вництва вимагаеться робити професшж судження, оцшки та припущення щодо 
балансовоТ вартосл актив!в та зобов'язань, яю неможливо отримати з ус'|ею очевиджстю з 
шших джерел. Таю оцшки та пов'язаж з ними припущення базуються на 'юторичному 
досв1д| та шших факторах, яю вважаються важливими. Фактичж результати можуть 
в|др1знятися вщ таких оцшок.

Таю оцшки та пов'язаж з ними припущення переглядаються на послйнш основ!. За 
результатами перегляд1В облжов! оцшки визнаються у тому перюдЬ в якому здшснюеться 
перегляд оц1нки, якщо переглянута ощнка впливае як на поточний, так I майбутн1й 
пер10ди.

Осноен/ джерела невизначеност/ оц'ток
Нижче наведен! основн! припущення стосовно майбутнього та 1НШ1 основн! джерела 
невизначеност! оцшок на К1нець зв1тного перюду, щодо яких 'юнуе значний ризик того, що 
вони стануть причиною суттевих коригувань балансовоУ вартост! актив1в та зобов'язань 
протягом наступного фжансового року.
Терм'ш енсплуатаци основных засоб/в / нематер'шльних актив'ш
Зное або амортизаи,1я на основн! засоби та нематер1альж активи, нараховуеться протягом 
строку Ух корисного використання. Строки корисного використання визначаються за 
оцшками кер|вництва тривалост! пер1оду, протягом якого актив буде приносити прибуток. 
Ц| строки перюдично переглядаються на предмет подальшого в1дпов1дност1. Що 
стосуеться актив1в тривалого користування, то змши в застосованих ощнках можуть 
спричинити значн-! зм|ни балансовоУ вартост'1 (Прим1тка 7).

Догов!рн1 зобов'язання з оренди
Товариство не укладало договор1в оренди жодного з об'ект'ш нерухомост!.

Знецшення актив/в
На кожну зв!тну дату Товариство здженюе оц!Нку на предмет 1снування ознак того, чи не 
стала сума вщшкодування основних засоб1в I нематер1альних актив1в нижчою в1д Ух 
балансовоУ вартосп.

Сума в1дшкодування являе собою б'|льшу з двох величин: справедливу варлсть за 
вирахуванням витрат на реал!защю активу I варлсть використання. Коли виникае таке 
зниження, балансова варлсть зменшуеться до суми вщшкодування. Сума зменшення 
В1дображаеться у з в т  про сукупний дох|д того перюду, в якому виявлено таке зменшення. 
Якщо умови змшяться I кер!Вництво визначить, що варлсть активу зросла, знецшення 
буде повн1стю або частково в1дновлено.

В/дстрочен/ податное/ активи
В1дстрочен| податков! активи, включно 13 тими як| виникають 13 невикористаних 
податкових збитк1в, визнаються у лй  м1р|, в як1й 1снуе ймов'фжсть Ухнього в1дшкодування, 
яке залежить вщ одержания майбутнього оподатковуваного прибутку. За результатами 
ощнки кер|вництва, Товариство визнае вщетрочеж податков! активи за невикористаними 
податковими збитками, яю будуть реал1зоваж в майбутньому за рахунок поточних 
вщетрочених податкових зобов'язань та доступних майбутн‘|х податкових прибутк!В.



5. Ключов! положения обл1ковоУ пол1тики 
Основжзасоби

Перв1сне визнання основних засоб/в
Основж засоби визнаються Товариством активом лише в раз!, якщо:
—  1снуе ймов|рн1сть того, що Товариство отримае певж економ'|чж вигоди у майбутньому;
—  первюна вартють може бути оцшена надшним способом;
—  призначений для використання протягом бшьше жж одного робочого циклу (як 
правило, бшьше 12 м'|сяц|в).
Основж засоби, створеж (побудоваж) Товариством, включаються до в1дпов1дноУ групп 
засоб1в з моменту приведения Ух до техжчноУ готовносп для експлуатаци за цшьовим 
призначенням.

Витрати теля перв/сного визнання основних засоб/в
Будь-яю подалыш витрати, що призводять до збшьшення майбутжх економ1чних вигод 
В1д активу, зб1льшують балансову варт1сть актив1в. В шшому випадку Товариство визнае 
подалыш витрати витратами пер1оду, в якому вони були понесет. Виходячи з цього 
Товариство дшить ва витрати, пов'язаж з основними засобами, на таю типи:
—  поточний ремонт I витрати на техжчне обслуговування;
—  каттальний ремонт, включаючи модержзащю.

Подальше оц'шка основнихзасоб'ш
Шсля перв1сного визнання активом Товариство застосовуе модель облжу об'ект1В 
основних засоб|в за перв1сною варт1стю, за вирахуванням накопиченоУ амортизацП' та 
накопичених збитюв в'щ знец1нення, з урахуванням ощнки залишковоУ вартост! таких 
актив1в наприкшщ строку Ух корисного використання. Така варт1сть включае варт1сть 
зам1ни значних частин основних засоб|в, якщо вони вщпов1дають критер1ям визнання. 
Коли значна частина основних засоб|в п1длягае перюдичнш зам1Н1, то Товариство визнае 
таю частини як окрем'| активи з конкретними очжуваними терм1нами корисного 
використання I амортизац|У в1дпов|дно. Кр1м того, при виконанж основного техн1чного 
огляду його варлсть в1дображаеться в балансовш вартост! основних засоб1в як замша, 
якщо вони вщповщають критер1ям визнання.

Решта витрат на ремонт I техжчне обслуговування вщображаються у з в т  про сукупний 
дох1д у М1ру Ух виникнення.
Амортизац1я основних засоб1в розраховуеться прямол1н1йним методом протягом 
передбачуваного строку корисного використання, узгоджених з техжчним персоналом 
Товариства вщповщно до п.138.3.3 Податкового кодексу УкраУни та мш1мально 
допустимих строк1в амортизацП' основних засоб|в та 1нших необоротних актив1в.

Оч1куван| терм1ни корисного використання для основних засоб|в е такими: 
Земельж д1лянки не амортизуються.

Будинки та споруди 15— 20 рок1В
Машини та обладнання 5 роюв
Транспортж засоби 5 рок1В
Електронно-обчислювальн! машини, шил 2 роки
Кап1тальн11нвестицп Не амортизуються



5. Ключов! положения облжовоУ пол1тики (продовження)
Методи амортизаций залишкова варлсть I термжи корисного використання актив1в 
анал1зуються станом на кожну зв1тну дату та за потреби коригуються.

Придбаний (створений) актив амортизуеться починаючи з мюяця постановки на баланс I 
завершуеться теля  заюнчення те р м ту корисного використання з досягненням балансовоТ 
вартосл активу його лжвщащйноТ вартосл. Нарахування амортизаци також зупиняеться 
при виведенж основного засобу з експлуатацп у зв'язку з його фактичним або плановим 
вибутгям вщповщно до МСФЗ (1РК5) 5.

Причинения визнання
Предмет основних засоб1в та будь-яка значна його частина спочатку визнаються такими, 
що призначенж до вибуття, якщо вони пщлягають продажу, або Товариство бтьш е не 
оч'жуе майбутжх економ1чних вигщ вщ його використання. Будь-який прибуток або 
збиток, що виникають в результат! списания активу (розраховаж як р1зниця м1ж сумою 
чистих надходжень вщ вибуття I балансовою варлстю активу), включаються до складу 
фжансових результалв перюду припинення визнання активу.

Зменшення корисност; основних засоб/в
На кожну зв1тну дату Товариство переглядае балансову варлсть своУх основних засоб1в з 
метою визначення чи 1снуе будь-яке евщчення того, що щ активи зазнали збитку вщ 
зменшення корисносл. За наявносл такого св1дчення Товариство оц1нюе суму 
вщшкодування в1дпов1дного активу для визначення розм1ру збитку вщ знец1нення (якщо 
таке знецшення мало М1сце). Якщо неможливо зд|йснити оц1нку суми вщшкодування 
окремого активу, Товариство ощнюе суму вщшкодування одинищ, яка генеруе грошов! 
кошти, до якоТ належить цей актив.

Сума очжуваного в1дшкодування являе собою б тьш у з величин: справедливо'! вартосл за 
вирахуванням витрат на продаж та вартосл використання. При проведенж ощнки вартосл 
використання сума очжуваних майбутн!х грошових поток!В дисконтуеться до ТхньоТ 
тепер1шньо'| вартосл з використанням ставки дисконту до оподаткування, яка вщображае 
поточи! ринков! оц1нки вартосл грошей у час! та характерн! для активу ризики, по 
вщношенню до яких не були скориговаж оц1нки майбутн!Х грошових потоюв.

Якщо за оц1нками сума очжуваного в1дшкодування активу (або одиниц|, яка генеруе 
грошов! кошти) менша вщ його балансовоУ вартосл, то балансова варлсть активу (одинищ, 
яка генеруе грошов! потоки) зменшуеться до суми очжуваного вщшкодування. Збитки вщ 
зменшення корисносл одразу визнаються у склад! прибутку або збитку.

У випадках коли збиток вщ зменшення корисносл у подальшому сторнуеться, балансова 
варлсть активу (або одинищ, яка генеруе грошов! кошти) збжьшуеться до переглянутоТ 
0Ц1нки його суми в1дшкодування, але таким чином, щоб збшьшена балансова варлсть не 
перевищувала балансову варлсть, яка була б визначена за умови в'щсутносл збитшв вщ 
зменшення корисносл активу (або одинищ, яка генеруе грошов! кошти), визнаних у 
попередж роки.

Кап/тальн! 'швестицп
Об'екти незавершеного буд1вництва та обладнання до встановлення (каттальж  1нвестицм) 
включають в себе витрати, безпосередньо пов'язаж з буд!вництвом об'еклв основних 
засоб|в, включаючи вщповщний розпод1л накладних витрат, яю безпосередньо належать 
або опосередковано належать до об'екта, буд1вництва або пов'язаж з придбанням 
активу.
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Об'екти каттальних швестицш не амортизуються. Зное об'еклв незавершеного 
буд1вництва починаеться у мюящ, коли активи доступж для використання, тобто коли 
вони перебувають у М1с щ 1 в умовах, що уможливлюють Тх використання за призначенням.

Нематер1альж активи
Нематер1альж активи, ям були придбаж окремо, при первинному визнанж оцшюються за 
первкною варлстю. ГМсля первюного визнання нематер1альж активи облшовуються за 
первкною варлстю за вирахуванням накопиченоУ амортизацп та накопичених збитюв вщ 
знецшення. Нематер1альж активи, створен! всередиж оргажзацй, за винятком 
каттал!зованих витрат на розробку продукцн, не капггал1зуються, а В1дпов1дн| витрати 
вщображаються у склад! прибутку або збитку за перюд, в якому вони виникли.

Термш корисного використання нематер1альних актив!в може бути або обмеженим, або 
невизначеним.

Нематер1альн| активи з обмеженим термшом корисного використання амортизуються 
протягом цього термЫу та оцшюються на предмет знец1нення, якщо е ознаки знец1нення 
даного нематер1ального активу. Термш та метод амортизацп для нематер1ального активу 
з обмеженим термшом корисного використання переглядаються як м1жмум на кшець 
кожного зв1тного перюду. Зм|ни оч1куваного строку корисного використання або 
передбачуваного графта споживання майбутжх економ!Чних вигод, вт!лен| в актив!, 
В1ДПОВ1ДНИМ чином зм|нюють терм|н або метод амортизацп I враховуються як змша 
бухгалтерських оц1нок. Витрати з амортизацп нематер1альних актив!в з обмеженим 
строком корисного використання визнаються у з в т  про прибуток або збиток у тш категорП' 
витрат, яка вщпов1дае напрямку використання нематер1альних актив1в.

Нематер1альн1 активи з невизначеним термшом корисного використання не 
амортизуються, а тестуються на знецшення щор1чно або окремо, або на р1вж одиниць, що 
генерують грошов! потоки. Термш корисного використання нематер1альноТ актив1в з 
невизначеним термшом використання переглядаеться щор1чно з метою визначення того, 
на.сшльки прийнятним вважати даний актив об'ектом актив1в з невизначеним терм1ном 
корисного використання. Якщо це неприйнятно, змша оцшки термшу корисного 
використання —  з невизначеного на обмежений термш —  здшснюеться на перспективой
ОСНОВ!.

Прибутки або збитки, що виникають у результат! припинення визнання нематер1альних 
актив|в, визначаються як р1зниця М1Ж чистими надходженнями В1Д вибуття активу та 
балансовою варт1стю даного активу, I визнаються в зв1л про прибуток або збиток у момент 
припинення визнання активу.

Товариство мае на баланс! лише нематер1альж активи з обмеженим термшом корисного 
використання. Очшуваж термши корисного використання для таких актив1в е наступними:

Трупа 2 Право користування майном
Вщповщно до

правовстановлюючого документу
Трупа 5 Право на комп'ютерну програму «АРТ - ЗВ1Т- 
Рго

В1ДПОВ1ДНО до
правовстановлюючого документу

Трупа 6 !нш! нематер1альн! активи
В'|ДПОВ1ДНО до

правовстановлюючого документу
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Фшансов1 активи

ГМд час первюного визнання фшансового активу Товариство оцшюе його за справедливою 
варлстю.
Надал! Товариство оцшюе фшансовий актив за амортизованою соб|варлстю, якщо 
виконуються обидв! таю умови:

а) актив утримують задля збирання контрактних грошових потоюв;

б) контрактж умови фшансового активу передбачають у певж дати надходження 
грошових поток1В, як1 е лише погашениям основноТ суми та сплатою вщсотюв на 
непогашену основну суму.

ГИсля первюного визнання таю фшансов! активи в1дображаються за амортизованою 
варлстю з використанням методу ефективноТ процентноТ ставки за вирахуванням 
зменшення корисносл. Амортизована вартють розраховуеться з урахуванням дисконте 
або премш при придбанж, а також комюйних або витрат, яю е нев1д'бмною частиною 
ефективноТ процентноТ ставки. Амортизац1я ефективно'Т процентноТ ставки включаеться до 
складу ф|нансових доход1В. Витрати, обумовлен! зменшенням корисност|, визнаються у 
склад| ф|нансових витрат.

Товариство оц1нюе ф|нансовий актив за справедливою варт1стю, окр1м випадк'т, коли його 
оцшюють за амортизованою соб|варт1стю.

ГМсля перв1сного визнання так| ф|нансов| активи вщображаються у склад| 1ншого сукупного 
доходу з урахуванням винятюв передбачених МСФЗ 9.

Фшансов! зобов'язання

Шд час перв1Сного визнання ф|нансового зобов'язання Товариство оцшюе його за 
справедливою варлстю.
Надал! Товариство оц1нюе фшансове зобов'язання за амортизованою соб1варлстю з 
урахуванням винятюв передбачених МСФЗ 9.

Позики та деб 1торська заборгован1сть

Ця категор1я е найб|льш важливою для Товариства. Позики I деб1торська заборговажсть —  
непох1дн| ф1нансов1 активи 13 встановленими або визначеними виплатами, яю не 
котируються на активному ринку. Июля первюного визнання ф|нансов| активи такого роду 
оцшюються за справедливою варлстю, яка визначаеться з використанням методу 
ефективноТ вщсотково'Т ставки, за вирахуванням знецшення. Амортизована варлсть 
розраховуеться з урахуванням дисконлв або премш при придбанн|, а також комюйних 
або витрат, як| е нев1д'емною частиною ефективноТ В1ДсотковоТ ставки. Амортизац1я на 
основ! використання ефективноТ вщсотковоТ ставки включаеться до складу фшансових 
доход1в у зв1л  про прибутки та збитки. Збитки, зумовлен! знецшенням, визнаються у зв1л 
про прибуток або збиток у склад! витрат на фшансування в раз! позик або шших 
операц1Йних витрат в раз1 деб1торськоТ заборгованосл.

Деб1торська заборговажсть, на яку не нараховуються вщсотки, вщображаеться за 
ном1нальною варлстю. Визнаний резерв оцшюеться як р1зниця м|ж балансовою варлстю 
активу та поточною варлстю очжуваних майбутн1х поток1в грошових кошлв, що 
дисконтован! за ефективною вщсотковою ставкою, розрахованою на момент первюного
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визнання. До щеТ категори належить торговельна та Ыша дебторська заборговажсть, 
включаючи надаж позики.

Грошов! кошти та Тхж екв1валенти

Грошов! кошти та Тх екв1валенти, вщображеж у з в т  про фжансовий стан, включають 
грошов! кошти в каа та на поточних рахунках у банках, а також овердрафти.
Для щлей звггу про рух грошових кошлв грошов! кошти та Тх екв1валенти складаються з 
грошових кошлв та Тх екв!валенлв, В1Дпов1дно до визначення вище, за вирахуванням 
овердрафлв.

Торгова та жша кредиторська заборговажсть

Кредиторська заборговажсть ощнюеться на момент первюного визнання за справедливою 
варлстю I в подальшому ощнюеться за амортизованою варлстю 13 використанням методу 
ефективно'Т вщсотково'Т ставки у випадку, якщо термж Т'Т повернення перевищуе 12 мюящв. 
Якщо кредиторська заборгован1сть буде повернена менше жж за 12 мюяц1в, то вона 
оц1нюеться I вщображаеться в зв1тносл за ном1нальною варлстю.

Передоплати постачальникам

Передоплати постачальникам вщображаються за фактичною варт1стю сплачених кошлв, 
за вирахуванням резерв1в п1д знецшення. Передоплати за основн! засоби чи жил 
необоротн! активи В1Дображаються у склад| необоротних актив1в.

Запаси

Товарно-матер1альж Ц1НН0СТ1 в1дображаються в баланс! Товариства за найменшою з двох 
величин: соб1варлстю з урахуванням транспортно-заголвельних витрат або чистою 
варлстю реал1заци. Чиста варлсть реал1заци являе собою розрахункову цшу продажу в 
ход! звичайно'Т д1яльносл, за вирахуванням оч1куваних витрат на завершения роб1т та 
витрат на продаж.

Запаси, що будуть використаж для буд1вництва основних засоб1в, визнаються в дан1й 
попередн!й фжансовш зв1Тносл у склад! Основних засоб1в.

0ц|нка справедливо! вартост!

Справедлива варлсть визначаеться як цша, яка була б отримана за продаж активу або 
оплачена за передачу зобов'язання у звичайжй операци м1ж учасниками ринку на дату 
оц1нки. 0ц|нка справедливо! вартосл базуеться на припущенж, що операц1я 13 продажу 
активу або передач-! зобов'язання в1дбудуться або на основному ринку для цього активу 
або зобов'язання, або, за вщсутносл основного ринку, у найвипджшому ринку для активу 
або зобов'язання. Основний або найвипджший ринок мае бути доступним для 
Товариства.

Справедлива варлсть активу або зобов'язання ощнюеться 13 використанням припущень, 
як! використовуватимуть учасники ринку т д  час визначення цши для активу або 
зобов'язання, з урахуванням того що учасники ринку будуть Д1яти 13 найкращою 
економ!Чною вигодою для себе. Ощнка справедливо-! вартосл не ф|нансових актив1в 
враховуе здатн1сть учасник1в ринку генерувати економ1чж вигоди у результат! 
використання активу у найкращий та найефективжший споаб або його продажу шшому 
учаснику ринку, який використовуватиме цей актив у найкращий та найефективжший 
споаб.
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Товариство використовуе методики оцшки, яю вщповщають наявним обставинам I для 
яких юнують достатж даж для оцшки справедливо'! вартосп, максимально 
використовуючи вщповщж вхщж даж, як| пщдаються спостереженню, та мш!М1зуючи 
використання вхщних даних, яю не пщдаються спостереженню.

Ус1 активи та зобов'язання, для яких справедлива вартють оцшюеться та розкриваеться у 
цш попереднш фшансовш звтносп, розподтеж  на категорп у рамках 1ерархи 
справедливо'! вартосп, яку можна описати на основ! найнижчих р1вжв вхщних даних, яю е 
важливими для оцшки справедливо'! вартосп загалом:

■ Р|вень 1: Цши котирування (не кориговаж) на активному ринку для |дентичних 
актив!в або зобов'язань;

■ Р|вень 2: Методики оц1нки, для яких найнижчий р1вень вх!дних даних, який е 
важливим для оцшки справедливо! вартосп, пщдаеться спостереженню, прямо або 
опосередковано;

■ Р|вень 3: Методики оцшки, для яких найнижчий р1вень вхщних даних, який е 
важливим для оцшки справедливо! вартосп, не тддаеться спостереженню.

Для актив1в та зобов'язань, яю визнаються у фшансовш зв!тност| на регулярн|й основ!, 
Товариство визначае, чи вщбулися перем1щення м1ж р1внями у 1ерархм справедливо! 
вартосп шляхом переоцшки категоризаци (на основ! найнижчого р1вня вх1дних даних, 
який е важливим для оцшки справедливо! вартосп) на кшець кожного званого перюду.

Винагороди прац!вникам

Товариство здшснюе поточи! в|драхування до Державного пенсшного фонду. Внески 
розраховуються як певний встановлений законодавством вщсоток вщ загально'1 суми 
зароб|тноТ плати. Товариство не мае аж конструктивного, аж юридичного зобов'язання 
зд|йснювати подальш! внески щодо зароб1тноТ плати. Зобов'язання за внесками виникае 
разом 13 зобов'язанням з зароб1тно'| плати. Вказан! витрати за внесками вщносяться до 
того ж перюду, що й в1дпов1Дна сума зароб|тноТ плати.

Визнання доход!в

Основний принцип визнання доходу полягае в тому, що Товариство визнае дохщ, щоб 
вщобразити передачу общяних товар1в або послуг кл1ентам у сум!, що в1дображае 
компенсащю, на яку Товариство розраховуе отримати право в обмш на щ товари або 
послуги. Цей основний принцип Товариство реал1зовуе в рамках модел! з п'яти 
компоненте, де Товариство:

визначае догов1р (контракт) з юпентом; 
визначае зобов'язання по договору; 
визначае цшу транзакцп;
розпод!ляе Ц1ну транзакцп на зобов'язання, передбачеж контрактом; 
визнае дохщ, коли задовольнить зобов'язання по договору.

Товариство облжовуе догов1р з кл1ентом т1льки тод|, коли виконуються ва перел1чен! дал! 
критерм:

(а) сторони договору СХВЭЛИЛИ ДОГОВ1Р (письмово, усно чи у вщповщносп 3 шшою звичною 
практикою ведения б1знесу) I готов! виконувати своТ зобов'язання;
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(б) Товариство може визначити права кожноУ сторони вщносно товар1в або послуг, яю 
будуть передаватися;
(в) Товариство може визначити умови оплати за товари або послуги, як\ будуть 
передаватися;
(г) догов|р мае комерцшну сутжсть (тобто очжуеться, що ризик, час або величина 
майбутжх грошових потоюв Товариства змшяться внаслщок договору); та
(д) и,1лком 1мов1рно, що Товариство отримае компенсащю, на яку воно матиме право в 
обмш на товари або послуги, яю будуть передан! кл!енту. Оцшюючи, чи достатньо 
значною е 1мов1ржсть отримання суми компенсацП', Товариство розглядае лише здатжсть 
кл1бнта та його нам1р виплатити таку суму компенсацП', коли настане час и сплати. Сума 
компенсацП', на яку Товариство матиме право, може бути меншою, жж цша, вказана у 
договор!, якщо компенсащя е змшною.

На момент укладення договору Товариство оцшюе товари або послуги, общяж в договор! 
з кл1бнтом, та визначае Тх як зобов'язання передати кл1ентов1 або

(а) товар чи послугу (або сукупжсть товар1в чи послуг), яю е в1докремленими; або
(б) сер!ю вщокремлених товар1в або послуг, як| по сут| е однаковими та передаються 
кл1бнтов1 за одн1ею I т1ею самою схемою.
Щоб визначити цшу операци, Товариство розглядае умови договору та свою звичну 
практику б1знесу. Цша операци - це величина компенсацП', на яку Товариство очжуе 
отримати право в обмш на передачу кл1ентов! общяних товар1в або послуг за винятком 
сум, 31браних В1д  1мен| трет1х ос|б.

Товариство визнае дох!д, коли (або у м'фу того, як) Товариство задовольняе зобов'язання 
щодо виконання, передаючи общяний товар або послугу (тобто актив) кл!ентовП Актив 
передаеться, коли (або у м1ру того, як) юПент отримуе контроль над таким активом.

Товариство передав контроль над товаром або послугою з плином часу, I, отже, 
задовольняе зобов'язання щодо виконання та визнае дохщ з часом, якщо виконуеться 
один з таких критерП'в:

(а) кл1ент одночасно отримуе та споживае вигоди, що надаються внаслщок виконання 
Товариством у процеа виконання;
(б) виконання Товариством створюе або вдосконалюе актив (наприклад, незавершене 
виробництво), який контролюеться шпентом у процеа створення або вдосконалення 
активу; або
(в) виконання Товариством не створюе активу з альтернативним використанням для 
кл'|ента I Товариство мае юридично обов'язкове право на отримання платежу за 
виконання, завершене до сьогодж.

Якщо зобов'язання щодо виконання не виконуеться з плином часу, то Товариство 
задовольняе це зобов'язання щодо виконання у певний момент часу.

Визнання витрат

Витрати визнаються витратами певного перюду одночасно з визнанням доходу, для 
отримання якого вони були здшснеж.
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Витрати, як| неможливо прямо пов'язати з доходами певного перюду, вщображаються у 
склад'1 витраттого званого перюду, в якому вони були здшснеж.
Витрати на фжансування
Витрати на позики та обслуговування жших фжансових зобов'язань, яю безпосередньо 
стосуються придбання, буд1вництва або виробництва квал|ф|кованого активу, який 
обов'язково потребуе тривалого часу для тдготовки до використання у споаб, 
визначений Товариством, або з метою продажу, каттал!зуються як частина первюноТ 
вартосп такого активу.

Якщо кошти залучен! взагал! й використовуються з метою отримання квал|фжованого 
активу, то суму витрат на позики, яка тдлягае ка тта л 1зацп, слщ визначати шляхом 
застосування норми каттал!заци до витрат на цей актив. Норма каттал!заци повинна бути 
середньозваженою величиною витрат на позики стосовно вах непогашених позик 
Товариства протягом цього перюду, а не лише позик, яю були здшснеж конкретно з 
метою отримання квал|фжованого активу.

Товариство починае ка тта л 1зувати витрати на позики як частину соб1вартосп 
квал|ф1кованого активу у дату початку ка тта л 1заци. Датою початку каттал1зацм е дата, 
коли Товариство вперше виконуе ва умови, наведен! нижче, а саме:
а) вж пон1с витрати, пов'язан! з активом;
б) В1Н пон1с витрати на фжансування;
в) вIн веде Д1яльжсть, необх!дну для тдготовки активу до його використання за 
призначенням або продажу.
Витрати на квал|ф|кований актив включають лише т| витрати, результатом яких е оплата 
грошових кошт!в, передача жших актив1в або прийняття зобов'язань пщ певний вщсоток 
включаючи отримання кредит!в банюв, позик в1д |нших юридичних та ф|зичних ос1б та 
залучення ресурав на умовах оренди В1дпов1дно до МСФЗ 16

Податок на прибуток
Товариство е платником податку на прибуток на загальних тдставах. Товариство обрало 
споаб зв!тування без визнання податкових р1зниць, кр1м збитку.

Поточний податок
У ц|й ф|нансов!Й зв1тност1 податки були нарахован! В1дпов1дно до вимог законодавства, 
яке було чинним або фактично набуло чинносп станом на звгтж дати. Витрати з податку на 
прибуток включають поточж податки та В1Дстрочене оподаткування та В1дображаються у 
склад! прибутку чи збитку, якщо Т1льки вони не стосуються операщй, В1дображених у 
цьому самому або жшому пер1од| в жших сукупних доходах або безпосередньо у склад! 
катталу.

Поточний податок —  це сума, що, як очжуеться, мае бути сплачена податковим органам 
або ними вщшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збитк1в за поточний та 
попередж перюди. Оподатковуваний прибуток або збиток базуеться на ощночних 
показниках, якщо фжансова зв1тжсть ухвалюеться до моменту подання в1дповщних 
податкових декларац|й.
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В/дстрочений податок
Вщстрочений податок на прибуток нараховуеться за методом зобов'язань станом на 
зв1тну дату за вама тимчасовими р1зницями М1Ж податковою базою актив!в I зобов'язань 
та Ух балансовою вартютю, вщображеною для щлей фшансово '1 зв!тносп.
Вщстрочеж податков! зобов'язання визнаються за вама оподатковуваними тимчасовими 
Р13НИЦЯМИ, за винятком:

ситуацш, коли вщстрочене податкове зобов'язання виникае вщ первюного 
визнання гудвжу, активу чи зобов'язання в господарськш операцп, яка не е об'еднанням 
б|знесу, та пщ час здшснення операцп не впливае ж на облжовий, ж на оподатковуваний 
прибуток або збиток; та

щодо оподатковуваних тимчасових р1зниць, пов'язаних з швестищями в доч1рж та 
асоцшоваж тдприемства, за винятком ситуацш, коли можна контролювати час 
сторнування тимчасовоТ р!знищ та юнуе ймов1ржсть, що тимчасова р1зниця не буде 
сторнована в найближчому майбутньому.
Вщстрочеж податков! активи визнаються щодо вс1Х оподатковуваних тимчасових р1зниць 
та перенесения на наступж пер1оди не використаних податкових актив1в I не використаних 
податкових збитюв, якщо е ймов1рним отримання майбутнього оподатковуваного 
прибутку, щодо якого можна використати оподатковуваж тимчасов! р1знищ, а також 
перенесен! на наступи! перюди не використан! податков! активи I не використан! 
податков! збитки, за винятком ситуацт:

коли вщстрочений податковий актив, пов'язаний з оподатковуваними 
тимчасовими р!зницями вщ перв1сного визнання активу чи зобов'язання в господарсьюй 
операцп, що не е об'еднанням б1знесу, та пщ час здшснення операцп не впливае ж на 
облжовий, Н1 на оподатковуваний прибуток (податковий збиток); та

щодо вс!х оподатковуваних тимчасових р1зниць, пов'язаних з жвестищями в доч|рн‘| 
й асоцшоваж пщприемства у випадку, коли 1снуе ймов1рн1сть, що тимчасова р1зниця буде 
сторнована в найближчому майбутньому, I буде отриманий оподатковуваний прибуток, 
до якого можна застосувати тимчасову р1зницю.
На кожну зв!тну дату Товариство переглядае балансову вартють вщстрочених податкових 
актив1в I зменшуе Тх балансову варт1сть, якщо б|льше не 1снуе ймов1рност| одержания 
достатнього оподатковуваного прибутку, що дозволив би реал1зувати частину або всю 
суму такого вщстроченого податкового активу. Не визнаж ражше в1дстрочен1 податков! 
активи переоц!нюються Товариством на кожну звггну дату й визнаються тод|, коли 
виникае ймов1ржсть одержания в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дае 
можливють реал'1зувати вщстрочений податковий актив.
Вщстрочен! податков! активи та зобов'язання визначаються за податковими ставками, 
застосування яких очжуеться у рощ, в якому вщбудеться реал1защя активу чи погашения 
зобов'язання, на основ! Д1ючих або оголошених на зв!тну дату податкових ставок I 
положень податкового законодавства.
Вщстрочеж податков! активи та в1дстрочен1 податков! зобов'язання належать до 
взаемозалжу за наяв-осп повного юридичного права зарахувати поточж податков! активи 
в рахунок поточ-.'- годаткових зобов'язань, якщо вони стосуються податюв на прибуток, 
накладених тим самим -одатковим органом на той самий суб'ект господарювання.
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Оренда
На початку дм договору Товариство оцшюе чи е догов1р орендою, або чи мютить догов1р 
оренду. Догов|р е, чи м1стить оренду, якщо догов1р передав право контролювати 
користування щентифжованим активом протягом певного перюду часу в обмш на 
компенсащю.
Товариство як орендар
На дату початку оренди Товариство визнае актив з права користування як окрему 
категор1Ю необоротних актив1вта орендне зобов'язання.
На дату початку оренди Товариство оцшюе актив з права користування за соб1варлстю, що 
складаеться з:
а) суми первюноУ оцшки орендного зобов'язання за тепер1шньою варлстю орендних 
платеж1В, не сплачених на таку дату;
б) будь-яких орендних платеж!В, здшснених на, або до дати початку оренди, за 
вирахуванням отриманих знижок;
в) будь-яю первюж прям! витрати, понесен! орендарем; та
г) оцшку витрат, яю будуть понесен! орендарем у процеа демонтажу та перем1щення 
базового активу, вщновлення мюця, на якому вш розташований, або вщновлення 
базового активу до стану, що вимагаеться умовами оренди.
ГНсля дати початку оренди Товариство оцшюе актив з права користування, застосовуючи 
модель соб1вартост|.
ГНсля дати початку оренди Товариство оцшюе орендне зобов'язання:
а) зб1льшуючи балансову варлсть з метою вщобразити процент за орендним 
зобов'язанням;
б) зменшуючи балансову вартють з метою вщобразити здшснеш орендн! платеж!; та
в) переоцшюючи балансову варлсть з метою в1добразити будь-як| переоцшки або 
модиф|каци оренди або з метою вщобразити переглянул по сул ф|ксован| орендн'| 
платеж!.
Якщо догов1р оренди передбачае перех!Д орендарев! теля закшчення терм1ну оренди 
практично вс!х ризик!в I вигод в1д волод!Ння матер1альним необоротним активом, 
включаючи можливють придбати актив у власн!сть за лжвщацшною варлстю, Товариство 
враховуе у себе на баланс! актив з права оренди за правилами, встановленими МСБО 
(1А5) 16 «Основж засоби». В шших випадках орендне право орендар облжовуе як право 
користування майном вщповщно до МСБО (1А5)_38 «Нематер1альн1 активи».
Товариство не застосовуе вищезгадаж вимоги щодо визнання актив!в I зобов'язань щодо 
короткостроковоТ оренди (термш якоУ не перевищуе 12 мюящв) або оренди, в якш 
базовий актив мае варлсть менше 40 тис. грн. Товариство-орендар визнае орендж платеж! 
щодо такоУ оренди як витрати лшшним методом протягом термшу оренди.
ГМсля початку оренди орендар оцшюе орендне зобов'язання:
а) збтьшуючи балансову варлсть на вщеотков! витрати за фшансовим орендним 
зобов'язанням;
б) зменшуючи балансову варлсть на суми здшенених орендних платеж1в; та
в) переоцшюючи балансову варлсть з метою вщобразити будь-ям переоцшки або 
модиф|кац|У оренди або з метою перегляду фжсованих платеж1в за МСФЗ 16.
ГНсля дати початку оренди орендар визнае у прибутку / збитку таю обидв! складов!:
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а) В1дсоток за орендним зобов'язанням; та
б) змжж орендж платеж'1, не включен! в оцжку орендного зобов'язання пер'юду.
Якщо орендований актив повжстю використовуеться з метою створення (спорудження) 
квал|ф|кованого активу, амортизащя орендних актив1в та фжансов! вщсотки за таким 
орендним зобов'язанням вщносяться на збтьшення балансовоТ вартосп створюваного 
активу В1Дпов|дно до вимог МСБО 23 «Витрати на фжансування».
Товариство як орендодавець
Товариство класифжуе кожну 31 своУх оренд або як операцшну оренду, або як фжансову 
оренду.
Оренда класифжуеться як фжансова оренда, якщо вона передае в основному ва ризики та 
вигоди, пов'язаж з правом власносп на базовий актив. Оренда класифжуеться як 
операцшна оренда, якщо вона не передае в основному ва ризики та вигоди щодо права 
власност! на базовий актив.
На дату початку оренди Товариство визнае активи, утримуваж за фжансовою орендою, у 
своему з в т  про фжансовий стан та подае Ух як дебтэрську заборговажсть за сумою, що 
дор1внюе чист|й 1нвестиц|У в оренду. Товариство визнае фжансовий дохщ протягом строку 
оренди на основ! модели яка в1дображае сталу перюдичну ставку прибутковост! на чист! 
жвестицП' орендодавця в оренду.
Орендодавець визнае орендж платеж! в1д операц!ЙноУ оренди як дохщ на прямол1Н1Йн1й
ОСНОВ! ЧИ б у Д Ь -Я К Ш  1НШ1Й СИСТеМЭТИЧН1Й ОСНОВ!.

Умовж активи та зобов'язання
Умовж активи не визнаються, а розкриваються у фжансовш зв1тносл, якщо надходження 
економ!Чних вигщ е ймов!рним.
Умовж зобов'язання не вщображаються у фжансовм зв!Тност|, за винятком випадк!в, коли 
1снуе ймов!рн1Сть того, що для погашения зобов'язання буде потр1бен В1дтт ресурс1в, I при 
цьому суму таких зобов'язань може бути достов1рно визначено. 1нформащя про так! 
зобов'язання тдлягае розкриттю, за винятком випадшв, коли можлив!сть в1дтоку ресурс!В, 
як! являють собою економ1чн| вигоди, е малоймов1рною.
Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство мае поточне юридичне або конструктивне 
зобов'язання (на основ! правового регулювання або яке витжае 13 обставин) внаслщок 
МИНулИХ ПОД1Й I При ЦЬОМу 1СНуе ЙМОВ1рН1СТЬ, ЩО ВибуТТЯ ресурС1В, ЯК1 ВТ1ЛЮЮТЬ у соб| 
економ!ЧН1 вигоди, буде потр1бним для його погашения, I можна зробити достов1рну 
оц!нку цього зобов'язання.
ОперацГУ в 1ноземних валютах
ОперащУ, деном!нован| у валютах, як| В1др1зняються в|д функц!ональноУ валюти, 
перераховуються у функцюнальну валюту 13 використанням курсу обмжу валют, який 
переважав на дату операцИ'. Монетарн! активи I зобов'язання, деном1нован| в 1ноземних 
валютах, перераховуються у функцюнальну валюту за курсами обмжу, яю д1яли на зв1тну 
дату.
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Немонетарж статп, яю оцшюються за юторичною варт1стю в шоземнш валют1!, 
перераховуються 13 використанням курав обмшу валют станом на дати первюних 
операцм. Немонетарж стагп, яю оцшюються за справедливою вартктю в шоземнш 
валют!, перераховуються 13 використанням курав обмшу валют на дату визначення 
справедливо! вартосп. Курсов! р1зниц| визнаються у склад! прибутку або збитку в тому 
перюдЬ в якому вони виникають. Операций з шоземною валютою на протяз! 2020року 
Товариство не проводило.

Зв1Т про рух грошових КОШТ1В

Зв|т про рух грошових кошт1В готуеться з використанням прямого методу.
6. Нов! положения бухгалтерського обл!ку
Концептуальною основою для складання Товариством р1чно! ф|нансовоТ зв1тносп були 
М1жнародн1 стандарти ф|нансовоТзв!Тност| (дал! -  МСФЗ).
Прийнята обл1кова пол!Тика в перюд п|дготовки ф|нансовоТ зв1тност| В1дпов1дае облжовш 
ПОЛ1ТИЦ1, що застосовувалася при пщготовц! р|чноТ ф|нансово'| зв1тност1 за р'|к, що 
зак|нчився 31 грудня 2019 року, за винятком прийняття нових стандарте та 1нтерпретац'|й, 
як! набрали чинносп у 2020 роф. Товариство не прийняло достроково будь-який шший 
стандарт, 1нтерпретацГ| або поправки, як| були випущенн!, але ще не вступили в силу. 
1нформац1я про характер I вплив цих змш розкрита нижче.
Хоча Товариство вперше застосувало ц| нов'| стандарти та поправки в 2019 роц|, вони не 
мають 1Стотного впливу. Сутн1сть I вплив кожного нового стандарту або поправки описано 
нижче.

У 2020 роц| П1д актуал!зац1ю та зм|ни потрапила низка м1жнародних стандарт1в, а саме:
МСБО 8  "Обл1ков| ПОЛ1ТИ КИ , зм1ни в обл!кових оцшках та помилки";
МСБО 23 "Витрати на позики";
МСБО 40 "1нвестиц|йна нерухом1сть";
КТМФЗ 16 "Хеджування чистих швестицш в закордонну господарську одиницю";
МСФЗ 17 "Страхов! контракти";
МСБО 19 "Виплати прац!вникам";
МСФЗ 16 "Оренда"
Так, у МСБО 8 "Облжов! пол!тики, зм!ни в облжових оц!Нках та помилки" визначення 
поняття "суттевий" В1дтепер застосовуеться у тому ж вигляд!, що I у п. 7 МСБО 1 "Подання 
фжансовоТ зв1тност|".

Дов1дково. Суттевий -  пропущення або викривлення статей е суттевими, якщо вони 
можуть (окремо чи у сукупносп) впливати на економ'1Чж р|шення, як! приймають 
користувач! на основ! ф|нансово'| зв!Тност1.



6. Нов1 положения бухгалтерського облжу (продовження)
Суттевють залежить вщ розм1ру та характеру пропуску чи викривлення, що оцжюються за 
конкретних обставин. Розм1р або характер статл, або Тх поеднання, може бути 
визначальним чинником.

Також з МСБО 8 було вилучено п. б, який припускав, що користувач! мають вщповщж 
знания з б1знесу, економ!чноТ Д!яльносл та бухгалтерського облжу I прагнуть вивчати 
жформащю з достатньою ретельнютю, що порушуе принцип нейтральносл I 
неупередженосл облжовоТ пол1тики.

Кр1м того, внесено змжу до п. 20, зпдно з якою дострокове застосування МСФЗ не е
ДОбрОВ1ЛЬНОЮ ЗМ1НОЮ В облЖОВШ ПОЛ1ТИЦ1.
Пункт 14 МСБО 23 "Витрати на позики" було дещо доповнено. Зокрема, ним тепер 
передбачаеться, що у тш м1р|, у як|й суб'ект господарювання запозичуе кошти загалом I 
використовуе Тх з метою отримання квал|ф|кац1йного активу, цей суб'ект господарювання 
мае визначати суму витрат за позиками, що пщлягають каттал 1зацп, застосовуючи норму 
каттал 1заци до витрат на цей актив.
Норма ка тта л 1зацм повинна бути середньозваженою величиною витрат за позиками 
стосовно вс1х позик суб'екта господарювання, що непогашеж протягом пер1оду. Однак 
суб'ект господарювання мае виключити з цих розрахунюв витрати за позиками, 
здтсненими спещально з метою отримання квал|фжацшного активу допоки значною 
М|рою ус1 заходи, необх1дн1 для пщготовки цього активу до передбачуваного 
використання або реал1зацГТ, не будуть завершен!.
Сума витрат за позиками, каттал130вана суб'ектом господарювання протягом перюду, не 
повинна перевищувати суму витрат за позиками, понесених протягом цього перюду.

У МСБО 40 "1нвестиц|йна нерухомють" додано пропущений п. 24, за яким якщо оплату за 
швестицшну нерухомють вщстрочено, ТТ соб|варт1стю е грошовий екв1валент ц1ни. Р|зниця 
М1Ж щею сумою та загальною сумою платеж|в визнаеться як витрати на вщсотки за пер1од 
надання кредиту.
Також у МСБО 40 розширено п. 53, який передбачае ситуащю, коли неможливо 
достов!рно ОЦ1НИТИ справедливу варт1сть.
У КТМФЗ 16 "Хеджування чистих швестицш в закордонну господарську одиницю" 
виправлено помилкове посилання на МСБО 39 (на правильне на МСФЗ 9). Як I в 
попереджх випадках, внесено деяю косметичн! правки та узгоджено правильний 
переклад терм1жв, що вживаються.
3 МСФЗ 17 "Страхов! контракти" виключено Додаток Г, який мютив поправки до Ыших 
Стандарт1В, як! були внесен! пщ час доопрацювання МСФЗ 17. Шзжше зм!ни, що М1стилися 
в цьому додатку, були включен! до тексту вщпов1Дних стандарте. Традиц1йно 
п1дправлений украТнський переклад та виправлен! граматичн! помилки (параграф-пункт, 
контракт-догов1р, вщсотки-проценти, акв!зац|йних-акв1зиц|йних).

В МСБО 19 "Виплати прац!вникам" замжено терм1ни "стеля" активу на "верхня межа" 
активу без зм!ни сул поняття, "короткостроков! компенсован! пер1оди вщсутносп" на 
"короткострокова оплачувана в|дсутн!сть на робол".



6. Нов1 положения бухгалтерского облжу (продовження)
До реч|, в стандарт! замшено поняття "розподтеного прибутку" на "р!чний прибуток", а це 
важливо для тих, хто все ж таки ще намагаеться подтити нерозподжений прибуток М1Ж 
найманими пращвниками. Не будемо вдаватися в гру опв, але йдеться не про "розподт" 
прибутку, а про "участь" у прибутку -  а це р1зж речк Ще одне джаве уточнения стосуеться 
фшансово! зв1тност|, точжше не просто фшансово! звггносп, а "окремо! чи шдив1дуально! 
фшансово! звггносп суб'екта господарювання групп".

Звержть увагу, що п. 99 МСБО 19 приведений у вщпов1джсть до орипналу, тобто при 
розрахунках вартосп ражше наданих послуг або прибутку чи збитку вщ розрахунку, слщ 
переоцшювати чисте зобов'язання (актив) за визначеною виплатою, користуючись не 
лише юторичними, але й прогнозними даними щодо поточно! справедливо! вартосп 
актив1в програми та поточних актуарних припущены
Також МСБО 19 доповнено:

Пунктом 101А, згщно якого якщо вщбуваеться зм1на програми, скорочення або 
розрахунок, суб'ектов! господарювання слщ визнавати та оц1нювати будь-яку варт1сть 
ран!ше наданих послуг або прибуток чи збиток вщ розрахунку В1дпов1дно до пункт1в 99- 
101 та пунктов 102-112 МСБО 19.
Д|ючи таким чином, суб'ектов! господарювання не слщ враховувати вплив «верхньо! 
меж1» активу. У такому раз! суб'ектов! господарювання слщ визначити вплив «верхньо! 
меж|» активу п1сля змжи програми, скорочення або розрахунку та визнати будь-яку змжу 
такого впливу в1дпов|дно до пункту 57г). Тобто, визначення переоцшок чистого 
зобов'язання (активу) за визначеною виплатою мають бути визнаш в шшому сукупному 
доход!, у тому числ1 будь-яка зм'|на впливу "верхньо! меж|" активу, за винятком сум, 
включених до чистого вщсотка за чистим зобов'язанням (активом) за визначеною 
виплатою.
Пунктом 122А, що стосуеться вартосп поточних послуг.
Суб'ект господарювання визначае вартють поточних послуг, використовуючи актуарж 
припущення, визначеж на початок р1чного званого перюду. Проте, якщо суб'ект 
господарювання переощнюе чисте зобов'язання (актив) за визначеною виплатою 
В1Дпов1Дно до пункту 99, В1н визначае варт1сть поточних послуг для решти р1чного зв1тного 
пер10ду п!сля зм1ни програми, скорочення або розрахунку з використанням актуарних 
припущень, використаних для переоцшки чистого зобов'язання (активу) за визначеною 
виплатою В1дпов1дно до пункту 99 б) (нагадаемо, що саме цього пункту не було в 
попереджй редакцм).

Б|льш детально необхщно торкнутись зм1н до МСФЗ 16 "Оренда".

13 травня 2020 року Верховна Рада Укра!ни прийняла за основу законопроект № 3377. 
Який, зокрема, передбачае зменшення плати за найм (оренду) майна за вимогою наймача 
(орендаря), впродовж всього часу, коли майно не могло використовуватися в 
тдприемницькш д 1яльносп наймача в повному обсяз! через запроваджеж карантинж 
обмеження та (або) заборони.
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6. Нов1 положения бухгалтерского облжу (продовження)
А ще ражше Законом №553 (який набрав чинносп 18.04.2020) пункт 14 роздту 
«Прикшцев! та перехщж положения» ЦКУ викладено у новш редакцП: «Встановити, що на 
час дм вщповщних обмежувальних карантинних заход!в, запроваджених Кабшетом 
М|Н1стр|в УкраТни з метою запоб1гання поширенню на територП УкраТни коронав1русноТ 
хвороби (СОУЮ-19), обставинами, за яю наймач (орендар) не вщповщае вщповщно до 
частини другоУ стагп 286 Господарського кодексу УкраУни, частин четверто'! та шостоУ статп 
762 Цивтьного кодексу УкраУни, також е заходи, запроваджеж суб'ектами владних 
повноважень, якими забороняються певж види господарськоУ Д!яльносп з використанням 
орендованого майна, або заходи, якими забороняеться доступ до такого майна трет1х 
оаб».

Одним словом, питания орендноУ плати пщ час карантину не дае спокою не лише 
орендарям та орендодавцям, а I державним органам влади. Проте, чим би не закшчились 
ц| тимчасов! змши до ЦКУ, I до чого б не домовились сторони договору оренди, в них 
виникае питания воображения цих змш в бухгалтерському облжу. Особливу увагу на це 
слщ звернути тим юрособам, яю ведуть бухоблж за м1Жнародними стандартами.
МСФЗ 16 «Оренда» передбачае можлив1сть виникнення змш орендних платеж1в протягом 
строку оренди. Змши можуть виникати безпосередньо внаслщок внесения зм1н у сам 
догов|р про оренду або опосередковано -  наприклад, унаслщок Д1Й уряду у вщповщь на 
пандем1ю «соу1с1-19». Але застосовуючи МСФЗ 16, суб'ект господарювання трактуе змшу в 
орендних платежах в однаковий споаб незалежно в1д того, чи зумовлена ця змша.
М|нф1н звертае увагу на те, що порядок облжу, встановлений МСФЗ 16 на випадок змши 
орендних платеж|в, залежить в1д того, чи вщповщае така зм1на визначенню модиф|кац|У 
оренди.

МСФЗ 16 визначае модифжащю оренди як зм|ну обсягу оренди або компенсацП' за 
оренду, яка не була частиною початкових умов оренди.
Прикладом змши обсягу оренди е доповнення чи припинення права користування одним 
або юлькома базовими активами чи продовження або скорочення догов1рного строку 
оренди.

Оцшюючи те, чи мала М1сце змша компенсацП' за оренду, суб'ект господарювання бере до 
уваги загальний вплив будь-якоТ змши орендних платеж1в. Наприклад, якщо орендар не 
вносить орендних платеж1В протягом тримюячного перюду, але орендж платеж! за 
подалыш перюди будуть пропорщйно зб1льшен1, це збер1гае незмшжсть компенсацП за 
оренду.

За вщсутносп зм!Н в обсяз! оренди чи компенсацП за оренду, модифжацП оренди немае.

Якщо змша або обсягу оренди, або компенсацП за оренду вщбулась, орендар дал! 
визначае чи була ця змша частиною початкових умов оренди.

I лльки якщо ва умови модифжацП оренди виконуються, орендар застосовуе пункти 44-46 
МСФЗ 16, а орендодавець застосовуе пункти 79-80 або пункт 87 МСФЗ 16.
Осюльки Д1юча политика Товариства вщповщае вимогам змш, Тх застосування не 
викликало впливу на фшансову зв|тжсть.



7. Основж засоби
Нижче наведено жформащю про основж засоби Товариства за перюди, що закжчились 
31 грудня 2020 та 31 грудня 2019 рошв.
(тис. грн.)

Групи основных засоб1в
Залишок на 31.12.2019 Зибуло за рш Нараховано 

амортизацм 
за р1к

Залишок на 31.12.2020
перв1сна
варт1сть зное

Надшшло 
за р1К перв1сна

варт1сть зное перв1сна
варлсть

зное

1 2 3 4 7 8 9 10 11
Машини та 
обладнання 21 19 1 21 20

Транспортн! засоби 379 114 76 379 190
1нш‘| необоротн! 
матер'1альж активи 35 32 8 3 6 40 38

Всього 435 165 8 3 83 440 248

Станом на 31 грудня 2020 року первюна (переоцжена) варт1сть повжстю амортизованих 
жших необоротних матер1альних актив1в Товариства становить 56 тис. гривень.
Станом на 31.12.2020 року необоротж активи не перебували у банювськш заставе

8. Нематер1альж активи
Нижче наведено жформащю про нематер1альж активи Товариства за перюди, що 
закжчився 31 грудня 2020 та 31 грудня 2019рок|в.

(тис, грн.)

Право
користування

майном

Права
користування

земельною
Д1ЛЯНКОЮ

1НШ1
нематер1альж

активи

Права
користування
геолопчною

1нформац1ею

Всього

Ч 2 3 4 5 6
Перв1сна варлсть
на 01 С1чня 2020 486 12 8077 2465 11040
Надходження 2 2
Вибуття (1) (1)
на 31 грудня 2020 486 12 8078 2465 11041
Амортизац1я та знецження -

на 01 С1чня 2020 (348) (3) (167) (518)
Нараховано за рж (13) (1) (14)
Вибуття 1 1
на 31 грудня 2020 (361) (3) (167) (531)
Чиста балансова варлсть
на 01 С1чня 2020 138 9 8077 2298 10522
на 31 грудня 2020 125 9 8078 2298 10510

9 .Запаси
Нижче наведено жформащю про запаси Товариства за перюд, що закжчився 31 грудня 
2020 року.

(тис, грн.)
Види запаав 2020 рж

1 2
Сировина 1 матер1али 636
Готова продукц1я 0
Всього 636



9. Запаси (продовження)
На рахунках облжу запаав Товариства перебувають запаси, яю використовуються у 
господарсьюй д 1яльносп протягом нормального операцшного циклу. Застарших I 
знецшених запаав на облжу немае.

10. Торгова деб|торська заборговажсть
___________________ в тисячах гривень_______________________ 31.12.2020_____01.01.2020
Дебггорська заборговажсть ___________ 46___________ 112

Мшус: резерв на покриття безнадшноТзаборгованосп ____________ 0_____________ 0_
___________ 46___________ 112

Дал1 наведено анал13 за термшами виникнення торговельно'Г дебЦорськоТ заборгованостп станом 
на 31 грудня 2020 року.

Не прострочена 1 не 
знецшена

Не прострочена та не знецшена
Разом <30

дшв
31-60
дшв

61-90
дшв

91-180
ДН1В

>180
ДН1В

2 0 2 0 р1к 46 46 1 45
2019рш 112 112 112

1 1 .1нша деб1торська заборговажсть
31.12.2020 р|к 31.12.2019 рж

Аванси видаш
1нша дебторська заборгован1сть

297 458

Разом: 297 458

12. Грошов! кошти
2020 р1К 2019 рж

Гот1Вка та кошти у банку 965 0

Товариство збер|гае кошти в банку з державним та шоземним кап1талом.
3 метою зв1тування про рух грошових коилтв грошов! кошти та Тх екв1валенти на 31 грудня 
становили лише кошти в банку.

13. Статутний кап1тал

Станом на 31.12.2020 року та 31.12.2019 року засновники Товариства та варт1сть 
статутного катталу наведен! нижче:

Назва засновника

ПрАТ "НАК «Надра Украши"
ТОВ "Буд1вельна компан1я "Транс1нвестпроект"

2020 р!К__________ 2019 рж
% тис. грн. % тис. грн.
90 1347 90 1347
10 150 10 150

Статутний кап1тал Товариства становить 1497 тис. грн. На 31 грудня 2020 року змж у статутному 
каттал! не в1дбувалося.



13. Статутний капггал (продовження)
Вщповщно до законодавства УкраТни Товариство мае право розподжяти власний 
прибуток М1Ж учасниками або використовувати його для створення резерв1в В1Дпов1дно до 
корпоративних положень. Подальше використання коптив, спрямованих на створення 
резерв1в, може бути обмежено. Там кошти мають використовуватися для цтей, 
встановлених при створенж резерв!в.
14. Нерозподтений прибуток (непокритий збиток)
Станом на 31.12.2020 року сукупний непокритий збиток Товариства становить 
5150 тис. грн., на 31.12.2019 року -  4708 тис. грн. - вщбулися змши в зв'язку з тим,що 
нарахували резерв вщпусток в сум! 523 тис. грн. (4185 +523) тис. грн. Отже проведено 
коригування нерозподтеного прибутку (непокритого збитку).

15. Торгова кредиторська заборговажсть та жил поточж зобов'язання та забезпечення
31.12.2020 01.01.2019

Торгова кредиторська заборговажсть 179 451
1нш1 поточж зобов'язання та забезпечення 17867 16978
Всього 18046 17429

16. Дохщ вщ реал1зацГУ

Дохщ В1д реал1заци продукцм (товар1в, роб1т, послуг)
Всього
17. Соб1варт1сть реал130вано‘|'продукцГ|'

Соб1варт1сть реал13ованоТ продукцГУ (товар1в, роб1т, послуг) 
Всього
1 8 .1нш1 операц1Йн1 доходи та витрати

1нш1 операц1Йн1 доходи (курсов! р1зниц|, в1дсотки по депозиту) 
1нШ1 операц1Йн1 витрати

19. Загальш та адм1н1стративн1 витрати

Витрати на оплату прац| адм1н1стративного персоналу
В|драхування на соц1альн1 заходи
Витрати на службов! в1дрядження
Зное I амортизация
1нш1 витрати
Всього

2020
4229
4229

2020_______
_______3206

3206

2020 рж
35

27

2020 рж
935
215

2
1

319



20. Пов'язанё особи
Станом на 31.12.2020 року 90% статутного капёталу Товариства належать ПрАТ 
«Национальна Акцёонерна компанёя «Надра УкраТни» та 10% статутного капёталу ТОВ 
«Будёвельна компанёя «Трансёнвестпроект».

Для цёлей цёеё фёнансовоТ звётностё сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона 
мае можливёсть контролювати ёншу сторону, вони перебувають пёд спёльним контролем 
або мають суттевий вплив на прийняття фёнансових та управлёнських рёшень. При 
визначеннё пов'язаних сторён до уваги приймаеться сутнёсть вёдносин, а не Тх юридична 
форма.

Товариство проводить операцёТ як з пов'язаними, так I не з пов'язаними сторонами. 
Зазвичай неможливо об'ективно оцёнити, чи була б проведена операция ёз пов'язаною 
стороною, якби ця сторона не була пов'язаною, I чи була б операция проведена в тё самё 
термёни, на тих самих умовах I в тих самих сумах, якби сторони не були пов'язаними.
Згёдно з наявними критер1ями визначення пов'язаних сторш, пов'язан! сторони цього 
пщприемства розд1ляються на так| категори:
а) вищий управл1нський персонал;

б) компани, у яких сп1льний ключовий управлшський персонал;

в) материнська компан1я та шиш компани 13 суттевим впливом на Товариство;
Органами управления Товариства е:
Загальш Збори Учасник1в;
Директор;
Ревёзшна ком1С1я

Уповноважений орган управления майном Товариства

№ з/п Найменування Частка в статутному капёталё
%

1 ПрАТ НАК «Надра УкраТни» 90
2 ТОВ «Будёвельна компанёя «Трансёнвестпроект» 10

Вищий управлёнський персонал

N° з/п Посада Прёзвище, ём'я, по батьковё

1 Директор Поляков С.П.
Витрати на заробётну плату вищого керёвництва за перюд, що закёнчився 31 грудня 2020 р., 
були представленё таким чином:

2020 рёк
Заробётна плата 224
Внески в единий соцёальний фонд 49
21. Управлёння фёнансовими ризиками
Основними ризиками, пов'язаними з фёнансовими активами та зобов'язаннями 
Пёдприемства, е вёдсотковий та кредитний ризик.
Вёдсотковий ризик

Вёдсотковий ризик виникае з можливостё того, едо змёни процентних ставок вплинуть на 
вартёсть фёнансових ёнструментёв.

ъ з .



ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВЩПОВЩАЛЬШСТЮ “ЖИТОМИРБУРРОЗВЩКА"
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21. УправлЫня фшансовими ризиками (продовження)

Товариство не вживало жодних заход1в з метою хеджування зазначених вщсоткових 
ризиюв.
Кредитний ризик
Товариство приймае на себе кредитний ризик, який являе собою ризик того, що одна 
сторона за фшансовим активом стане причиною фшансового збитку для шшоТ сторони в 
результат! невиконання своТх зобов'язань.
Финансов! Ыструменти, яю можуть спричинити для ГМдприемства значж кредитж 
ризики, — це грошов! кошти та Тх екв1валенти та поточна деб1торська заборговажсть. 
Грошов! кошти та Тх екв1валенти зазвичай збер1гаються в найбтыиих Д1ючих украшських 
банках,.
Деб1торська заборговажсть складаеться з виданих аванав та податкових актив1в з ПДВ. 
Товариство очжуе отримати активи чи послуги за видаж передоплати, а також в 
майбутньому зменшити податкове зобов'язання з ПДВ за рахунок накопиченого 
податкового активу.
Ризик Л1КВ1ДН0СП

Ризик л1кв1Дност| - це ризик того, що П1дприемству буде складно залучити кошти для 
виконання своТх зобов'язань. Ризик л1кв1дносп 1снуе тод|, коли 1снуе розб1жн1сть у строках 
виплат за активами I зобов'язаннями. На даний час Товариство перебувае у твестицш жй 
фаз-! свого розвитку без отримання операцшних грошових потоюв, тому для нього 
надзвичайно важливо мати доступ до фшансових ресурав, необх1дних для п1дтримки 
поточного стану та запуску виробничого процесу.
Отже для управлшського персоналу Пщприемства надзвичайно важливо, щоб строки 
поточних надходжень вщповщали строкам виплат за зобов'язанням, а якщо 1снуе будь- 
яка невщповщжсть, щоб вона була т д  контролем.
Товариство зд|йснюе управл1ння лжвщжстю з метою забезпечення пост1йноТ наявносп 
кошт1в, необх1дних для виконання уах зобов'язань у визначен! терм1ни. Пол1Тика 
л1кв1дност| П|дприемства перев1ряеться I затверджуеться управлжським персоналом.
Управл1ння кап1талом
Ц|лями Шдприемства щодо збереження капралу е:
— г забезпечення здатност! П1дприемства продовжувати д|яльжсть в осяжному 
майбутньому, щоб заробляти прибуток учасникам I приносити корпеть шшим 
зац1кавленим сторонам;
— забезпечення адекватно! кап1талов1ддач1 шляхом встановлення цш на продукц1ю та 
послуги, що будуть пропорц'шними до р1вня ризику.
Товариство управляв структурою свого катталу та в1дпов1Дно зм1нюе и з огляду на зм1ни в 
економ1чних умовах I характеристиках ризику базових актив1в. 3 метою пщтримки або 
зм|ни структури кап1талу Товариство може скоригувати суму дивщенд1в, що виплачуються 
учасникам, збтьш ити або зменшити розм|р статутного кап1талу або прийняти р1шення про 
продаж актив1в для покриття наявно'| заборгованост!.
Товариство зд|йснюб мон1торинг капралу, розраховуючи сп1вв1дношення сум чистих 
зобов'язань за шшими запозиченнями до кап1талу. Пщ кап1талом розум1еться загальна 
сума чистих актив1в, що належить учасникам Пщприемства. Чистий борг розраховуеться 
шляхом вирахування з шших запозичень, залишк1в грошових коштв та Их екв1валент1в, 
вщображених у зв!Т1 про ф|нансовий стан.



Поди теля звггноТ дати
Кер1Вництво Товариства не мае шформаци про суттев! поди, що вщбулися М1Ж звт-юю 
датою та датою випуску звтносп, яю потребують коригування або розкриття.
Затвердження фшансовоУ зв1тност1

Цю попередню фшансову зв1тн1сть за р|к, що закшчився 31 грудня 2020 року було 
затверджено до випуску вщ '|меж кер1вництва Товариства 19 кв1тня 2021 року.

Кер|вник______  >пй Поляков

Головний бухгал Тетяна Шинкар

Прим1тки, як1 додаються, е невщ'емною частиною ц1еТокремоТф1нансовоТзв1тност1



Директор


