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3Brr H E3An Dr(HOrO AyAI4TOPA

Yqacxrrav ra repiaxrqray
TOBAPI4CTBA 3 OSMEXEHOTO BIAnOBIAAJ]bHICTIO <B14PO5Hil|'{O-TOPI-IBEflbHA OIPMA <EKMI>

flyuxa

Mu npoBenil ayAvtr Qixancoaol aairFrocri TOBAPI/CTBA 3 OEMEXEHOIO BIAflOBIAAIbHICTIO
<BIIPOEHI/L{O-TOPrIBEIbHA OIPMA <EKMI> (naaani - Korunaxir), qo cKnaAaerbce r 6anancy (aeiry npo

Qinancoerfi cran) cranot na 3L.I2.202I p., seiry npo Qinancoai p€ynbraru (seiry npo cyrynnufi 4oxi4) aa

202Lpix, sairy npo pyx rpouoBhx rcouJrie (sa npruuu uero4ov) sa202L pix, seiry npo anacxufi xaniran ga

202t pir, ra npnuiror 4o pivxoi Qixaxcoeoi seirHocri, BKlloqapqh crnsvit BhKnaA 3Haqyqilx o6niroeilx

nonffilK,

Ha nauy AyMKy, QiHancoaa geirFrisru KounauiT, ulo AoAa€Tbce, cMaAeHa a ycix cfrreBnx acneKrax eiAnoaiAFto

4o 3axony Yrpainr <flpo 6yxranrepcrruil o6nix ra Qinancoey seirHicru a Yrpaini>> aiA 16.07.1999 pory

N9995-XN ra naqionanbHilx nofloxenu (cranAapria) 6yxranrepcbKoro o6niry, ulo Aitoru a Yrpaini.

OcHosa Anf, AyMKl,l

Mr npoaenr ay1ur aiAnoeiAxo Ao MixnapoAHr4x craHAaprie ay4rry (MCA). Hauy eiAnoai4anunicru sriAFto s

qt4M14 craHAapraMil BrKnaAeHo e posAini <<BiAnoaiAanunicru ayAhropa 3a ayAilr Qixancoeoi seirHocri> Haluoro

seiry. Mra e He3anexHhMt/ no eiAFtouexHp Ao KounaniisriAxo s MixFrapoAHr4M KoAeKcoM erilKt4 npoQecifiHr,tx

6yxranrepie (eurcvarcvr Mixnapo4nicraHAaprlr He3anexHocri) Paan s Mixnapo4Ht4x craHAaprie ertaxil Anq

6yxranrepia (<Ko4erc PMCES>) ra erilqHuMr4 Br4MoraMil/ 3acrocoBHvluvt B Yrpaini Ao Hauoro aYAnry

QinaxcoeoT sairnocri, a raKox Br4KoHanh iHUi o6oe'esKh 3 erhKr4 aiAnoeiAFro Ao qt/x Bt4Mor ra Ko4ercy PMCEE,

Mh eeaxaeMo/ t{o orpt4Maui xaur ayAhropcbKi Aorasil e Aocrarniun i npnilaatlnM.4 Ane BhKopt4craHts ii sx
ocHoBr4 Ans nauoi AyMKr4,

Cyrreea HeB[3Ha qex ictu, uto crocy€rucc 6esne pepan ocri 4ina unocri

Mr saepraevo yBary na npuuiruu 3,24 4o Qinancoeol aairnocri, y eKLrx 3a3Haqa€rbct npo HacraHHs cfrreeol
HeBil3Har{eHocri soeFtiulHboro xapaKrepy, ulo crocy€rucs xacliAria eroprnexHr pociilcurilx aiilcux Ao

reprroprr Yrpainr. Ocraroqne BperynoBaHHe nilraHHs pociilcuroi arpecii ra eificuxoeoro BroprHeHHe Ao

reprropli Yrpainra He MoxlrBo nepe46avnrr 3 AocrarHuoo eipori4nictto, t{o Moxe HerarrBHo BnnilHfril Ha

eronouiry YrcpaTrn a qinomy ra onepaqifiHy AiqnuHicru Kounanif. !i no4iT ra yMoBt4 BKa3yprb xa icnyaannn

cyrreaoi HeBil3HaqeHocri, qo Moxe nocraeilril niA sFra.{Frilfi cyl,tnie aAarnic'rs Kovnanii npoAoBxyBarh cBolo

4iRnunicru na 6esnepepaHiil ocHoei.

Hauy 4yrury ne 6yno MoAhQiroeaHo uloAo t-lboro nhraHHe,

IHuri nuraxxc

AyAr,lr Qinancoaoi sairFtocri Kounanii ea pir, uto garixquscr 31 rpy4nn 2020 pory 6ya npoee4enrfi ixtlru
ayAuropoM, nrui,t24 rpaBHfl 2021 pory BilcnoBr4B xeuoAu$ixoBaHyAyMKy rlo4o qielQinancoaoiseirFtocri.

InQopmaqin, u1o ne e QirancoBoK, seirxicrto ra geirom ay4xropa t4oAo nei

Ynpaanixcuxrfi nepcoHan Kounaxil Hece aiAnoaiAanuFricru 3a ixury inQopvaqirc. Inua ixQopvaqir

cKnaAaerbce si 3eiry npo ynpaBninna, nrnil cKnaAa€rbct repiexnqraou Kounaxil Ha BhKoHaHHq cr. 11 3axoxy

Toaapncrao s o6uexerorc eiAnoeiAaauxicrp Ay4nropcrxa Qipua <AyAI4T-IHBECT>>
CeiAoqrao npo BHeceHHr Ao Peecrpy ayAuropcbKr4x Qipu N9 3094,

uA433808050000000026004478238 e PAilOOAil3EH EAHK ABMb v. Krai'e.

u. Knr'a, eyn. Hrxnii Ban, 6y4. 15, o0. 405; r'r. fluinpo, eyn, KoponeHxa, 6y4.15,
+380567451288, +380567324009 (10,11), +38050340U17, mail@audit-invest.com.ua



Yrpainr <flpo 6yxranrepcurril o6nix ra $inancoey seirFticru e Yrpaini>> N9996-XIV aia 16,07.1999 p. (is
s1'4iFta 14il Ta AOnOBHeXnT V r).

IHLUa ixQopvaqin ne e Qinancoaorc sairFticrto ra HauhM sairov ayAnropa Ao Hei.

Haua Ayura qoAo Sinaxcoaoi seirFrocri Kounaxr He nouilproerbcff Ha inuy inQopuaqio ra Mh He po6nuo
Bl,rcHoBoK s 6y4r-rrrm pieneu BneBHeHocri uloAo qiel inruol inQopruarlii.

V aa'rsry 3 HauilM ayAhroM Qiuancoeol sairFrocri Hauoto ei4noai4ansnicrto e ognafiomrrrce 3 Bt4qeBKa3aHorc

inuop inQopuaqierc ra nph qboMy porneHyrtt, vn icnye cyrreBa neei4noai4nicru uix ixuroro inQopr,aarliero i

Qinancoeoo seirFricrrc a6o xauuur4 3HaHHrMr4/ orpilMaHhMr ni4 vac ayAtryt a6o.{il qr ixua inQopvaqir
BnrnnAae raKorc/ ulo llicrrru cyrr€Be BhKphBneHHr.

9rcqo na ocxoai npoae4exoT xaur po6orv MV AoxoAtAMo Br4cHoBKy, r4o ictye cyrr€Be BilKp[BneHHr 4ieT inuoi
inQopvaqii, Nail so6oe'rsani noai4or'14ril npo qefi Qarcr.

Kounaxis ni4roryaana 3air npo ynpaeninur sa 202t pir. Mra He BuABAnn Qarrie c1rrreeol xeeiAnoeiAFtocri ra
Bt4KpilBneHb, uix ixuoto ixQopuaqieo ra Qinancoeop seirxicrto a6o naulrur 3HaHHeMt4, orpilMaHilMt4 ni4 vac
ayAnry, rri norpi6no 6yno 6 BKnrcqrril 4o sairy.

Bignoei4aaunicru ynpaerincbKoro nepcoHany ra rnx, Koro naAiaeno nafienulrmn
noBHoBaxeHHeMlt, ea Qinancoey aeiraicru

Ynpaanixcurrfi nepcoxan Hece ai4noai4anuHicru ga cKnaAaHHe Qinancoeoi seirFrocri ai4noei4no Ao 3aroxy
Yrpainr <<f1po 6p<ranrepcurrfi o6nix ra $ixancoay seirHicru e Yrcpaini>> eia 16,07.1999 pory N9996-XIV ra sa

raKy clrcreMy axyrpiunuoro KoHrponp/ rKy ynpaenincurrfi nepconan Bil3Haqa€ norpi6noo 4nr roro, qo6
ga6egneqnril cKnaAaHHr QiHancoeoi aeirxocri, qo He uicrrru cfrr€Bl4x Br4KpilBneHb enacni4or uaxpailcrea
a6o nomrnxr.

flpu cxna4atxi Qinancoeol seirFrofii ynpaanincurnil nepcoHan Hece eiAnoeiAanuricru ga orlixxy s4arHocri
Kovnanli npoAoBxyBar[ cBoro 4innunicru Ha 6eenepepaniil ocnoei, posrpreapqil/ Ae qe 3acrocoBHo,
nt4raHHe/ t4o crocylorucr 6esnepepanocri 4irnunocri, ra BuKopr4croByoqh nphnyu.leHHn npo 6esnepepeHicru

AiqnuFfofii eK ocHoBh Ann 6r\ranrepcbKoro o6nircy, rpiu arna4rie, rrr4o ynpaanixcurrfi nepcoxan a6o
naaHy€ nixei4yaarn Kovnaxito qv nprnvHtrr Aisnuxicru, a6o He Ma€ inurnx peanbHhx anbrepHarilB t-lboMy,

Ti, roro xa4inexo HaileilqhMLr noBHoBaxeHHlMr,r, Hecyrb aiAnoeiAanuHicrs sa HarneA 3a npoqecoM

Qinaxcoeoro sairyeannr Kovnarli.

Bignoei4anuxicru aygnropa 3a ayA[T Qixaxcoeoi geirHocri

Haurrvr qinsvr e orphMaHHr o6ipynroeaxoi aneeHenocri, qo Qinaxcoea seirxicru y qinouy ne vicrrru
cyrr€Boro BrKphBneHHs aHacniAor uaxpaicraa a6o nouunrvt Ta BVnycR seiry ay4uropa, axnil vicrrru Hauly

AyMKy. O6lpyxroeana anesHeFrisrs € Br4coKr4M pianev BneBHeHocri, npore He rapaHry€, rqo ayAnrt
npoee4exuil eiAnoeiAFro Ao MCA, 3aBXAr4 Bt flBttTb cyrreBe BhKphBreHHq, eKr{o raxe icnye, Brrcprenennr
Moxfrb 6yrra peaynuraroM uaxpaficraa a6o novrnrni BoHvl BBaxaprbce cfrreBilMt4/ eKtqo oKpeMo a6o e

cyrynxocri, rr o6lpynroeano ovixyerbce, BoHr4 Moxfrb BnnhBaril na eronomiqni piuexnr roprcryeavie, qo
npuiluaorucR Ha ocxoei rliei Qixancoeol sairFtocri.

BrroHytovr ayryAr ai4noai4Ho Ao Bl4Mor MCA, rur BuKopr4croByervo npoQecifir-re cy4xeHHe ra npoQeciilnrfi
cKenrilqh3M nporeroM ycboro 3aBAaHHe 3 ayAVry. Kpiu roro, vr,r:

. iAenrrQixyenao ra oqixpevo pA3uKV cfrr€Boro BrKphBneHHn QixaHcoeoTsairHocri aHacniAor uaxpaficrea
qh noMrnKil, poapo6nreNro fi ehroFryeMo ayAhropcuri npoqeAypr4 y ai4noai4u na qi pusrxil, a raKox
orpt4MyeMo ayA[TopcbKi 4oraau, u]o e Aocraruiur ra npnilnatnnvtr Ane BhKophcraHHr ii rr ocnoar 4nr
naulol AyMKt4. Phshr HeBiltBneHHt cyrr€Boro BilKphBneHHr enacni4or ulaxpaficraa € Biltllt4M/ nix 4nr
Bt4KphBneHHr anacni4or noMhnKr4, ocxinurr uaxpaficrao Moxe Burcqaril 3MoBy, ni4po6ry, naavrcxi
nponycKLt, HenpaBilnbHi raep4xennn a6o nerryBaHHr 3axoAaMI eHyrpiuLnuoro KoHrponto;

. orpl4My€Mo posyuitnr saxoAie anyrpiunuoro KoHrponp, ulo crocylorbcr ayil/|ry, Ane pospo6rra

ayAilropcbKr4x npolleAyp/ sri 6 ei4nosi4anr o6craarnav, a He Anr BilcnoBneHHe AyMKr4 ll-loAo

eQerrr anocri crcreur etyrpiun soro KoHTpon o;



. otliHpeMo npililHrrHicrb 3acrocoBaHhx o6nixoailx nonirur ra o6lpynroeaHicru o6niroehx oqinox i

eiAnoeiAxr4x posxprrria inQopvaqii, spo6nenrx ynpaBnrHcbKilM nepcoHanoM;

r floXofll,rMo BI4CHOBKy UTOAO npr4fiHqrXOcri BLrKOpl4CTaHnr ynpaenincbKl4M nepcoHanoM npilnyuleHHe npo

6esnepepaxicru 4irnuxocri qr ocHoeu Ans 66ranrepcbKoro o6niry ra Ha ocHbsi orpumanrx ayAilropcbKr4x

4oraeie po6ruo Bt4cHoBoK, vr icrye cyrreBa HeBh3HaqeHicru uloAo no4iil a6o ytuoe, rri nocraernr 6 ni4
gFra.{xilfi cyunie N4oxnheicru Kounanii npoAoBxr4rl4 6esnepepeny AiqnuHicru. flrculo Mt4 AoxoAt4Mo BhcHoBKy

r4oAo icHyeaxHq rarol c1rrreeoT HeBu3HaqeHocri, mr noerFrFri nphBepHyrl4 yBary B cBo€My sairi ay4uropa

Ao eiAnoeiAHr4x po3Kpl4rrie inQopvaqii y Qinancoeiil sairxocri a6o, sxr.qo rari po3Kpr,rrrt irQopvaqii e

HeHanexHuMlr, vo4rQiryBaru cBolo AyMKy. Haui eilcFroarr ipyury]orbce Ha ayAilropcbKr4x AoKa3ax,

orphMaHilx Ao Aaril HauJoro aeiry ay4raropa. Briv mail6yrHi noAii a6o yMoBr4 Moxfrb npilMychl4 rounanio
npnnuHurvl caoto AiqnuFrictu na 6esnepepeniil ocHoet.

Mil noeiAot'4rrseMo rt4M, Koro xa4inexo Hafietaqh]'ah noBHoBaxeHnrun, inQopuarliro npo 3annaHoeaxufi o6csr

i vac npoae4eHHq ayAilry ra cyrreei ayAilropcbKi pesynurarr/ BuroqatoqN 6yAu-qri sFraqxi neAonirr cncfelvl
enyrpiunuoro KoHrponp, arreneni xaur niA i{ac ayArry.

AoAarrr:

1, Sananc (3eir npo Qinaxcoerfi crax) na 3L72.202L p. (Oopt',ta N91);
2. 3eir npo Qinancoai peaynbrarr (3eir npo cyrynxi AoxoAr) sa 2021pir (Oopma N92);
3. 3eir npo pyx rpouoBnx rouiris (aa npruru vero4ou) sa 2021pir (Oopt'la Na3);
4. 3air npo enacunh raniran sa 202L pir (<Dopua N94);
5, flpuvirur 4o pi,.rnoT Qiuancoeol seirFrocri sa pir, qo saxiFrqrecs 31.L2.2021 p. (Oopt'la N95)

6. llprauirrr ra inui noecHeHHfl Ao Qinancoaol inQopuallii sa Hfl(C)EO a Yrpaini aa pix, tto 3aBepujt4Bct
31.12.2021 pory,

Kntoqoehr4 naprHepoM is saeAaFrFrq 3 ayAhry, p$ynbraroM sKoro e qet4 3BiT He3anexHoro ayAllropa/ e

ayA14rop

Mapruxenro Anna BiranliaHa
Houep peecrpaqii e Peecrpi ay4rropie ra cy6'erria ay4nropcuroi AisnuHocri N9

3a i eig iuexi Qipt'tt TOB AO <AyAI/T-IHBECT>

Irperrop
€nuqenro Onura MilxonaTeFra
Houep peecrparlii e Peecrpi ay4nropie ra cy6trrie ay4uropcuroi AisruHocri N9

21\eoans2022L

OcHoeHi eiaol4ocri npo ayar4ropcuxv dipMv:

ToBapilcrBo s o6vexeuoo eiAnoaiAanuHicrrc Ay4nropcura Oipva <AyArr-IHBecr>>,

Koa sa €APflOY:32241880
HoMep pe€crpaqii a Peecrpi ay4uropie ra cy6'erria ayArropcuroi AirnuHocri N93094

v. flHinpo, np. flyLurina, 6ya.25127, re-n./$arc +38 (056) 745-L4-05
ee6-cafi r: https ://audit-invest.com. ua/

OcHoeHi eiaor4ocri npo vMoer aoroeopy npo nooeeaeFrFrq avahry:

Aara 14 HoMep AoroBopy Ha npoBeAeHHr ayArryi N938-10-2021/A ain 23.11.2021 p., 4o4arxoBa yro4a N91 BiA 23.tL.202L p.

flara nouarry i 4ara saxiHueHHe npoBeAeHHt ayAhry: 23.IL.202I p. no 24.06.2022 p.

3eirHrfi nepio4, aa nrnfi npoee4eHo ayAhr Sinancoeoi seirFrocri: 3 01,01.2021 p. no 31.12.2021 p.
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3AflBA nPO BlAnOBlAAnbHlCTb KEP|BHI4qTBA lrlOAO nTAFOTOBKI4 TA 3ATBEPAXEHHfl
OIHAHCOBOi 3BlTHOCTI

HaeegeHa 3aFBa, nxy cni4 po3rneAarh y sa'nsxy s ai4noai4anunicrto He3anexHoro ayAilropa, Rxa uicrurucR
B npeAcraBneHoMy na cropinrax l-lll 3airy He3anexHoro ayArropa, spo6nena 3 Meroo pos4ineHnn
at4noai4anunocri xepianuqraa ra 3a3HaqeHoro He3anexHoro ayAr4ropa, r.qoAo QinaHcoeoi sairxocri
Toaaprcrea s o6nltexeHoro eiAnoaiAanuHicrto <Bnpo6nrvo-ropriaenuna Siprrlta (EKMI)) (aani- Kovrnanin).

Kepienuqreo Hece eignoai4anuHicru sa ni4roroaxy Qixaxcoeoi eeirHocri, qxa 4ocroeipno ai4o6paxae
QiHancoerfi craa Kon,tnanii cranona na 31 rpy4Hs2021 poKy, a raKox pe3ynbrarr ir 4innunocri, pyx rpouoenx
xoturie ra sruixu y BnacHoMy xanirani sa pix, qo eaxiHvrBcq 3a3HaqeHolo Aaroo, y aignoai4Hocrr 4o
Haqionanunfix nofloxeHu (craa4apria) 6yxranrepcbKoro o6niry Yxpalnra (Hn(C)50)

l-lpu ni4roroeqi $inancoaoi seirHocri xepienuqrao Hece ei4noaiganunicrs sa:

. HanexHuit an6ip ra 3acrocyBarxR o6nixoaoi nonrrxr;

. npeAcraBneHHe inQopnaaqii, BKnloqHo e o6nixoaop noniruxoro, y taxuil cnoci6, sxufi sa6esnevye ii
goqin uH icru, Aocroai pFt icrs, nopieHnH H icru ra po3yM tH Hq,

o [o.[?rKoBe po3Kprlrrn in$opuaqii y anna4xax, Konil aignoaiguicrs cneqianunt,tM Br4MoraM H[1(C)EO
e HeAocrarHbolo AnF po3yMrHH, KopncryBaqaMu BnnilBy KoHKperHnx onepaqira, iHluux no4ira ra ynaoa
na QiHaHcoauil ctaa ra $inaHcoai peeynurarn Konltnanir; ra

. 3AifrcHeHnR oqinru s4arnocri Kon,tnaxii npoAoBxyBar[ cBoro 4innunicru na 6esnepepeHira ocnoai.

KepiaHuqrao raKox nece ai4noai4anunicru sa:

. po3po6Ky, BnpoBaAxeHHF ra ni4rpun/laxnn e$erruaxoi ra na4iInoi crcreuu anyrpiLuHuoro KoHrpoflro
a ycix ni4posginax Korrananii;

. BeAeHHq nanexnoi oonixoaoi AoKyMeHraqii, sxa Ao3BonFe y 6y4u-nrrail qac npoAeMoHcrpyBarfi ra
noficHt4Tr4 onepaqii Konltnanii ra po3r(p!4rr4 ixQopuraqiro 3 AocrarHboo ro,rHicrlo uloAo iloro
Qinancoeoro craHy i Rxa rapanrye, qo Qinancoea sairHicru Korvnanii aignoeigae BrMoraM Hn(C)5O;

. BeAeHHe o6nixoeoi AoKyMeHraLli'i ai4nosi4no Ao 3aKoHoAaBcrBa ra Hl-l(C)5O;

r 3?CTOCYBaHHF O6/pyXrOeaHO AOCrynHilx SaxOAia u.lOAO S6epexeHHF arrileia KOunaXii; ra

. Br4FBlreHHn i sano6iraHHF BunaAxarra SixancoBr4x 3noBxr4BaHb ra rH[.ur4x nopyr.leHb

fiana $inaHcosa sairxicru sa pix, nxuil saxiHquecq 31 rpyAHn 2021 poxy,6yna saraepAxeHa Ao BunycKy
xepieHuqraorra 24 vepenn 2022 poxy.

Iignucano aig rveui KorunaHii:

Kepianrx ,Qnvyx,[n,t rrpo Cepriraoauv

l-onoaHilfr 5y4nux Onena E4yapgiena
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Ii4npzeucrao

Teprropin

Toeaprcreo : o6mexenolo ei4noai4anuHicrro
roprieeauHa Qi prtaa . EKtr,tt -

Kziacuxa

{ara (pix, uicRqu, vrcno)
-Btrpo6Hh,{o- sa €flPl'1OY

KOAVl
7072 01 0'l

70007647

u43717015001004317.E

740

20.42

Oprar-ri:aqiino- npaBoBa
rocnoAaploBaHHS

Qopr'aa Toaapzcreo 3o6MexeHorc ai4noei4aauHicrro

sa KATOTTI-
sa KOI-lOt-

aa KBE{Bz4 exonor'aivHoi 4inauHocri Brzpo6nzqrao napQyMHhx i KocMerveHtlx 3aco6iB
Cepe4nr xinuxicru npaqianr,rxial 353

A4peca, rereQoH Byr'luA llp.ouzcnoaa,
PAI4OH, KlzllBCbKA o6a.

6ya. 5, M

,08720
YKPAIHKA, OEYXIBCbK1414

O4NHrqr ar,Laipy: rl,1c. rPH. 6el 4ecnrxoaoro 3HaKy (oxpir.a po:4iny lV 3airy npo Qixancoai pe3y.nbrarh (3airy npo cyxymvil 4oxi4) (eopr,aa
Ne2), rpouoai noxa3HhKh FKoro HaBoAffTbcF B rphBHax r xoniixaur)

Cxra4eno (zpo6ztu no3HaqKy *y- y ei4noei4nii xnirr,rHqi):
3a no,nolxeHHflMr (craH4apraur) 6yxranrepcuxoro o6aixy
ra uixHapo4xr,rMt4 craHAapraMN QixaHcoaoi seirHocri

EA/IAHC (3BtT npo OlHAHCOBl,lr CTAH) HA 31 rpyAHA 2021 pORy

Ooptrra Ne 1 Ko4 aa flKYfl 1 801 001

Axrrs KoA
pnAKa

Ha no.larox
:sirHoro nepio4y

Ha xinequ
esirHoTo nepio4y

1 2 3 4

l. Heo6oporni axrheN
Her.aarepia,nuHi axtzev 1 000 4 811 3 990

nepBrcHa BapTtcTb 1 001 8 569 8 682
HaKonhqeHa auoprzsaqiR 1007 3 758 4 697

HeeaaepueHi xanira,nuHi ir-reecrrzqii 1 005 1 078 1 719
OcHoaHi 3aco6t4 '1010 130 867 123 81 s

nepeicna aapricru 101 '1 179 063 '180 939
3HOC 1012 48 196 57 174

{oarocrpoxoai 6ioaori.lFti aKr uBn 1070

{oarocrpoxoai Qinancoai ixaecrrqii:
nxi o6nixoeyrcrbcl 3a MeroAoM yvacri a xaniraai inuzx ni4npzeucre 1 030

602 55

iHui QiHancoai inoecrnLlii 1 035

{oarocrpoxoea 4e6iropcuxa sa6oproeanicru 1040 44 44

Bi4crpoveni no4arxoei arr v1Bt4 1045 176 179
lriuri Heo6oporni axrv nz 1 090

Ycsoro ra por4iaou I 1 095 137 528 129 75?,
ll. O6oporni arrAil,t

3a nacr 1 100 67 753 65 851

Br,rpo6ur,rvi 3anacrl '1101 47 536 40 730

6 877He:aeepueue Bhpo6HhqrBo 1107 5 991

I-orosa npo4yxqin 1 103 17 797 16 249
Toaapz 1104 1 479 1 995

!e6iropcuxa 3a6oproBaHicrb 3a npoAyKqiro, roaapr, po6orh, nocnyrul

{e6iropcuxa sa6oproaanicrb 3a po3paxyHKaMh
3a BAAaHAMVI aBaHCaMh

1125 38 614 61 261

1 130 4 023 9 120
r 6rc4xerou 1135 1171
y roMy .rl,lcai : noAarKy na npz6yrox 1136

fle6iropcuxa sa6oproeanicrb 3a po3paxyHKaMh 3 HapaxoBaHhx AoxoAlB 1140

fle6iropcuxa :a6oproeanicrb 3a po3paxyHxaNrz is BHyrpiurHix pospaxyHxie

Irura noroqHa 4e6iropcuxa 3a6oproBaHicrb
1145

1155 31 233 26 703
noro.r-ri Qinancoei inaecrnqii 1160

35 636[poui ra ix exaisa.neHrz 1165 57 670
paxyHKh s 6aHxax 1 167 52 670 35 636

Bmparu raai6yrnix nepio4ie 1170 974 967

lnui o6oporni axtueu 1190 7 768 1 608
Vcuoro ra po:4iaou ll 1195 198 706 201 146

lll. Heo6oporni axrraN, yrpxrrayaani Am npoAaxy, ra rpyn.,t au6yrra 1 200
6aranc 1 300 336 734 330 398



l'lacze KoA
pflAKa

Ha no.{arox
:airHoro nepio4y

Ha xiHequ
rairHoro nepio4y

1 7 3 4

Hhh KanlTa,n

l, Baacanil xaniraa
1 400 53 000 53 000

Kanirar y 4ooqixxax 1405

{o4arxoeui xaniraa 1410
Perepenr,ri xaniraa 1415 13 250 13 250
Heposno4inen uil npu6ytox (aenoxpuruil :6rrox) 1420 245 367 240 301
Heonaa.reHhi xaniran 1475
Bunytenuil xaniraa 1430
Ycuoro ea por4iaou I 1495 311 617 306 551

1 500

ll.,{oarocrpoxoai go6os'ssaHan i la6etneqennn
Bi4crpoveni no4arxoei so6oe'RsaHHn

{oorocrpoxoei xpe4rarra 6aHxie 1 510

lHrui 4oorocrpoxosi :o6oa'RgaHHR 15'15

1570{oarocrpoxoai sa6esne,{eHHR

(iruoae Qixancyaannn 1525
Vcuoro ra pot4iaor,r ll 1 595

lll. floro.{Hi 3o6os'RsaHHn i ga6erne,{eHxn
Koporxocrpoxoei xpe4trr 6anxia 1 600
['loroqHa KpeAhropcbKa sa6oproaaHicru Ea

AoBrocrpoKoB AMrl 3c608' A3aH Hf Mh 1610

Tooapr, po6ort, nocnyl4 1615 5 678 8 036
po3paxyHKaMz s 6ro4xerou 1670 3 749 ? 024
y roMy ,{r4c.ni s noAarKy Ha nph6yroK 1671 2 483 1 391

po3paxyHKaMr si crpaxyeannr 1625 581 642
po3paxyHKaMr : onaarr npaqi '1630 2 634 2 801

3a oAepxaHhMh aBaHcaMh '1635 308

3a po3paxyHKaMh 3 yqacHhKaMh 1640 2 338

r3 BHyTplruHrx po3PaxyHKlB 1645
fioro,rHi :a6e:neqexxn 1 660 9 763 9 658

ffoxo4u uai6yrHix nepio4ia 1665 56 77

lnLui noroqrri ao6os'RgaHnR 1690 3'l 8 306

1695 24 617 23 847
lV. 3o6oe'ntaHHf,, noB'fl3ani r xeo6oporHhMh aKThBaMh,

yrphMyBaHkM.,t Ann npoAaxy, ra rpynaMh Brl6yfrA

Vcuoro sa pot4iaou lll

1700

6aaanc 1 900 336 234 330 398

)a

F

o

HAA.l
TD

tt

G
o

!:1 h>qt2\

Kepionr,rx

fonoaanil 6yxr

,{nvyx fl r',lrarpo CeprirToozv

6y4HNx Oaena E4yap4iaHa
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flara (pix, uicRqu, ,lhcno)
[li4npNer',tcreo ToaapzcrBo3o6Mex{enorcai4noei4aauxicrro-Br,rpo6xrqo- 3a€4PnOy

ropriaeasna Qipua *EKMI-
(HaiueHyeannn )

?072 01 01

20007647

3BrT npo BAACil4tl KAntTA/l 3A 202't ptK

Oopua Ne 4 Ko4:a {KV[ 1 801 005

CrarrR
KoA

pflAKa

3apeecrp
OBAHVV

KantTa.rl

Kaniran
v

4ooqiH-
Kax

,{o4arxo-
auil

Ka nlTa,rl

Pe:ep-
anvil

KanlTa,l

Hepo:no-
ginenuit

npr6yrox
(nenoxputuir

E6rrox)

Heonaa,reFl
uit xanftan

Bnny-uenuil
xaniraa

Bcuoro

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3aalu.rox
Ha noqaTok poKv 4000 53 000 13 250 745 367 311 617

Koprryeaxnn:
3r'aiHa o6aixoeoi
noaftuxv

4005

Brnpaaaennn
noMh,noK

401 0

lHLui suir-l,r 4090
Cxoprrooanli
3a.nl,,t uloK Ha noqaToK
poKy

4095 53 000 13 250 245 367 311 617

luctuil npr6yrox
(r6rarox) sa tsirxhi
nepio4

4100 15 222 15 222

lnwui
4oxi4
nepio4

cyKynHVA
3a reirHHi 4110

looqinxa (yqinxa)
rreo6opornrx axrheie 4111

looqiHxa (yqiHxa)

Qinancoerx
rHcTpYMeHTlB

4112

Haxonra,.ieHi xypcoei
pr3H h r.ll

4113

4114

lHLur,ri cvxvnx ni aoxi a 4116
Posno4ia npr6yrxy:
Bunnaru B,nacHhKaM
(ahBiaeHah)

4700 (20 288) (20 288)

Cnpnuyeannn
r-rpu6ytxy
3ape€crpoBaHoro
xanirary

Ao 4705

Bi4paxyaannn Ao
pe3epBHoro xaniraay
Cyrua Lihcroro
npu6yrxy, HanexHa Ao
6o4xery ei4noai4no
AO 3aKOHOAaBCTBa

4710

4715

Cyua Yhcroro
npu6yrxy Ha

cTBOpeHHF

cne Lll an bH hx
(uinnorlrx) 6oHaie

4770

Cyua
npz6ytxy
MaTepranbHe
3aoxo9eHHf

qhcToTo

HA
4225

Bxecxr yvacnNxia:
Bnecxr 4o xaniraay

4740

! acrxa
cyKynHoro
acoqirZoeanu x
cnl,n bHhx

uoro
AoxoAy

i
h€MCTB

o



Crarrr KoA
pnAKa

3apeecrp
oeann;1
xaniraa

Kaniraa
v

4ooqin-
Kax

flo4arxo-
auir

xaniran

Pesep-
eania

xanira,n

Hepoano-

Ainenui,r
npr6yrox

(nenoxputuir
s6rrox)

Heonaa,reFr
uil xanian

Buay-ueanir
xaniraa

Bcuoro

1 7 3 4 5 6 7 8 9 10
Iorau,lexnR
aa6oproaanocri :
xanirary

4245

Brayvennn xaniraay:
Brxyn axqii (.lacrox) 4260

Iepenpo4ax
eraxynaearx axqii
(vacrox)

4265

Anynrcaanna
erxynaeHrx axqiil
(vacrox)

4270

Braayvexnn qacrKh B

xaniraai
4275

3uenuennR
nor,tinaauHoi eaprocri
axrlii

4280

lHr.ri Euint e xaniraai 4290
[1pn46anxn (npo4ax)
Hexonrponuoaanoi
qacTKr,r B Aor{tpHboMy
niAnphe^,tcrsi

4291

Pasou u,tix y
xaniraai 4295 (s 066) (5 066)

3aarurox
xa xinequ poxv 4300 53 000:* 13 250 240 301 305 551

s
(EK$fl ))

Kepienzx

loaosHhi

,{nvyx {r.,trarpo Cepri iosrav

Ey4nrx O.nena E4yap4iaHa
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lli4nprer.acrao: Toaapr.rcreo 3 o6MexeHoto ai4noei4aauxicrro -Br,rpo6nNvo-ropriaerbHa OipMa -EKMI-

Teprropir: K14lBCbKA

Opran 4epxaaHoro ynpaeniHHn:

l-arysu:
Bu4 exouomivnoi 4in.nuHocri: Bzpo6uraqreo napQyr'aHrx i xoclaerrl,tHrtx saco6ie
O4ttxrqi arr.aipy: rhc. rpH.

nPrMtTKr4 AO OTHAHCOBOI 3BITHOCTI

:a 2021 pix

,{ara (pix, rvicnus ,thc.rto)

:a €[Ptl0V

:a KATOTTF

ea CllOlV
:a KOflOI-
:a KBE,{

l. He
Ooprr,ra Ne 5

bHi AKThBh

BapICTb HeMaTepta.nbHhx aKTI4BIB, U.loAo FKhx lcHye F npaBa
aapricrs oQop,r,rneHrx y 3acraBy HeMareprarbHhx aKTI,aBlB

BapTrcTb cTBopeHhx nlAnPh€McTBoM HeMaTeprarbHl,lx aKThBrB

eapricrs xeuarepialsnrx axruaia, orphMaHhx 3a paxyHoK qrnboBhx achrHyBaHb
HaKOnhqeHa aMopTr3allrF He,vrar pianuHzx axrzeia, qoAo FKhx icriye o6uexexHS npaBa aracHocri

Ko4 ra flKY.{ 1 801 008

PFAKA rpaSa 14

3 pn4xa 080 rpa$a 5

3 pngxa 080 rpaQa 1 5

2022 01 01

20007642
uA321 201 5001 00

43175

240
20.47

3arru.rox Ha noqarox poxy flepeoqinxa
(Aooqixxa +, ytlixxa -) Bra6yao aa pix lnui suinr ra pix 3arruox xa xixequ

poKy

KoA nePBrcHa
(nepeoqixena

) eapricrs

Ha4iiurn
o 3a PrK

nepBrcHor
(nepeoqix

exoi)
BaPTOCTT

HaKOnhq
eHoi

aMoPTx3
aqI

nepaicxa
(nepeoqi

xexa)
eapricru

HaKOnliq
eHa

aMoPTh3
aqin

Hapaxoa
aHa

aMoPTh3
aqr 3a

PiK

Brpau
BIA

3MEH[UE
HH'

KoPt,lCHO

cri ra
plx

nePBrcHor
(nepeoqixe

xoi)
aaprocri

HAXON

hr{eHo
i

aMoPT
rraqiT

llepeicxa (n
epeoqixexa
) eapricrs

HaKOnhq
eHa

aMoPTh3
aqin

fpynn
HeMaTePranbHhx

AKThBIB

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 't5
1

npaaa xophcryBaHHr
npvpoAHrlMt4
pecvpcaM,

010

flpaea Kop14cryBaHHfl
MAhHOM

020

277 3 157 1 525 384
flpaaa ua 3HaKr4 A.nfl
TOBaprB r noc,nyr

030 1 522

040
[lpaaa Ha o6'exrr
nPoMhcnoBol
BTACHOCTI

050 503 206 14 77 517 778Aaropcuxi Ta cyMixHi 3

HhMh npaBa
060

705 6 620 4 030
ARTVB'1

lHtLti xerr,rarepiaaurii
070 6 544 3 32s 76

934 I 682 4 692PasoIa 080 8 569 3 758 113
Fvaeirl 090

(083
(084
(085

11



ll. OcHosFri saco6h

Fpynn ocuoaxNx 3aco6ia KoA

3aauu.tox Ha noqarox
poxy

Hagii
Luro 3a

prx

llepeoqiHKa
(4ooqiuxa+,

vr.liHKa-)

BN6yno :a pix

Hapaxoa
aHo

aMoPTh3
aLIr 3a

PIK

Brpar
h BIA

3MEHtU
EHH.F

KOPhC
HOCTT

lHUi 3MiHh ia piK 3aaruox xa xixequ
poKy

y ToMy qhcnr

nePBrcHa
(nepeoqi

xexa)
aapricrs

3HOC

nePBrc
xoi (n
ePeoq
ixexoi

)
BapTo

cTt

3HOC

v

nePBrc
Hoi (n

epeoqr
xexoi)
BaPTOC

TI

3Hocy

nePBrcH
oi (nepe
oqrHeHol

)
aaprocri

3HOCy

nePBrcH
a (nepe
oqixexa)
eapricrs

3HOC

oAePxaHr 3a

Qixaxcoeorc
ODEHAOK)

nePeAaHr B

onePaThBHy
opeHAy

nePBrc
Ha (ne
peoqix
exa)

aapric
Tb

3HOC

nePBlc
Ha (ne

PeoqrH
exa)

eapric
Tb

3HOC

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

3er"renusi 4inntxu 100 1 794 1 294
KaniraruHi Bhrpav Ha

nontnueHHf, 3eMe,nb
110

6ypuaxn, cnopyAr
nepeAaBa,nbHr nphcTpol

TA
120 94 625 9 0t8 'l 548 z 926 96 173 11 944

Maulrnu ra o6aa4HaHHn 130 31 121 12 006 311 19 18 1 966 31 413 13 954
Tpaxcnoprni aaco6u 140 39 737 20 344 697 1 7',t7 794 3 915 38 712 23 465
lHcrpyMeHril, np'/'/l,aA!1,
inaeHrap (^ae6ai)

150 4 483 't 982 42 6 6 247 4 519 2223

Po6oqa i npoAyKThBHa

xvao6a
160

6araropi,rFri HacaaxeHHn 170

lHuri ocHoaxi gaco6h 180 4 865 1 485 182 '15 15 353 5 032 1 823
Ei6niorevui Qon4r 190 4 4 1 3 3

Manoqinni Heo6oporH'i
MaTeplarbHl aKTr.iBh

200 3 439 3 357 408 54 54 409 3 793 3 712 133 133

Th^aqacosi (HerhrynbHi)
CNODVAh

710

nDhpoaHi pecvpo4 720

lrieeHrapHa rapa 230

llpeAuerN npoKary

lrui xeo6oporHi
MaTeplarbHl aKThB14

250

PasoN( 760 179 063 48 196 3 183 1 307 9 816 1 80 939 57 124 133 133

3 pn4xa 260 rpaQa 
.14

3 pn4xa 260 rpaQa 5

3 pn4xa 260 rpaQa 1 5

aap-ricrs ocHoBHr4x :aco6ia, qoAo flKl.1x icxyrcru nepe46aveni qhHHhM 3aKoHoAaBcTBoM o6,raexenxn npaBa BnacHocT'i

aapricru oQoplarenrax y 3acraBy ocHosHrrx :aco6ie
3a,rrhlrxoBa aapricru ocHoBH14x saco6ie, qo rhMLracoBo He BhKopr4croByrorbcg (KoHcepBaqin, pexoucrpyxqin roqo)
3a,nhuJKoBa aapricru ocHoBHrlx:aco6ia, BhnyqeHhx 3 eKcnnyataLll AnF npoAaxy
nepeicxa (nepeoqiHeHa) aapricru noaHicrlo aMoprh30BaHhx ocHoextax :aco6is
aapric:u ocHoBHZx :aco6ia, npup6aaux 3a paxyHoK qinuoeoro Qixancyaanxn
aaplicru ocHoBHr4x :aco6ia, qo a:nri a onepaqiiny opex4y
3Hoc ocHoBHrzx :aco6is, u.loAo RKhx icxyoru o6uexenHR npaB B.nacHocrr

(761

(266
(267) 3 353_
(268)_

17



Haiuexyaaxna noKa3HrKa Koa 3a pix Ha xineus ooxv
1 2 3 4

KaniranbHe 6yAieHrUrao zE0 947
llpr46annn (arroroaneuxn) ocHoBHhx saco6ia 790 7 788 38
flpN46aHnn (srroroaneuHn) iHurzx xeo6oporHzx uarepiarunzx aHrhBiB 300 312 9
flpr46aHxn (craopeunn) Heuarepianuxrx axrheia 310 338 275
OopMyBaHH, ocHoBHoro craAa 320
lHull 330
Pasou 340 3 438 1 219

l: pn4xa rp. 4 Eanaucy

lll. KaniranbHi iHBecrh ll

lV. OiHancoai iHeecrh II

lHLui 4oarocrpoxoai QiHaucoai ixaecrrzqii ai4o6paxeHi :

:a co6iaaplicrrc (4211
3a cnpaBeAnhBon aapricrrc 1422\

l: pr4xa 770 rp. 4 Earaxcy
3a aMopl,l3oBaHorc co6iaapricrrc
floroqui Qiuarcosi iHeecrrqii ai4o6paxeui
:a co6ieapricrrc
3a cnpaBeAnhBolo BapTrcTto
3a aMoprh3oBaHorc co6iaapricrrc

V oAhrB

3n
Hacrxa goxo4y ei4 peari:aqii:a 6aprepHrur KoHrpaKraM, g noe's:aHh^ r,,1

cTopoHaMh
l: pn4xie 540-560rpaQz 4 $iuaHcooi BVrparA, yxrrcveui o co6ieaprocri
rtpo4yxqii oclroBrror 4inruHocri

(423)

(424)

(4761
(42s)

99

Ha xineqs poxy
Haiuenyaaxx, noKa3HhKa KoA 3a pix AoBrocTPoxo

BI
floro.{xi

1 7 3 4 5
A. OixaHcoei ineecrNqii 3a MeroAoM yvacri a xaniraai a

acoqrroBaHl ntAnph€McTBa 350

AOrilpHr nrAnpr€McTBa 360 55
cnr,lbHy AIF/tbHlcTb 370

5. lnui Qixaxcoai ixaecrrqii e:
qacTKh r nar y cTaryTHoMy KanlTanl lHruhx nlAnph€McTB 380
aKL|r 390
o6.niraqii 400
rHUJt 410

Pa3oM (po3A. A + porA. 5) 420 55

HaiuexyeaHxfl noKa3HhKa Koa Aoxoau Brrparr
1 2 3 4

A. lxui onepaqir,rni 4oxo4t i erirparN
0nepauiiHa opeHAa axrreie 440 1 311 990
0nepaqirTHa KypcoBa pi:nrqn 450 2 166 3 833
Pearleaqin iHu.lrx o6oporrihx axrhBiB 460 114
Ulrpa6z, nesi, Hevcroixr 470 30

Vrprr'aaxnR o6'exlia xhrnoBo-KoMyHa.nbHoro i coqiaruuo-xynbrypHoro
npr3HaqeHHS

480

IttLui onepauiixi aoxoaz i autDaru. v ro^av .{hcri 490 1 793 9 631

siapaxvBaHHs ao pe3epBy cvr.aHiaxhx 6opria 491 X 33

HCNDOAVKIhBHI BhTDATh'I BTOATh 497 X

5. AoxoAh i Brparh BiA yqacri B Kanira.ni 3a iHBecrtqirMh B

acoLlrzoBaHr nrAnph€McTBa 500

AO9IPHI NIANPZ€MCTBA 510
cnlnbHv alF,nbr.ilcTb 520

B. lnui $inaxcoai 4oxo4r,r i arrparN:
AAA1ACHAV 530 X

npoqeHTZ 540 X

OiHattcoaa opeHAa axrzsis 550
itturi Oirrarrcosi AoxoArz i eutpatu 560

F. lxu.ri 4oxo4r,t i errparN:
peani:aqin QiHaucoarx irraecrrqii 570
peani:aL1ir Heo6oporrrrx aKThBiB 580
peanl3aqt, MarlHoBhx KoMn.neKclB 590
Heonepaurhlra KvpcoBa pr3Hhuff 600
6e:onnarrro oAepxarri axtrar 610 x
cnhcalrHff Heo6oporxrx axrheie 670 x

ilrrxr AoxoAl4 r BhTpaTrl 630 746 976
(611)

(632) %

(613 )
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Hair',texyaaxxr noxa3HhKa Koa Ha xixeqs poxy
1 2 3

Kaca 640
florovHhri paxyHoK a 6axxy 650 28 426
lH[ui paxyHHh B 6aHKy laxpeAuruau, qexoai xHhxxh) 660 7 210
fporxoBi xouirr a Aopogi 670
Exaiaalenrr TpoLUoBlzx Kor-uriB 680
Paso^a 690 35 636

PFAKA rp.

3 pn4xa

ROUITV, BVKO?I,ICTaHHfl FXhX

Vll. 3a6esneqeHHF i e BV

Vlll.3anacz

vt. t- TIJOBI KOtUTh

Ka 3a60 TOBAHICTb

(691)_:_

3ann-
uloK Ha

KlHeqb
poKy

Ka 3a K

3a
ai4o6paxerrNx 3a ghcroro aapricrrc pea,nt3aqll
nepeAaHhx y nepepo6xy
oQopuaenux y 3acraBy
nePeAaHhx Ha KoMlclto
axruBh ra ai4noaipa,nuHouy :6epiraurri (no:a6alancoarri paxynox 02)

(e21)_,6s !51-
(922\_
(923
(924
(97s

IX

xcaHo y
(e52)__

36iauurexxs :a
3BrTHhh prK

Bl,r4N sa6esnevexu i peaepeio Koa

3ann-
UJOK HA

noqa-
TOt(

Pol(y

HapaxoB
aHo

(croopex
o)

AOAAT
KOBI

BrApax
yaaHH

A

BNxopxc
TaHo y

3BITHOM
y Poqi

Cropxo-
BAHO

HeBhKOP
hcTaHy
cyMy y

3BITHOM
y Poqr

Cyua
or{l KyBa Horo

BlArxKoAyBaHH
n BhTpaT

I H UJOtO

cToPoHoro, ulo
BPaXOBaHa
nPh oLllHqt

sa6egneqexxn
1 2. 3 4 5 6 7 8

3a6e:ne,{eHHn Ha Bhnnary ai4nycrox
npaLlrBHhKaM

710 9 763 7 561 7 668 9 658

3a6e:ne.{eHnR HacrynHHx Bhrpar Ha

aorarKoBe nenciine :a6e:ne,reHHg
720

3a6e:ne.reHHr HacrynHrlx Bhrpar Ha

BhKoHaHH.B rapanriiHrzx :o6og'F:aHu 730

3a6esne,reuHn HacrynHhx Bhrpar 740
Pesepe na Bhnnary pivuNx npeuii 750
Pesepe Ha :neqinennn sanacia 760
Pesepa na npoBeAeHHfl pi.lHoro ay4try 770
Pe:epa cyunieHux 6opria 775 682 3l 3 712
Pa:ora 780 10 445 7 596 7 671 10 370

Haimexyeaxxr noKa3Hhxa KoA
6aaaxcoaa
BapTlcTb Ha
xiHequ poxy

:6iauuexxn
,{1,{CrOi

BaPTOCTT

peaaiaaqii

yqrHKa

1 7 3 4 5

Crpoerxa i uarepiaar 800 38 711
Kyniee,nuHi xanieOa6phxarz ra KoMn,neKTVro,{i ahpo6h E10
flarrso 820 126
TaDa i TaDHi MareD'ianh 830 203
6yAiseauHi uarepianr E40

3anacHi ,.iacrhH14 850 1 625
Marepiarn cirucuxorocno4apcbKoro nph3HaqeHHfl 860
Taaornr Ha BhDottvBaHHi ra siaroaigai 870
ManouiHHi Ta uBhaKo3HoruvBaHi nDeaMerh 880 65

He:aaepuene arpo6Hhutso 890 6 877
l-orosa nooavxuis 900 16 249
Toaapt,t 910 1 995
Pa:ou 920 65 851

v ToMV qhc.nl 3a cTDoKaMh HenoTa[ueHHf,
HariueHyaauHs noKa3HhKa KoA

Bcuoro xa
xixequ poxy 4o I2 uicnqie BiA 12 Ao 18

iaiceqis ei4 18 4o 36 uicnqia

1 2 3 4 5 6

.{e6iropcuxa ra6oproeaHicru
ToBaph, po6oru, nocnyrv

3a 940 61 26'l 21 243 2 923

4e6iropcuxalxua norogHa
:a6oprogaHicru

950 26 704

l: pn4xia 940 i 950 rpaSa 3:a6oprooauicrb 3 noB'fl3aHhMh cropoHaMh
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X. Hecra.{i i ar ATV B nc Hfl THHOCTeh

xt. IBC,NbHI KOHT KT14

Xll. llo4aroK Ha n

Xlll. Bz hCTAHHfl A uza4iiutux BAHb

HaiuexyaaxxF noKa3HrKa KoA Cyua
1 2 3

BhRareHo (cnhcaHo) sa pix necrav i arpar 960
Bz:xano sa6oproaaHicrp BVHHI X oci6 y :airHouy poqi 970
Cyma xecrav i erpar, ocraroLlHe piuetuR u.loAo BhHyBarqia sa Rxrll 14 na xinequ poKy He npzi.nno
(no:a6anaxcoar,ri paxyirox 072)

980

Harir.aeHyaaHxF noKa3Hhxa Koa CvMa
1 7 3

foxig aa 6ygieentaunu KoHTpaKTaMh ea sairnri pix 1'l 10
3a6oproeanicru ua xiuequ sairHoro poxy:
BA,NOBA 3AMOBH14KIB 1120
BAIOBA 3AMOBHl,KAM 1130
3 aBaHClB OTphMaHhX 1140
Cyua:arptuanzx xotLrria ua xiHequ poxy 1150
Bapricru BhKoHaHhx cy6ni4pn4xzxar'az po6ir 3a HeiaBepueHzur 6y4iaelunhMV KoHTpaKTaMh 1 160

noKa3HhKa Koa
1 7

Cyua
3

Hanfloroq 1710 3 564
BiAcrpo,reHi noAarxosi aRfvBV: Ha noqaroK :sirHoro poxv 1220 126
Ha KrHeqb 3BTTHOTO pOKy 1775 179

noAaT R3AHHF: HA NOqATOK 1 230
HA 1 235
Bxrnqero 4o 3eiry npo QiraHcoei pe3ynbrarh - ycboro 1740 3 561

qhc,rll: noToqHV Hann 1241 3 564
3MeHureHHR (36inbr-ueHHfl BrACTpOqeHhX nOAaTHOBhX aKThBrB 1747 (l)

u]CHHfi 'r:auubtUCHHff t4x 1243
B,NACHOTO 1750

V roaav .+4c,ni: noroquNri noAaroK na npr6vtox 1751
3MeruJerHF (:6inuurerrHn) aiAcrpoqerrrlx noAarxoBhx aKThBiB 1752
:6iruueuug (aueuueuHR BiAcrpo.{eHux noAarKoBhx 30608'ff3aHb 1 253

Haiuexyaaxxs noKa3Hr{Ka Koa Cyr'aa

1 2 3

1 100 10 750i'lapaxooarro ra :ailrri nepio4
BzKophcraHo 3a piK ycboro 1310 3 438
I rol V ,lr,ic,fli rra: 6VAieHhurao 06'€KriB 1111

npr46anHn (Bt,lroroBneHH.a) ra noainuenxfl ocHoBHhx saco6ie 1312 3 100
3 Hhx Mau!4Hh ra o6naAHaHHg 1313 311

npra6aHHR (creopeHHn) Heua'repiarsntx axrheis 1314 338
noTaueHHR oTphMaHhx Ha KanlTa.nbHl lHBeclhqll no37K 1l.l 5

nprA6arur MHMA 1116
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XlV. 6ionori,{Hi axrheh

Fpynr 6ionorivur.rx
axrheie

KoA

P'AKA

O6rixoeynrucn :a nepaicxoro eapricrto O6aixoayoruce 3a cnpaBeAnhBon oapricrrc

3a.nHulox Ha noqaToK
por{y

HAAIH
Urro 3a

prK

er6yro ra pix
Hapaxo-

BAHO

aMopT}l-
raqii ra

ptH

BTpaTh
BIA

3MEH.
UIEHHF

KOphc-
HOCTI

B|,tfoAl,t
BIA

ai4xoe-
IEHHf,
KOPhC-

xocri

3aIl,lUJOK Ha KtHeqb

POKY
3arhuloK

HA

noqaToK

POXY

xa4iiru-
no 3a PrK

auixl,r
BapToc-

fl34
PiK

ex6y-
ro 3a

Ptx

3aIhuJo
xHa

KrHeqb

POKY

nePBrc-
HA

BapTrcTb

HaKOn14-
qeHa

aMopTh-
:aqin

nePBrc
HA

BaPTTCTb

Haxonl,t-
qeHa

aMoPTh-
raqie

nePBrc-
HA

BaPTTCTb

HAKONH-
qeHa

aMoPTh-
3aqlf,

,| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

floerocrpoxoei
6ioaori.{xi
- ycboro

AKT],tB],t

1410

B TOMy t{[Cnr:

po6ora xy4o6a 1411

npoayxrzeHa xyAo6a 1412
6araropirni HacaAxeHHF 1413

1414

lHuI AOBTOCTpOXOBI
6ionori,{Hi axrriara

1415

['loro,{xi
AKThBh
- ycboro

6ioaoriqxi 1470

B TOMV ql4c,nl

rBaprHh Ha BhPor.qyBaHHr

ra eiaroaisai
1421

6ioaori,rH'i axtusz g ctani
6ioaoriqHrx neperBopeHb
(xpir"r TBaprH Ha

BhPou{yBaHHr Ta

siaroaia,ni)

1472

1423

ixuii noro,rxi 6ioaoriqni
ARf|.,1.BA

1474

Pa:ou 1 430

3 psAxa 1430 rpaQa 5 i

rpaQa 14

3 pa4xa 1430 rpaQa 6 i
rpaQa 16

3 pn4ra 1430 rpa$a 11 i
rpaQa 17

eapricru 6iorori.{riux axrueie, npr46aHrx 3a paxyHoK qinuoaoro QiuaHcyaannn

3arhtuKoBa aapricru AoBrocrpoKoBr.lx 6ioaoriqHrx axrraia, nepaicHa eapricru noroqHhx 6iorori.rxhx
axrhsie i cnpaBephBa aaplicru 6io,nori..rxrax axtraia, yrpaqeHhx ynacni4ox Ha4:arraiHrx no4ii

6aaaxcoea eapricru 6iorori,.ixhx axrraie, uloAo BKxx icnyoru nepe46aveHi 3aKoHoAaBcrBoM
o6,,aexexxn npaaa a aCHocfi

(1 431 )

(14321

(1433)
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XV. OiHaHco8i pe3ynbfarh BiA nepBicHoro Br,r3HaHHa ra peani3aqii cinbcbxorocnoAapcbxoi npoAyxr.lii Ta AoAarKoBr4x 6ionoriqHxx aKThBiB

Peayaurar ai4 nepaicxoro
Bh3HAHH.N

OiHaHcoBh, pe3ynbTar
(npN6vrox +. g6,.rox -) aia

Haiuexyeauun noKa3HhKa
KoA

PfAxa BH3HAHHf,

Bapricru
nePBrcHoro

BNrparr,
noa'nsaxi:

6ionoriqxh^ h
nepeTBo-
peHH.EMt4

AoxrA BhTPaTh
Vqixxa

BNpyvxa ai4
peaaisaqii

Co6iaapricrs
Pearr3aqI

Peanr3aqlt Bh3HAHH' TA
pear'tt3auIl

nePBrcHoro

1 2 3 4 5 6 I E 9 10 11
npoAyKqifi ra AoAarxoBi 6ionoriqHi aKTl.rBh

Poc,nrHHhqrBa
- ycboro

1 500 ) (

v roMV tlhcll:
:eDxosi i :epHo6o6oei 1 510 )

3 Hr,,lx:

n uJeH hun 1511 ( )

cofl 1517 ( )

COHf IUHhK 1513 ( )

DINAX 1514 ( ) )

uvxpoei 6ypnxra (Sa6ph,{xi ) 1515 ( ) )

xaDTonnf, 1516 ( ) (

nroa14 (sepHnrxoBi, xicro,{KoBi) 1517 ( ) ( )

iuLua npoAyxrlin poc/rlHHhurBa 1 518 )

aoaarKoBi 6ionorigHi aKTrBh poc,nhHHhurBa 1 519 ( ) ( )

flpo4yxqin ra go4arxoai 6ioaoriqxi arr)iB)4
TBaphHHhqTBa
- vcboro

1 520 ( ) ( )

y roMy qhcnl:
nDr4DtcT )t(hBot Mach - vcboro 1 510 ( ) ( )

3 HbOrO

se.fl ,1xoi ooraroi xvao6u 153'1 ) ( ) ( )

CBVHCl,4. 1 532 ( ) ( )

1 533MO/tOKO ) ( )

BOBHA 1 534 ) ( ) ( )

AVttfl 1 535 ) ( )

rHUa npoAyKr.lrf, TBaphHHr4qTBa 1 536 ) ( )

AoaarKoBi 6ionoriqHi aKThBh rBaphHHhllrBa '153t ) ( ) ( )

npoAyxrlin ph6rihqraa 1 538 ) ( ) ( )

4 ) ( ) ( )

CinucuxorocnoAapcbxa npo4yxqin ra
6ioaori.rxi aKThBh - pa3oM \

( ) ( ) ( )

o),
c)

oI.9

KepieHrx frnty x !t't ur po Ce pri ioe r,r v

fonoeau;1 6yxraarep 6y4nzx Orena E4yap4ieHa
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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо-торгівельна фірма «ЕКМІ» (далі - Компанія) 

створене шляхом перетворення Спільного українсько-американського підприємства виробничо-

торгівельної фірми «ЕКМІ» (зареєстроване Залізничною районною державною адміністрацією м. 

Києва 20.08.1993 за №2123, свідоцтво про реєстрацію від 19.02.1997 за №0095-2318-СП, 

ідентифікаційний код 20007642) і є його правонаступником.  

Основним напрямком діяльності Компанії є виробництво продукції для фарбування волосся, а також 

лінійок засобів для догляду за волоссям. 

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань основним видом діяльності Компанії є виробництво парфумних і косметичних 

засобів (20.42). 

Компанія має в наявності наступні ліцензії та дозволи на право здійснення певних операцій (видів 

діяльності): 

Найменування Серія та 
номер 

Дата 
видачі 

Термін дії Орган, що видав 

Медична практика АД  № 071128 08.11.2012 необмежений Міністерство 
охорони здоров’я 
України 

Надання послуг з перевезення 
пасажирів і вантажів 
автомобільним транспортом 
відповідно до видів робіт, 
визначених Законом України 
«Про автомобільний 
транспорт» 

АВ № 510390 22.02.2010 необмежений Міністерство 
транспорту та 
зв’язку України 

Придбання, зберігання, 
реалізація (відпуск), знищення, 
використання прекурсорів 
(списку 2 таблиці IV) «Переліку 
наркотичних засобів, 
психотропних речовин і 
прекурсорів» 

Ліцензійний 
реєстр на 
право 
здійснення 
госпдіяльності 
з обігу 
наркотичних 
засобів, 
психотропних 
речовин і 
прекурсорів 

20.02.2020 з 20.02.2020 
по 20.02.2025 

Державна служба 
України з контролю 
за наркотиками 

Дозвіл експлуатувати 
технологічне устаткування та 
його елементи систем 
газопостачання природним 
газом суб’єктів 
господарювання, а також 
газовикористовуюче 
обладнання потужністю понад 
0,1 МВт (за переліком); 
устаткування, пов’язане з 
використанням, зберіганням, 
застосуванням вибухо-
пожежонебезпечних і 
небезпечних речовин 1 і 2 
класу небезпеки, маса яких 
дорівнює або перевищує 
значення нормативів 
порогових мас, які визначено 
постановою КМУ від 
11.07.2002р. №956 (за 
переліком); посудини, що 
працюють під тиском понад 
0,05 МПа, крім автомобільних 
газованих балонів, що є 

№2561.18.32 03.09.2018 з 03.09.2018 
по 03.09.2023 

Головне Управління 
Держпраці у 
Київській області 
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Юридична адреса та фактичне місцезнаходження Компанії: 08720, Україна, Київська область, 

Обухівський район, м. Українка, вул. Промислова, буд.5, телефон/факс: (04572)7-53-50/7-53-60. 

Компанія не має філій та інших структурних підрозділів. 

Середня кількість працівників Компанії за 2021 рік становила 353 особи (2020 рік - 350 осіб). 

Станом на 31 грудня 2021 року учасниками та власниками Компанії є громадяни України: Дячук С.І. 

(25% частки статутного капіталу - 13 250 000,00 грн.), Дячук Д.І. (25% частки статутного капіталу -

13 250 000,00 грн.), Ліхацький Г.А. (25% частки статутного капіталу - 13 250 000,00 грн.), Сахаров О.А. 

(25% частки статутного капіталу - 13 250 000,00 грн.). 

Кінцеві бенефіціарні власники: Дячук Д.І., Дячук С.І., Ліхацький Г.А., Сахаров О.А. 

  

ємностями для газового 
моторного палива (за 
переліком); устаткування, 
напругою понад 1000 В 
(електричне устаткування 
електричних станцій та  мереж 
(за переліком) 

Дозвіл  виконувати: 
використання, зберігання, 
утилізація та знешкодження 
вибухопожежонебезпечних і 
небезпечних речовин 2 класу 
небезпеки, маса яких дорівнює 
або перевищує значення 
нормативів порогових мас, які 
визначено постановою КМУ 
від 11.07.2002р. №956; 
газополум’яні роботи; технічне 
обслуговування машин, 
механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки:-
устаткування, повязане з 
використанням, зберіганням, 
застосуванням  вибухопо-
жежонебезпечних і 
небезпечних речовин 1 і 2 
класу небезпеки, маса яких 
дорівнює або перевищує 
значення нормативів 
порогових мас, які визначено 
постановою КМУ від 
11.07.2002р. №956 

№2565.18.32 03.09.2018 з 03.09.2018 
по 03.09.2023 

Головне Управління 
Держпраці у 
Київській області 

Дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами  

№3223110500
-15 

10.12.2012 з 10.12.2012 – 
по 
необмежений 

Міністерство 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 
України 

Дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами  

№3223110500
-28 

01.12.2017 з 01.12.2017 – 
по 
необмежений 

Департамент 
екології та 
природних ресурсів, 
Київської обласної 
державної 
адміністрації  
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2. УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ЕКОНОМІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ 

Економіка України у 2021 році відновлювалася повільніше, ніж очікувалося. Прискорене зростання 

доходів населення посилило внутрішнє споживання, однак додатковий попит часто покривався 

імпортом. Уряд вдало стимулював внутрішній попит видатками на дороги та інші інфраструктурні 

об’єкти. Велику частину року економіка зазнавала негативного впливу низького врожаю 2020 року, 

однак успішна аграрна кампанія 2021 року надала економіці додаткового імпульсу. В цілому в 2021 

році підприємства здебільшого повернулися до прибуткової діяльності, поволі відновлювалися 

інвестиції, проте їх обсяги були нижче докризових, а наприкінці року інвестиційний фон був погіршений 

ще й інформацією про ризики конфлікту з Росією.  

Переважно високі світові ціни на метали, руди та зернові забезпечили високі вартісні обсяги експорту, 

однак непередбачена інфляція енергоносіїв у світі позначилася на вітчизняних енергоємних 

виробництвах. Таким чином, економіка України відновлювалась, однак темпи зростання 

стримувались, зокрема подорожчанням енергоносіїв та сировини, пандемією і негативним впливом 

низького врожаю у 2020 році.  

За 2021 рік Україна набула значний запас міцності завдяки виваженій фіскальній та монетарній 

політикам, сприятливим міжнародним товарним ринкам та стійкому банківському сектору. Відбулося 

зростання реального ВВП на 3,3%.  Україна потрапила під вплив високого тренду світових цін на 

продукти харчування та енергоносії на європейському ринку (особливо на природний газ), що стало 

головною відмінністю від 2020 року і водночас головним чинником, що впливав на динаміку споживчих 

цін у 2021 році.  

Водночас державна політика була спрямована на зменшення негативного зовнішнього впливу, що 

було відображено в діях, спрямованих як на регулювання тарифної складової цін, так і на перехід до 

більш жорстких монетарних умов. Також серед чинників, компенсуючих негативний зовнішній тиск 

на внутрішні ціни, слід виділити укріплення гривні впродовж більшої частини 2021 року. Але у 

підсумку споживча інфляція в Україні очікувано вийшла на рівень 10%, але виявилася вдвічі вищою 

за минулорічну. Тому НБУ підвищило облікову ставку  з 6% на початку року до 9% у грудні.  

Повільне економічне зростання та висока інфляція погіршили загальну картину. 

Локдауни та інші карантинні обмеження все ще створювали ризики, але вони стали менш болючими 

й переважно сприймаються бізнесом як нові реалії. 

3. ДОПУЩЕННЯ ПРО БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ 

Фінансова звітність Компанії була підготовлена виходячи із припущення, що Компанія буде 

продовжувати свою діяльність на безперервній основі.  

Станом на 31.12.2021 поточні активи Компанії більше її поточних зобов’язань на 177 299 тис. грн. (на 

31.12.2020: 174 089 тис. грн.). За 2021 рік Компанія отримала прибуток у сумі 15 222 тис. грн. (за 2020 

рік: прибуток 43 285 тис. грн.) 

Після дати цієї фінансової звітності, 24 лютого 2022 року Росія вторглася в Україну. Велика кількість 

загиблих, руйнування житла та інфраструктури, гуманітарна катастрофа величезного масштабу мають 

руйнівні економічні наслідки. Збитки, завдані фізичним активам країни, важко оцінити, доки триває 

війна. Через обмеження в зборі статистичних даних під час війни точні дані про економічну активність 

практично відсутні, але прогнози вказують на падіння ВВП в Україні у 2022 році від -10% (МВФ) до -35-

40% (попередній прогноз українського уряду) за умови, що окуповані Росією території не 

розширюватимуться, а активна фаза війни не триватиме довше за кілька місяців. 

Виробничі потужності та інші активи Компанії не постраждали внаслідок бойових дій у Києві та 

Київській області, так як знаходяться на території, де активні бойові дії не велися. 

Компанія відмічає низку збоїв і проблем у своїй діяльності. Значне зниження обсягів продажів 

призвело до зменшення обсягу виробництва. З березня поступово почали відновлюватися продажі по 

Україні у регіонах, де відсутні активні бойові дії. Також Компанія відчуває збої в ланцюжках поставок, 

значне подорожчання сировини, її нестачу, дефіцит палива. Керівництво Компанії сподівається, що 

достатньо високий рівень ліквідності  підприємства дозволить пережити цей період. 
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З урахуванням викладених вище факторів, керівництво дійшло висновку, що, попри описані вище 

поточні обставини та вплив, Компанія здатна продовжувати безперервну діяльність і застосування 

припущення про безперервність діяльності для підготовки цієї фінансової звітності є обґрунтованим. 

Однак подальший розвиток воєнних дій, включаючи їх масштаби, інтенсивність або потенційні терміни 

припинення цих дій, є невизначеними. Непередбачуваність подальшого розвитку війни та її потенційно 

великий масштаб представляють суттєву невизначеність, яка ставить під сумнів здатність Компанії 

продовжувати свою безперервну діяльність, і, отже, Компанія може втратити здатність реалізовувати 

свої активи та виконувати свої зобов'язання у ході нормального ведення бізнесу, як і всі інші бізнеси, 

що зараз ведуться в Україні.   

Незважаючи на цей один фактор суттєвої невизначеності, пов'язаний із війною в Україні, керівництво 

прогнозує наявність у Компанії достатніх ресурсів для управління діяльністю протягом наступних 

дванадцяти місяців з дати випуску цієї фінансової звітності. Керівництво продовжить відстежувати 

потенційний вплив і вживатиме всіх можливих заходів для мінімізації будь-яких наслідків. 

4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА 

Загальні положення 

Фінансова звітність Компанії, що представлена вище, була складена відповідно до Національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні (далі – «НП(С)БО»), затверджених 

Міністерством фінансів України та зареєстрованих Міністерством юстиції України, дійсними на звітну 

дату, а також відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» від 16 липня 1999 року №996-XIV щодо складання фінансової звітності. 

Фінансова звітність була складена станом на 31 грудня 2021 року та покриває період з 1 січня по 31 

грудня 2021 року. 

Фінансова звітність Компанії включає: 

 Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма №1); 

 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма №2); 

 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (Форма №3); 

 Звіт про власний капітал (Форма №4); 

 Примітки до річної фінансової звітності (Форма №5);  

 Примітки (Пояснювальна записка) до фінансової звітності, які містять інформацію, розкриття 

якої передбачено відповідними НП(С)БО, за виключенням тих, що були розкриті Компанією 

безпосередньо в Балансі (Звіті про фінансовий стан), Звіті про фінансові результати (Звіті про 

сукупний дохід), Звіті про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіті про власний капітал, 

а також у «Примітках до річної фінансової звітності».   

Фінансова звітність підготовлена на основі принципу історичної собівартості з використанням 

принципу нарахування і представлена в тисячах українських гривень, всі суми округлені до цілих тисяч 

(«тис. грн.»), якщо не зазначено інше. 

Ця фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що Компанія є організацією, здатною 

продовжувати свою діяльність на безперервній основі. 

Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку керівництва стосовно можливого впливу 

економічних умов на операції і фінансове становище Компанії та не містить будь-яких коригувань 

відображених сум, як були б необхідні, якби Компанія була неспроможна продовжувати свою 

діяльність та реалізовувала свої активи не в ході звичайної діяльності. 

Протягом звітного періоду змін в обліковій політиці Компанії не відбувалося. 

Фінансова звітність для подання в органи державної статистики затверджена 14 лютого 2022 року. 

Облікові судження та оцінки 

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва формування суджень, оцінок та припущень, 

які впливають на суми активів, зобов'язань, доходів і витрат, що відображаються у звітності, а також 

на розкриття інформації щодо умовних активів та зобов’язань при складанні фінансової звітності 

відповідно.  
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Дані оцінки і припущення безперервно оцінюються на підставі минулого досвіду та інших факторів, 

включаючи такі очікування майбутніх подій, які вважаються розумними в обставинах, що склалися. У 

майбутньому фактичні події можуть відрізнятися від даних оцінок і припущень.  

Нижче наведені ті оцінки і припущення керівництва, які мають ефект на суми, визнані у фінансовій 

звітності за НП(С)БО: 

 Строк корисного використання нематеріальних активів та основних засобів. Знос або амортизація 

нематеріальних активів та основних засобів нараховується протягом терміну їх корисного 

використання. Строки корисного використання засновані на оцінках керівництва того періоду, 

протягом якого актив буде приносити прибуток. Ці терміни періодично переглядаються на 

предмет подальшої відповідності. 

 Запаси. Компанія вивчає чисту вартість реалізації і попит на свої запаси з метою забезпечення 

впевненості в тому, що враховані запаси оцінюються за найменшою з двох величин: собівартістю 

або чистою вартістю реалізації. 

 Резерв на зниження вартості дебіторської заборгованості (резерв сумнівних боргів) створюється 

виходячи з оцінки Компанії. Компанія припускає окремі судження, що приймають участь в 

розрахунку величини резерву сумнівних боргів, як основні джерела оцінки.  

Функціональна валюта та валюта подання фінансової звітності 

Компанія веде бухгалтерський облік в національній валюті України гривні, яка є функціональною 

валютою для Компанії.  

Компанія обрала українську гривню як валюту подання даної фінансової звітності.  

Перерахунок іноземних валют  

Операції в іноземній валюті первісно враховуються у функціональній валюті за курсом, який діяв на 

дату операції. Монетарні активи і зобов’язання, деноміновані в іноземній валюті, перераховуються у 

функціональну валюту за обмінним курсом на звітну дату. Всі різниці відображаються в Звіті про 

фінансові результати (Звіті про сукупний дохід). Немонетарні активи і зобов’язання в інших валютах 

відображаються за історичною вартістю за обмінним курсом, який діяв на дату первинної операції.  

Гривня не є конвертованою валютою за межами України. В Україні офіційні обмінні курси 

встановлюються Національним банком України (далі – «НБУ»). Ринкові курси можуть відрізнятися від 

офіційних.  

Офіційні курси валют, які встановлюються НБУ і в яких Компанія проводить валютні операції: 

Офіційний курс НБУ 100 дол. США/UAH 100 євро/UAH 

31 грудня 2021 року 27,2782 30,9226 

31 грудня 2020 року 28,2746 34,7396 

Основні положення облікової політики 

Фінансова звітність Компанії складена відповідно до наступних принципів бухгалтерського обліку. 

Основні засоби  

Компанія обліковує основні засоби за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. 

Первісна вартість основних засобів складається з вартості їх придбання, включаючи невідшкодовані 

податки та збори на придбання, а також будь-які витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням 

основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою та їх 

доставкою до місця використання.  

Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта, 

що призводять до збільшення майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від використання 

об'єкта. 

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані одержання первісно визначеної 

суми майбутніх економічних вигід від його використання, включаються до складу витрат звітного 

періоду. 
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Амортизація основних засобів здійснюється починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому такі 

основні засоби стали придатними для використання та введені в експлуатацію. Амортизація основних 

засобів нараховується з використанням прямолінійного методу. 

Нарахування амортизації здійснюється з урахуванням мінімально допустимих строків корисного  

використання  основних засобів, встановлених  податковим  законодавством. 

Мінімально допустимі строки амортизації основних засобів та інших необоротних активів: 

 Мінімально допустимі 
строки корисного 

використання, років  

Земельні ділянки -  

Будинки, споруди та передавальні пристрої 20 

Машини та обладнання  5  

з них:  

електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного 
оброблення інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку 
інформації, пов’язані з ними комп’ютерні програми (крім програм, витрати на 
придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються 
нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, 
маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та 
засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі 
стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 20000 гривень 
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Транспортні засоби  5  

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)  4  

Інші основні засоби   12  

Термін корисного використання основних засобів та метод їх амортизації у разі необхідності 

переглядаються, якщо в наступному періоді очікуються зміни строку корисного використання активу 

або зміни умов отримання майбутніх економічних вигід. 

До малоцінних необоротних матеріальних активів відносяться активи з терміном корисного 

використання (експлуатації) понад один рік і вартістю менше 20 000,00 грн. (без урахування податку 

на додану вартість).  

Амортизація малоцінних необоротних активів і бібліотечних фондів здійснюється в розмірі 100% їх 

вартості в першому місяці використання об’єкта. 

Амортизація основних засобів проводиться до досягнення залишкової вартості об'єктом його 

ліквідаційної вартості.  

Нематеріальні активи 

Компанія обліковує нематеріальні активи за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої 

амортизації. 

Первісною вартістю придбаних (створених) об’єктів нематеріальних активів є: вартість придбання у 

разі придбання за плату; собівартість виробництва у разі самостійного виготовлення (створення); 

справедлива вартість у разі отримання без оплати від фізичних та юридичних осіб; залишкова 

вартість переданого нематеріального активу у разі отримання у результаті обміну на інший актив. 

Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов'язаних із удосконаленням 

цих нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей та продовженням строку використання, які 

сприятимуть збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигід. 

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта нематеріальних активів в придатному для 

використання стані та отримання первісно визначеного розміру майбутніх економічних вигід від його 

використання або потенціалу корисності, пов'язаних з цим активом, до первісно оціненого рівня, 

включаються до складу витрат звітного періоду. 
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Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного 

використання, який встановлюється окремо для кожного нематеріального активу і визначається з 

урахуванням мінімально допустимих строків, встановлених  податковим законодавством. 

Для нарахування амортизації нематеріальних активів Компанією обрано прямолінійний метод. 

У складі нематеріальних активів обліковуються права на комерційні позначення, права на об'єкти 

промислової власності,  авторські та суміжні з ними права, інші нематеріальні активи, які мають 

обмежений термін використання відповідно до правовстановлюючих документів та інші, терміни 

корисного використання яких встановлено в межах від 1 до 10 років. 

Ліквідаційна вартість об'єкта нематеріальних активів прирівнюється до нуля. 

Терміни корисного використання основних засобів та нематеріальних активів та методи амортизації у 

разі необхідності, переглядаються,  якщо в наступному періоді очікуються зміни строку корисного 

використання активу або зміни умов отримання майбутніх економічних вигід. 

Незавершені капітальні інвестиції 

Незавершені капітальні інвестиції включають витрати на будівництво, виготовлення, придбання і 

поліпшення об'єктів основних засобів, нематеріальних активів з початку і до закінчення зазначених 

робіт та введення об'єктів в експлуатацію. 

Капітальні інвестиції на дату балансу відображаються за собівартістю з урахуванням будь-яких 

накопичених збитків від зменшення корисності. 

Запаси 

Запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю. В первісну вартість запасів включаються всі 

витрати на придбання, переробку та інші витрати, які необхідні для доведення запасів до їх 

теперішнього стану та транспортування до місця їх теперішнього знаходження. 

Витрати, пов’язані з доставкою запасів (транспортні витрати) відносяться на вартість тих запасів, в 

зв’язку з придбанням яких вони понесені, безпосередньо при їх оприбуткуванні.  

Первісною вартістю запасів, що виготовляються власними силами  підприємства, визнається їх 

виробнича собівартість. 

Одиницею обліку запасів є їх найменування. 

Оцінка будь-якого вибуття запасів: сировини, матеріалів, МШП, інших виробничих запасів, 

напівфабрикатів та  готової продукції здійснюється методом собівартості перших за часом 

надходження запасів (ФІФО). 

Оцінка запасів на дату балансу відбувається за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або 

чистою вартістю реалізації. Запаси відображаються за чистою вартістю реалізації, якщо на дату 

балансу їх ціна знизилась або вони  зіпсовані,  застаріли, або іншим чином втратили первісно 

очікувану економічну вигоду. 

Дебіторська заборгованість  

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається активом 

одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та оцінюється за 

первісною вартістю. 

Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги відображається на дату балансу за 

чистою реалізаційною вартістю, тобто за вирахуванням резерву сумнівних боргів.  

Інша поточна  дебіторська  заборгованість,  яка  є  фінансовим активом (крім придбаної 

заборгованості та заборгованості, призначеної для продажу), включається до підсумку балансу за 

чистою реалізаційною вартістю. 

Компанія визначає величину резерву сумнівних боргів методом застосування абсолютної суми 

сумнівної заборгованості за кожним дебітором. 

Компанія створює резерв сумнівних боргів для очікування повернення грошових коштів 

неплатоспроможними банками. 
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Нарахування суми резерву сумнівних боргів за звітний період відображається у Звіті про фінансові 

результати (Звіті про сукупний дохід) у складі інших операційних витрат. Сума відшкодування раніше 

списаної безнадійної дебіторської заборгованості включається до складу інших операційних доходів. 

Довгострокова дебіторська заборгованість відображається в балансі за її теперішньою  вартістю. 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом включає заборгованість фінансових і 

податкових органів, а також авансові платежі, переплату за податками і зборами, іншими платежами 

до бюджету та відображається в балансі із виділенням заборгованості з податку на прибуток. 

Фінансові інвестиції 

Фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю, 

яка складається з ціни її придбання, комісійних винагород, мита, податків, зборів, обов'язкових 

платежів та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням фінансової інвестиції. 

На дату балансу фінансові інвестиції (крім інвестицій, що утримуються підприємством до їх погашення 

або обліковуються за методом участі в капіталі) відображаються за справедливою вартістю. Фінансові 

інвестиції, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, відображаються на дату 

балансу за їх собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестиції. 

Фінансові інвестиції в асоційовані і дочірні підприємства на  дату  балансу  відображаються  за  

вартістю, що визначена за методом участі в капіталі, крім випадків, коли фінансові інвестиції придбані 

та утримуються виключно для продажу протягом дванадцяти місяців з дати придбання; асоційоване  

або  дочірнє підприємство ведуть діяльність в умовах, які обмежують його здатність передавати кошти  

інвестору протягом періоду, що перевищує дванадцять місяців. В такому випадку фінансові інвестиції 

в асоційовані і дочірні підприємства на дату балансу відображаються за справедливою вартістю, якщо 

існує можливість її визначення, чи собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестиції. 

Грошові кошти та їх еквіваленти 

Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти у касі, кошти на поточних, депозитних 

банківських рахунках Компанії та спеціальних рахунках у системі електронного адміністрування ПДВ.  

Депозити являють собою короткострокові вклади/депозитну лінію, розміщені під ринкові процентні 

ставки у національній та іноземній валюті (дол. США). 

Зобов’язання 

Зобов’язання визнається Компанією, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує 

ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому унаслідок його погашення. 

Довгострокові зобов'язання відображаються в балансі за їх теперішньою вартістю. 

Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення. 

Забезпечення 

Забезпечення створюється Компанією при виникненні внаслідок минулих подій зобов’язання, 

погашення якого ймовірно призведе до зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди, та 

його оцінка може бути розрахунково визначена. 

Компанія створює забезпечення (резерв) на виплату відпусток працівникам підприємства. 

Залишок забезпечення для відшкодування витрат на виплату відпусток працівникам переглядається 

один раз на рік на дату балансу (на кінець звітного року) та, у разі потреби, коригується (збільшується 

або зменшується). 

Фінансові інструменти 

Фінансові активи та фінансові зобов'язання визнаються тоді, коли Компанія стає стороною у 

контрактних взаємовідносинах щодо певного інструмента. 

Фінансові активи Компанії включають: грошові кошти та їх еквіваленти і банківські депозити, 

дебіторську заборгованість, включаючи заборгованість за товари, роботи, послуги та виданими 

позиками. Фінансові зобов'язання Компанії включають поточну кредиторську заборгованість, в т. ч. за 

товари, роботи, послуги. 
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Фінансові інструменти первісно оцінюють та відображають за їх фактичною собівартістю, яка 

складається із справедливої вартості активів, зобов'язань або інструментів власного капіталу, наданих 

або отриманих в обмін на відповідний фінансовий інструмент, і витрат, які безпосередньо пов'язані з 

придбанням або вибуттям фінансового інструмента (комісійні, обов'язкові збори та платежі при 

передачі цінних паперів тощо). 

Облікова політика стосовно оцінки фінансових активів та фінансових зобов'язань на кожну наступну 

після визнання дату розкривається у відповідних розділах облікової політики, викладеної у цій 

Примітці (Пояснювальній записці).  

Визнання доходів  

Дохід від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разі наявності всіх наведених нижче 

умов: покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший 

актив); Компанія не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, 

іншими активами); сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена; є впевненість, що в 

результаті операції відбудеться збільшення економічних вигід Компанії, а витрати, пов'язані з цією 

операцією, можуть бути достовірно визначені. 

Дохід від надання послуг та виконання робіт визнається виходячи зі ступеня завершеності операції з 

надання послуг (за датою складання акту або іншого документа, який підтверджує виконання робіт 

або надання послуг). 

Якщо  дохід  (виручка)  від  надання  послуг не може бути достовірно визначений, то він  

відображається  в  бухгалтерському обліку в розмірі визначених витрат, що підлягають 

відшкодуванню. 

Дохід, який виникає в результаті використання активів Компанії іншими сторонами, визнається у 

вигляді процентів, роялті та дивідендів, якщо ймовірне надходження економічних вигід, пов'язаних з 

такою операцією та дохід може бути достовірно оцінений. 

Проценти визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать, виходячи з бази їх 

нарахування та строку користування відповідними активами. 

Роялті визнаються за принципом нарахування згідно з економічним змістом відповідної угоди.  

Дивіденди визнаються у періоді прийняття рішення про їх виплату. 

Дохід від отриманих штрафу, пені, неустойки виникає у періоді впевненості отримання економічної 

вигоди, тобто в періоді отримання штрафу, пені, неустойки на поточний рахунок Компанії. 

Визнання витрат 

Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що 

призводить до зменшення власного капіталу Компанії (за винятком зменшення капіталу внаслідок його 

вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.  

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого 

вони здійснені.  

Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат 

того звітного періоду, в якому вони були здійснені. 

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартості продукції 

(робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, постійних загальновиробничих витрат 

та наднормативних виробничих витрат. 

Витрати пов’язані з виробництвом продукції (напівфабрикатів, робіт, послуг), класифікуються у 

відповідності до встановленого переліку і складу статей калькулювання виробничої собівартості. 

За базу розподілу загальновиробничих витрат на кожен об'єкт витрат (продукцію, напівфабрикати, 

роботи, послуги), що виробляється Компанією, прийнята вартість прямих матеріальних витрат 

основного виробництва Компанії. 

Податки 

Поточний та відстрочений податок на прибуток 
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Витрати з податку на прибуток складаються з поточного податку на прибуток та відстроченого податку 

на прибуток. Поточний податок на прибуток – це сума податку на прибуток, визначена у звітному 

періоді у відповідності до податкового законодавства. Сума відстроченого податку на прибуток 

відображає чистий податковий ефект тимчасових різниць на звітну дату між податковою базою активів 

та зобов’язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. Відстрочені податкові активи 

та зобов’язання визначаються за ставками податку, застосування яких до оподаткованого доходу 

очікується у роках, в яких передбачається реалізація або погашення тимчасових різниць. Оцінка 

відстрочених податкових активів та зобов’язань відображає можливі податкові наслідки, які 

випливають з того, яким чином Компанія очікує на звітну дату реалізувати або погасити балансову 

вартість своїх активів і зобов’язань. 

Відображення відстрочених податкових активів і відстрочених податкових зобов'язань здійснюється 

щорічно (у річній фінансовій звітності) станом на 31 грудня звітного року.  

У проміжній фінансовій звітності відображаються відстрочені податкові активи та відстрочені податкові 

зобов’язання у балансі в сумі зазначених активів і зобов’язань, що визначені на 31 грудня 

попереднього року без їх обчислення на дату проміжної фінансової звітності.  

Податок на додану вартість 

Доходи, витрати та активи визнаються за вирахуванням сум податку на додану вартість (далі - 

«ПДВ»), окрім випадків, коли ПДВ, що виникає при купівлі активів чи послуг, не відшкодовуються 

податковими органами. В такому випадку ПДВ визнається у вартості придбання активу або як частина 

витрат звітного періоду. 

Дебіторська та кредиторська заборгованості у Балансі (Звіті про фінансовий стан) та суми у Звіті про 

рух грошових коштів (за прямим методом) включають суму ПДВ. 

Оренда 

Визначення того, чи є договір орендною угодою або містить положення про оренду на дату укладання 

договору, залежить від сутності операції, а не форми договору, і передбачає оцінку того, чи потребує 

виконання відповідного договору використання окремого активу або активів, а також передачі прав на 

використання активу. 

Компанія як орендар 

Оренда класифікується як операційна або фінансова оренда на дату укладання договору.  

Оренда, за якою Компанія приймає всі ризики та вигоди, пов’язані з правом власності на орендований 

актив, класифікується як фінансова оренда. Фінансова оренда капіталізується на дату початку строку 

оренди за справедливою вартістю орендованого майна, або якщо ця сума є меншою, - за 

теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. Орендні платежі розподіляються між 

фінансовими витратами і зменшенням зобов’язання за орендою так, щоб досягти незмінної 

процентної ставки на непогашену суму зобов’язання.  Фінансові  витрати відображається у складі 

Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) в сумі, що відноситься до звітного періоду. 

Платежі за операційною орендою визнаються як витрати у складі Звіту про фінансові результати 

(Звіту про сукупний дохід) за прямолінійним методом протягом строку оренди. 

Компанія як орендодавець 

Оренда, за якою Компанія не передає всі ризики та вигоди, пов’язані з правом власності на 

орендований актив, класифікується як операційна оренда.  

Дохід  від  операційної  оренди  визнається іншим операційним доходом  відповідного  звітного  

періоду.   

Перерахунок іноземної валюти 

Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом 

перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на початок дня дати 

здійснення операції. 

Визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату  

балансу, а також на дату здійснення  господарської операції в її межах. Для визначення курсових 

різниць на дату балансу застосовується валютний курс на кінець дня дати балансу. При визначенні 
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курсових різниць на дату здійснення господарської операції застосовується валютний курс на початок 

дня дати здійснення операції.  

Пов’язані сторони 

Сторони зазвичай вважаються пов’язаними, якщо одна сторона має здатність контролювати іншу 

сторону, знаходиться під спільним контролем або може здійснювати істотний вплив або спільний 

контроль над іншою стороною під час прийняття фінансових та операційних рішень. Перелік 

пов’язаних сторін визначається Компанією, враховуючи сутність відносин.  

Оцінку активів або зобов’язань в операціях з пов’язаними сторонами Компанія проводить по методу 

порівняльної неконтрольованої ціни. 

Інформація за сегментами 

На підставі внутрішніх звітів, які аналізуються керівництвом Компанії, яке відповідає за прийняття 

рішень з операційної діяльності, з метою розподілу ресурсів та оцінки діяльності сегментів 

пріоритетним сегментом Компанією визначено господарський сегмент, звітним сегментом 

пріоритетного сегменту – «Виробництво косметичних засобів». 

Відповідно, допоміжними сегментами визначено: 

 географічний збутовий, звітними сегментами якого визначено основні ринки збуту: Україна та інші 

країни; 

 географічний виробничий, звітним сегментом якого визначено місцезнаходження виробничих 

потужностей Компанії: Україна, м. Українка. 

Умовні зобов’язання та активи 

Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності. Такі зобов'язання розкриваються у 

примітках до фінансової звітності, за винятком тих випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, що 

втілюють економічні вигоди, є незначною.  

Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, але розкриваються у примітках в тому випадку, 

якщо існує достатня ймовірність припливу економічних вигід. 

Події після дати балансу 

Події, що відбуваються після дати балансу і вказують на умови, що виникли після цієї дати, не 

потребують коригування статей фінансових звітів та розкриваються у примітках до фінансової 

звітності, якщо відсутність інформації про них вплине на здатність користувачів звітності робити 

відповідні оцінки та приймати рішення. 

Виплати працівникам  

Компанія здійснює виплати працівникам у вигляді поточних виплат: заробітної плати, відпускних, 

інших виплат і нарахувань, що здійснюються відповідно до законодавства України. 

Нарахована сума працівникам за роботу, яку вони виконали протягом звітного періоду, визнається 

витратами та поточним зобов’язанням. 

Компанія нараховує єдиний соціальний внесок за ставками та в розмірах, визначених законодавством 

України. Ніяких інших програм пенсійного забезпечення Компанія не використовує.  

5. ОСНОВНІ ЗАСОБИ 

Станом на 31.12.2021 основні засоби Компанії відображені за первісною вартістю за вирахуванням 

накопиченої амортизації. Амортизація основних засобів нараховувалась із застосуванням 

прямолінійного методу. Групи основних засобів та їх рух протягом 2021 року відображені в розділі 2 

«Основні засоби» Форми 5 «Примітки до річної фінансової звітності за 2021 рік». 

Компанія впродовж 2021 року здійснювала операції по наданню в оренду та суборенду нежитлових 

приміщень. Станом на 31.12.2021 первісна вартість частини нежитлового приміщення Компанії (група 

основних засобів «Будинки, споруди та передавальні пристрої»), переданого в оперативну оренду 

становила 3 370,1 тис. грн., знос – 207,6 тис. грн. 
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Компанія впродовж 2021 року отримувала в операційну оренду нежитлове приміщення площею 

541 кв.м. Станом на 31.12.2021 балансова вартість приміщення згідно з укладеним договором оренди 

нерухомого майна, взятого в оперативну оренду, становила 3 352,8 тис. грн. 

Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів станом на 31.12.2021 дорівнює 17 362 

тис. грн. Перегляд строків корисного використання протягом 2021 року не здійснювався. Дані основні 

засоби не списуються з балансу оскільки очікується отримання економічних вигід від їх використання. 

Ліквідаційна вартість об'єктів основних засобів була переглянута постійно діючою комісією при 

проведенні щорічної інвентаризації. По об'єктам основних засобів, по яким ліквідаційна вартість 

дорівнює нулю, Компанія планує використовувати основні засоби за їх основним призначенням до 

кінця фізичного терміну їх експлуатації. За умови реалізації (ліквідації) необоротних активів після 

закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), витрати на реалізацію (ліквідацію) об'єкта 

основних засобів очікуються на рівні вартості активів, які планують отримати від такої реалізації 

(ліквідації). 

Протягом звітного періоду переоцінка та перегляд строків корисного використання основних засобів не 

проводились.  

Станом на 31.12.2021 відсутні: 

- обмеження щодо використання основних засобів; 

- угоди на придбання у майбутньому основних засобів;  

- основні засоби, вилучені з експлуатації для продажу. 

Станом на 31.12.2021 Компанія провела тестування основних засобів на предмет зменшення 

корисності. Ознаки зменшення корисності не встановлені.  

Станом на 31.12.2021 в обліку рахуються незавершені капітальні інвестиції в основні засоби та інші 

необоротні матеріальні активи в сумі 1 219 тис. грн. 

6. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ 

Станом на 31.12.2021 нематеріальні активи Компанії відображені за первісною вартістю за 

вирахуванням накопиченої амортизації. Амортизація нематеріальних активів нараховувалась із 

застосуванням прямолінійного методу. Строк корисного використання нематеріальних активів 

визначено при вводі в експлуатацію та знаходиться в межах 1 – 10 років. Групи нематеріальних 

активів та їх рух протягом 2021 року відображені в розділі 1 «Нематеріальні активи» Форми 5 

«Примітки до річної фінансової звітності за 2021 рік». 

Станом на 31.12.2021 відсутні: 

- ознаки зменшення корисності нематеріальних активів; 

- нематеріальні активи з обмеженим правом володіння або передані у заставу як забезпечення 

зобов’язань; 

- договірні зобов’язання, пов’язані із придбанням нематеріальних активів. 

Переоцінка нематеріальних активів, перегляд строків корисного використання в звітному періоді не 

проводились.  

Протягом 2021 року не здійснювались витрати на дослідження та розробки. 

По кожному нематеріальному активу, в тому числі з необмеженим терміном дії, при передачі в 

експлуатацію в наказі по підприємству встановлюється термін корисного використання (з урахуванням 

мінімально допустимих строків, встановлених  податковим законодавством України). 

7.ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ 

Розшифровка р.1030 Балансу (Звіту про фінансовий стан): 

7.1 Довгострокові фінансові інвестиції  
за методом участі в капіталі в дочірні 
підприємства 

 
 

Станом на 31.12.2021 

 
 

Станом на 31.12.2020  

ТОВ «ЕКМІ ПРОФ ГРУП»,  
частка Компанії в статутному капіталі 100%  

 
55 

 
55 

ТОВ «ЕКМІ-ПАК ПКФ»,  
частка Компанії в статутному капіталі 99,3% 

 
- 

 
547 

Разом 55 602 

ТОВ «ЕКМІ ПРОФ ГРУП» знаходиться в стані припинення з 23.09.2020.  
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В 2021 році списано фінансову інвестицію ТОВ «ЕКМІ-ПАК ПКФ» у розмірі 547 тис.грн. в зв’язку із 

припиненням діяльності юридичної особи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ЕКМІ-ПАК", (дата запису про державну реєстрацію: 01.11.2021, 

номер запису: 1000731110008003026) шляхом його ліквідації у добровільному порядку, згідно з 

рішенням засідання засновників (Протокол загальних зборів учасників від 23.11.2021 №23/11), та 

наказу по підприємству від 23.11.2021 № 637. 

8. ЗАПАСИ  

Запаси відображені за собівартістю - первісною вартістю, яка складається з фактичних витрат на їх 

придбання. Собівартість запасів станом на 31.12.2021 дорівнює чистій вартості реалізації. 

Вибуття запасів (сировини, матеріалів, МШП, інших виробничих запасів, напівфабрикатів, готової 

продукції, товарів) здійснюється методом собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО). 

Станом на 31.12.2021 запаси, що виступають як заставне майно, є пошкодженими, залежалими або 

непридатними для використання, передані у переробку, на комісію  - відсутні.  

9. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 

Розшифровка р.1040, 1125, 1130, 1135, 1155  Балансу (Звіту про фінансовий стан): 

9.1 Дебіторська заборгованість Станом на 31.12.2021 Станом на 31.12.2020 

Довгострокова дебіторська заборгованість 44 44 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги, в т. ч.: 

61 813 39 136 

- за товари 61 593 38 941 
- за роботи, послуги 220 195 

Резерв під сумнівну дебіторську заборгованість 
за товари, роботи, послуги 

 
(552) 

 
(522) 

Дебіторська заборгованість за розрахунками за 
виданими авансами 

 
9 120 

 
4 023 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
бюджетом з ПДВ 

 
- 

 
1 171 

Інша поточна дебіторська заборгованість 26 863 31 393 
Резерв під сумнівну іншу поточну дебіторську 
заборгованість 

 
(160) 

 
(160) 

Разом 97 128  75 085 

Станом на 31.12.2021 в обліку рахується довгострокова дебіторська заборгованість в сумі 44 тис. грн. 

Дана заборгованість являє собою надану АсМАП України фінансову гарантію допуску до системи 

МДП. Довгострокова дебіторська заборгованість не дисконтувалась оскільки на думку керівництва 

Компанії планується її використання для сплати за повідомленнями чи претензіями митних органів 

про порушення процедури МДП. 

Інша поточна дебіторська заборгованість, відображена в р.1155 Балансу (Звіту про фінансовий стан),  

складається з: 

9.2 Інша поточна дебіторська 
заборгованість 

 
Станом на 31.12.2021 

 
Станом на 31.12.2020 

Залишки по розрахункам з державними 
цільовими фондами 

 
54 

 
162 

Залишки за виданими позиками 26 558 31 013 
Залишки по розрахункам за претензіями 73 56 

8.1 Запаси Станом на 31.12.2021 Станом на 31.12.2020 

Сировина і матеріали 38 711 41 062 
Паливо 125 83 
Тара і тарні матеріали 203 78 
Запасні частини 1 625 1 257 
Інші матеріали 
Малоцінні та швидкозношувані предмети 

1 
65 

- 
56 

Незавершене виробництво 6 877 5 991 
Готова продукція 16 249 17 797 
Товари 1 995 1 429 

Разом 65 851 67 753 
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9.2 Інша поточна дебіторська 
заборгованість 

 
Станом на 31.12.2021 

 
Станом на 31.12.2020 

Інша заборгованість 178 162 
Резерв під сумнівну заборгованість (160) (160) 

Разом 26 703 31 233 

Поточна дебіторська заборгованість відображена у фінансовій звітності Компанії за собівартістю. 

Забезпечень дебіторської заборгованості протягом звітного періоду Компанія не отримувала. 

Компанією в розділі 9. «Дебіторська заборгованість» Форми 5 «Примітки до річної фінансової звітності 

за 2021 рік» розкрита інформація про поточну дебіторську заборгованість за строками (періодами) її 

непогашення. Інформацію щодо поточної дебіторської заборгованості, що є непогашеною, за 

періодами її непогашення наведено нижче: 

9.3. Найменування показника 
Всього на 

кінець 
року 

у тому числі: 

  
строк 

погашення 
не настав 

за строками непогашення   

до 12 
місяців 

від 12 до 
18 

місяців 

від 18 до 
36 

місяців 
  

Дебіторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги 

 
61 261 

  
37 095 

 
21 243 

 
2 923 

 
- 

  

Інша поточна дебіторська 
заборгованість 

 
26 703 

 
26 703 

 
- 

 
- 

 
- 

  

Інформація щодо дебіторської заборгованості наведена за чистою реалізаційною вартістю, тобто за 

мінусом резерву сумнівних боргів.  

Станом на 31.12.2021 Компанія має дебіторську заборгованість, яка є сумнівною, і за якою створено 

резерв сумнівних боргів в сумі 712 тис. грн. (дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 

552 тис. грн.; інша поточна дебіторська заборгованість – 160 тис. грн.). 

Компанія визначає величину резерву сумнівних боргів методом застосування абсолютної суми 

сумнівної заборгованості за кожним дебітором.  

Інформація про рух резерву сумнівних боргів наведена нижче: 

9.4 Резерв сумнівних боргів під дебіторську 
заборгованість за товари, роботи, послуги 

За рік, що закінчився 
31.12.2021 

За рік, що закінчився 
31.12.2020 

На початок року (522) (376) 
Нарахування резерву (33) (146) 
Списання резерву (використано, сторновано) 3 - 

На кінець року (552) (522) 

9.5 Резерв сумнівних боргів під іншу 
поточну дебіторську заборгованість  

За рік, що закінчився 
31.12.2021 

За рік, що закінчився 
31.12.2020 

На початок року (160) (149) 
Нарахування резерву - (13) 
Списання резерву (використано, сторновано) - 2 

На кінець року (160) (160) 

10. ГРОШІ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ 

Розшифровка р.1165 Балансу (Звіту про фінансовий стан): 

10.1 Гроші та їх еквіваленти Станом на 31.12.2021 Станом на 31.12.2020 

Залишки коштів на поточних банківських рахунках  28 426 44 920 
Залишки коштів на депозитних банківських рахунках 7 210 7 750 

Разом 35 636 52 670 

Обмеження права Компанії на користування грошовими коштами станом на 31 грудня 2021 року та 31 

грудня 2020 року відсутні. 

Інформація про рух грошових коштів представлена в Звіті про рух грошових коштів, складеним за 

прямим методом. 

Розшифровка р.3095 «Інші надходження» Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом): 
 
 
10.2 Грошові потоки 

За рік, що 
закінчився 
31.12.2021 

За рік, що 
закінчився 
31.12.2020 

Надходження страхового відшкодування 699 296 
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10.2 Грошові потоки 

За рік, що 
закінчився 
31.12.2021 

За рік, що 
закінчився 
31.12.2020 

Помилково зараховані грошові кошти  378 459 
Надходження процентів  за депозитами на вимогу 230 293 
Надходження компенсації комунальних послуг, 
інших послуг 

 
509 

 
405 

Надходження за реалізацію запасів 137 530 
Інші надходження  1 139 

Разом 1 954 2 122 

Розшифровка р.3190 «Інші витрачання» Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом): 

 
 
10.3 Грошові потоки 

За рік, що 
закінчився 
31.12.2021 

За рік, що 
закінчився 
31.12.2020 

Витрачання на страхування майна 1 415 1 529 
Повернення помилково зарахованих грошових коштів 378 460 
Витрачання на сплату орендних платежів  1018 883 
Розрахунки з підзвітними особами 301 243 
Витрачання на сплату відрахувань до профспілки 700 658 
Послуги (комісія) банку 434 360 
Сплата по виконавчим листам 339 222 
Сплата штрафних санкцій 30 5 
Від’ємний результат від продажу валюти 
Інші витрачання 

205 
3 

- 
364 

Разом 4 823 4 724 

11. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 

Станом на 31.12.2021 витрати майбутніх періодів дорівнюють 967 тис. грн. (станом на 31.12.2020: 

974 тис. грн.) і включають страхування (ЦВВ, автомобілів, від нещасного випадку), інформаційне 

супроводження програм, витрати на сертифікацію продукції, підписку та ін. 

12. ІНШІ ОБОРОТНІ АКТИВИ 

Станом на 31.12.2021 інші оборотні активи дорівнюють 1 608 тис. грн. (станом на 31.12.2020: 2 268 

тис. грн.) і включають непідтверджений податковий кредит в сумі 202 тис. грн. та частину від’ємного 

значення, відображеного в Податковій декларації з ПДВ за грудень 2021 року, яке зараховується до 

складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, в сумі 1 406 тис. грн.  

13. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Розшифровка р.1400, 1415, 1420  Балансу (Звіту про фінансовий стан): 

13.1 Назва статті Станом на 31.12.2021 Станом на 31.12.2020 

Зареєстрований (пайовий) капітал 53 000 53 000 
Резервний капітал 13 250 13 250 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 240 301 245 367 

Разом 306 551 311 617 

Розмір зареєстрованого капіталу Компанії становить 53 000 000,00 грн. та складається з грошових 

внесків учасників.  

Станом на 31.12.2021 та 31.12.2020 учасниками та власниками Компанії є громадяни України: Дячук 

С.І. (25% частки статутного капіталу - 13 250 000,00 грн.), Дячук Д.І. (25% частки статутного капіталу -

13 250 000,00 грн.), Ліхацький Г.А. (25% частки статутного капіталу - 13 250 000,00 грн.), Сахаров О. А. 

(25% частки статутного капіталу - 13 250 000,00 грн.). 

Кінцеві бенефіціарні власники: Дячук Д.І., Дячук С.І., Ліхацький Г.А., Сахаров О.А. 

Зміни у складі часток власників у зареєстрованому капіталі в 2021 році не відбувались. 

Резервний капітал Компанії створено у розмірі 25% статутного капіталу і дорівнює 13 250 тис. грн.  

В 2021 році Компанія нарахувала дивіденди в сумі 20 289 тис. грн., з яких було утримано податків на 

суму 1 319 тис. грн. та сплачено власникам 21 308 тис. грн. (в тому числі заборгованість станом на 

31.12.2020 в сумі 2 338 тис.грн). Станом на 31.12.2021 заборгованість по нарахованим дивідендам 

відсутня. 
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14. ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Розшифровка р. 1615, 1620, 1625, 1630, 1635, 1640, 1660, 1665, 1690  Балансу (Звіту про фінансовий 

стан). 

Поточні зобов'язання і забезпечення включають: 

 
14.1 Поточні зобов'язання і забезпечення 

Станом на 
31.12.2021  

Станом на 
31.12.2020  

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 8 036 5 678 
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 2 024 3 249 

Поточна кредиторська заборгованість зі страхування 642 581 
Поточна кредиторська заборгованість розрахунками з оплати праці 2 801 2 634 
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 308 - 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками - 2 338 

Поточні забезпечення 9 658 9 763 
Доходи майбутніх періодів 72 56 
Інші поточні зобов'язання 306 318 

Разом 23 847 24 617 

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги в р. 1615 Балансу (Звіту про 

фінансовий стан), складаються з: 

 
14.2 Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги 

Станом на 
31.12.2021  

Станом на 
31.12.2020  

Кредиторська заборгованість перед резидентами 7 987 5 627 
Кредиторська заборгованість перед нерезидентами 49 51 

Разом 8 036 5 678 

Інші поточні зобов’язання, відображені в р. 1690 Балансу (Звіту про фінансовий стан), складаються з: 

 
14.3 Інші поточні зобов’язання 

Станом на 
31.12.2021  

Станом на 
31.12.2020  

Залишки по розрахункам за виконавчими документами 33 26 
Залишки по розрахункам за профспілковими внесками 59 54 
Податковий кредит з ПДВ 214 238 

Разом 306 318 

Інформація про рух резерву відпусток наведена нижче: 

14.4 Забезпечення виплат невикористаних відпусток 

Станом на 31.12.2019 8 957 

Нарахування за рік 7 034 
Сторнування/використання забезпечення (6 228) 

Станом на 31.12.2020 9 763 

Нарахування за рік 7 563 
Сторнування/використання забезпечення (7 668) 

Станом на 31.12.2021 9 658 

Компанія здійснила розрахунок забезпечення на оплату відпусток працівників згідно вимог чинного 

законодавства України. Для оцінки суми забезпечення використані фактичні дані нарахованого доходу 

та кількості невикористаних днів відпустки за звітний період. 

Протягом звітного періоду Компанія здійснювала наступні поточні виплати працівникам: зарплата, 

премії, оплата відпустки, інші виплати і нарахування, які здійснюються відповідно до законодавства 

України. Нарахована сума виплати працівникам за роботу, виконану ними протягом звітного періоду, 

визнана поточним зобов'язанням. 

Протягом звітного періоду Компанія не мала обтяжливих контрактів. 

Поточна кредиторська заборгованість за податками включає: 

14.5 Кредиторська заборгованість за податками 
Станом на 
31.12.2021 

Станом на 
31.12.2020 

Податок з доходів фізичних осіб 585 674 

Податок на прибуток 1 391 2 483 

Екологічний податок - 2 
Рентна плата за спец.використання води - 2 
Транспортний податок - 6 
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14.5 Кредиторська заборгованість за податками 
Станом на 
31.12.2021 

Станом на 
31.12.2020 

Військовий збір 48 82 

Разом: 2 024 3 249 

Поточна заборгованість за податками обґрунтована господарською діяльністю Компанії. Податок на 

прибуток та ПДВ розраховано згідно податкового законодавства України. В Україні законодавчо 

встановлена ставка податку на прибуток в розмірі 18%, ставка ПДВ дорівнює 20%. Компанія не має 

прострочену заборгованість зі сплати податків перед бюджетом станом на 31.12.2021. 

Непередбачені зобов’язання станом на 31.12.2021 відсутні. 

15. ДОХОДИ 

Розшифровка доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) наведена нижче. 

 
 
15.1 Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

За рік, що 
закінчився 
31.12.2021 

За рік, що 
закінчився 
31.12.2020 

Дохід від реалізації готової продукції 297 039 295 016 
Дохід від реалізації товарів 1 720  2 457  
Дохід від реалізації робіт і послуг 60 3 

Разом 298 819 297 476 

Розшифровка інших операційних доходів наведена нижче. 

 
 
15.2 Інші операційні доходи 

За рік, що 
закінчився 
31.12.2021 

За рік, що 
закінчився 
31.12.2020 

Операційна оренда активів 1 371 1 111 
Операційна курсова різниця 2 166 12 581 
Реалізація інших оборотних активів 114 457 

Інші операційні доходи,  
в тому числі: 

1 793 1 305 

Дохід по відсоткам за вкладом до запитання 235 270 
Дохід по відсоткам залишків коштів на рахунках 120 15 
Дохід від відшкодування страхового випадку 699 296 
Дохід від компенсації комунальних послуг 341 147 
Дохід від відшкодування компенсаційних виплат 245 102 
Дохід від оприбуткування матеріалів по інвентаризації 10 11 
Дохід від покупки - продажу валюти 20 280 
Інші операційні доходи 123 184 

Разом 5 444 15 454 

Розшифровка інших доходів наведена нижче. 

 
 
15.3 Інші доходи 

За рік, що 
закінчився 
31.12.2021 

За рік, що 
закінчився 
31.12.2020 

Дохід від продажу необоротних активів 246 753 

Разом 246 753 

Доходи за бартерними контрактами в 2021 році відсутні. 

16. ВИТРАТИ 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) включає: 

 
 
16.1 Собівартість реалізованої продукції  
(товарів, робіт, послуг) 

 
За рік, що 

закінчився 
31.12.2021 

 
За рік, що 

закінчився 
31.12.2020 

Собівартість реалізованої готової продукції 177 609 170 306 
Собівартість реалізованих товарів 985 1 540 
Собівартість реалізованих робіт і послуг 21 1 

Разом 178 615 171 847 

Адміністративні витрати включають: 
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16.2 Адміністративні витрати 

За рік, що 
закінчився 
31.12.2021 

За рік, що 
закінчився 
31.12.2020 

Амортизація 3 548 3 798 
Заробітна плата 22 533 21 806 
Нарахування на заробітну плату 2 980 2 531 

Ремонти та технічне обслуговування 1 058 1 055 
ПММ 1 044 897 
Комунальні витрати 682 371 
Послуги банку 434 599 
Інформаційно-консультаційні послуги 1 074 1 572 
Страхування 805 866 
Послуги зв’язку, інтернет 488 485 
Інше  657 536 

Разом 35 303 34 516 

 
Витрати на збут включають: 

 
 
16.3 Витрати на збут 

За рік, що 
закінчився 
31.12.2021 

За рік, що 
закінчився 
31.12.2020 

Амортизація 4 511 5 056 
Заробітна плата 16 693 15 464 
Нарахування на заробітну плату 3 599 3 330 

Ремонти та технічне обслуговування 1 670 1 880 
ПММ 2 008 1 626 
Оренда, комунальні витрати 1 364 1 006 
Маркетинг, реклама 16 870 7 243 
Транспортування, логістика 6 760 7 313 
Страхування 660 634 
Послуги охорони 1 122 866 
Інше 992 952 

Разом 56 249 45 370 

 
Розшифровка інших операційних витрат наведена нижче. 
  
 
16.4 Інші операційні витрати 

За рік, що 
закінчився 
31.12.2021 

За рік, що 
закінчився 
31.12.2020 

Операційна оренда активів 990 800 
Операційна курсова різниця 3 833 3 355 
Реалізація інших оборотних активів 99 360 
Штрафи, пені, неустойки 30 5 

Інші операційні витрати, 
в тому числі: 

9 631 3 982 

Списання запасів за терміном придатності, невідповідності якісним 
характеристикам та іншим невиробничим використанням  

 
5 836 

 
1 134 

Благодійна допомога 308 445 
Невідшкодований ПДВ 1 288 290 
Створення резерву сумнівної заборгованості 33 159 
Компенсація комунальних послуг 341 147 
Нарахування лікарняних (перші 5 днів) 456 431 
Виплати постраждалим на ЧАЕС 236 124 
Покупка - продаж валюти  225 146 
Відрахування профвнесків 234 214 
Нарахування ЄСВ на суму лікарняних 299 341 
Утилізація відходів  162 107 
Членські внески 70 70 
Інші витрати 143 374 

Разом 14 583 8 502 

 
Розшифровка інших витрат наведена нижче. 
 
 
16.5 Інші витрати 

За рік, що 
закінчився 
31.12.2021 

За рік, що 
закінчився 
31.12.2020 

Списання необоротних активів - 2 
Залишкова вартість проданих необоротних активів 420 381 
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Списання фінансових інвестицій (ліквідація підприємства) 547 - 
Інші витрати 9 196 

Разом 976 579 

Витрати, які не включені до статей витрат Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід),  а  

відображені безпосередньо у складі власного  капіталу  (крім  вилучення  капіталу  та  розподілу  між 

власниками), відсутні.  

17. ВІДСТРОЧЕНІ ПОДАТКОВІ АКТИВИ ТА ВІДСТРОЧЕНІ ПОДАТКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

Відстрочені податки були розраховані на тимчасові різниці з податку на прибуток з використанням 

ставки оподаткування у розмірі 18%. 

В 2021 році податок на прибуток в Україні обчислювався з оподатковуваного прибутку за ставкою 18% 

(в 2020 році: 18%).  

Протягом 2021 та 2020 років у Компанії були відсутні пільги з податку на прибуток. 

Основні елементи витрат з податку на прибуток, які відображені у Звіті про фінансові результати (Звіті 

про сукупний дохід), становили: 

 
 
17.1 Податок на прибуток 

За рік, що 
закінчився  
31.12.2021 

За рік, що 
закінчився  
31.12.2020 

Поточний податок на прибуток (3 564) (9 610) 
Відстрочені податкові витрати щодо тимчасових 
різниць 3 26 

Разом доходи (витрати) з податку на прибуток (3 561) (9 584) 

 

Відсутній поточний та відстрочений податок на прибуток, який слід відображати у складі власного 

капіталу.  

 

17.2 Узгодження податкових відрахувань за рік та прибутку, 
відображеного у Звіті про фінансові результаті (Звіті про 
сукупний дохід) 

За рік, що 
закінчився 
 31.12.2021 

За рік, що 
закінчився 
 31.12.2020 

Прибуток (збиток) до оподаткування 18 783 52 869 
Теоретичний податок за нормативною ставкою 18% (3 381) (9 516) 
Податковий ефект:   
Ефект від статей, що не є оподатковуваними (183) (94) 
Відстрочені податкові витрати щодо тимчасових 
різниць 3 26 

Разом (3 561) (9 584) 

17.3 Зміни у відстрочених податкових 
активах та зобов’язаннях 

Станом на 
31.12.2021 

Визнано в 
Звіті про 

фінансові 
результати 

(Звіті про 
сукупний 

дохід) 

 
 
 
 
 

Визнано у 
складі 

власного 
капіталу  

Станом на 
31.12.2020 

Основні засоби 1 (2)  - 3 
Дебіторська заборгованість  
(резерв сумнівних боргів) 128 5 

- 
123 

Чистий відстрочений податковий 
актив 129 3 

- 
126 

18. ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ 

Пов’язаними сторонами Компанії є: 

- юридичні особи, які є підконтрольними Компанії або перебувають під спільним контролем учасників 

(керівництва) Компанії; 

- фізичні особи, які прямо або опосередковано здійснюють контроль над Компанією або суттєво 

впливають на її діяльність, а також близькі члени родини такої фізичної особи. 

Під час розгляду кожного випадку відносин з пов’язаними сторонами увага приділяється сутності 

відносин, а не тільки їх юридичній формі. 
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Пов'язаними сторонами для цілей цієї фінансової звітності Компанії вважаються наступні юридичні 

особи:  

 Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародна Дистрибуція і Логістика», 

 Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКМІ ПРОФ ГРУП»,  

 Товариство з обмеженою відповідальністю ПКФ «ЕКМІ-ПАК»,  

 Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ ЕКМІ»,  

 Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ "ВТФ "ГЕЛІКОМ ЛВ" 

 Товариство з обмеженою відповідальністю «Экми Косметикс Групп» (Білорусь). 

Характер відносин та операцій з юридичними особами - пов’язаними сторонами наведено нижче. 

Пов’язана сторона - юридична особа Характер відносин та операцій 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Міжнародна Дистрибуція і Логістика» 

Продаж  продукції, закупівля імпортного товару, 
ексклюзивні права на його продаж, надання 
приміщення в оренду, надання поворотної 
фінансової допомоги 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Экми Косметикс Групп», Білорусь 

 
Продаж продукції 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ТОРГОВИЙ ДІМ ЕКМІ» 

 
Закупівля сировини, продаж продукції 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ЕКМІ ПРОФ ГРУП» 

Внесення статутного капіталу, надання приміщення 
в оренду, наразі фірма у стадії ліквідації з причини 
зміни планів щодо запланованого проекту 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ЕКМІ-ПАК» 

 
Відсутні 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ВТФ "ГЕЛІКОМ ЛВ" 

Закупівля сировини 

Пов'язаними сторонами для цілей цієї фінансової звітності Компанії вважаються наступні фізичні 

особи:  

 Дячук Сергій Іванович; 

 Дячук Дмитро Іванович; 

 Сахаров Олександр Анатолійович; 

 Ліхацький Геннадій Анатолійович 

Характер відносин та операцій з фізичними особами - пов’язаними сторонами наведено нижче. 

Пов’язана сторона - фізична особа Характер відносин та операцій 

Дячук Дмитро Іванович Продаж товарів 

Нижче представлені загальні суми операцій, проведених із пов’язаними сторонами, та залишки за 

розрахунками з ними станом на 31 грудня 2021 року та на 31 грудня 2020 року. 

Довгострокові фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в дочірні підприємства, відображені в 

р.1030 Балансу (Звіту про фінансовий стан) включають: 

 
18.1 Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі 

Станом на 
31.12.2021 

Станом на 
31.12.2020 

ТОВ «ЕКМІ ПРОФ ГРУП»  55 55 
ТОВ «ЕКМІ-ПАК ПКФ»  - 547 

Разом 55 602 

 
Дебіторська заборгованість по операціям з пов’язаними сторонами включала: 
 
18.2 Дебіторська заборгованість по операціям з пов’язаними 
сторонами 

Станом на 
31.12.2021 

Станом на 
31.12.2020  

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги  
(р. 1125  Балансу (Звіту про фінансовий стан))  

 
6 114 

 
14 058 

ТОВ «Міжнародна Дистрибуція і Логістика» 93 5 153 

ТОВ «ЕКМІ ПРОФ ГРУП» (заборгованість) 2 3 

ТОВ «ЕКМІ ПРОФ ГРУП» (резерв сумнівних боргів) (2) (3) 

ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ЕКМІ" 22 - 

ТОВ «Экми Косметикс Групп» 5 999 8 905 
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Кредиторська заборгованість по операціям з пов’язаними сторонами включала: 
 
18.3 Кредиторська заборгованість по операціям з пов’язаними 
сторонами 

Станом на 
31.12.2021 

Станом на 
31.12.2020  

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 
(р. 1615 Балансу (Звіту про фінансовий стан)) 

 
3            - 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати 
праці (р. 1630 Балансу (Звіту про фінансовий стан)) 

 
460 401 

Поточні забезпечення (р. 1660 Балансу (Звіту про фінансовий 
стан))  

 
2 216 3 021 

в тому числі ЄСВ з суми поточних забезпечень 81 62 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 
учасниками (р.1640 Балансу (Звіту про фінансовий стан)) 

 
- 2 338 

Разом 2 679 5 760 

 
Операції з пов’язаними сторонами були наступними: 

18.4 Операції з пов’язаними сторонами 

За рік, що 
закінчився 
31.12.2021  

За рік, що 
закінчився 
31.12.2020  

Реалізація товарів, робіт, послуг 6 101 52 405 

ТОВ «Міжнародна дистрибуція і логістика» 2 872 21 500 

ТОВ «Экми Косметикс Групп» 3 151 30 894 

ТОВ «ЕКМІ ПРОФ ГРУП» 
ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ЕКМІ» 

- 
22 

11 
- 

Дячук Дмитро Іванович 56 - 

Курсова різниця (інші операційні доходи) 167 1 758 

Курсова різниця (інші операційні витрати) (396) (417) 

Створено резерв сумнівних боргів (--) (16) 

Закупки товарів, робіт, послуг 6 087 3 846 

ТОВ «Міжнародна дистрибуція і логістика» 2 011 508 

ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ЕКМІ» 4 036 3 314 

ТОВ "ВТФ "ГЕЛІКОМ ЛВ" 40 24 

Надання безвідсоткової поворотної позики 56 600 46 013 

ТОВ «Міжнародна дистрибуція і логістика» 56 600 46 000 

ТОВ «ЕКМІ ПРОФ ГРУП» - 13 

Повернення наданої безвідсоткової поворотної позики 61 055 40 480 

ТОВ «Міжнародна дистрибуція і логістика» 61 055 40 480 

Виплати пов’язаним сторонам - фізособам 15 832 15 752 

Заробітна плата та інші короткострокові виплати (премії, 
матеріальна допомога) 

 
13 708 

 
13 729 

Забезпечення виплат відпусток (резерв відпусток) 1 152 1 234 

Витрати (нарахування) на соціальне страхування (ЄСВ) 
з виплат пов’язаним сторонам - фізособам (заробітна плата та 
резерв відпусток) 

 
 

972 

 
 

789 

Операції по реалізації товарів, робіт, послуг були пов’язані з реалізацією парфумерної косметичної 

продукції, транспортних послуг, послуг з оренди приміщення, послуг по технічному огляду та випуску 

на лінію легкового автомобіля, реалізацією необоротних та інших активів. 

Закупки товарів, робіт, послуг включали придбання сировини та товарів. 

Залишки в розрахунках з пов'язаними сторонами нічим не забезпечені і будуть погашені грошовими 

коштами. У 2021 та 2020 роках не було видано або отримано будь-яких гарантій по відношенню до 

пов’язаних сторін.  

Інша поточна дебіторська заборгованість (р.1155  Балансу 
(Звіту про фінансовий стан), зокрема, дебіторська 
заборгованість за виданими безвідсотковими поворотними 
позиками) 

 
 
 

26 545 

 
 
 

31 000 

ТОВ «Міжнародна Дистрибуція і Логістика» 26 545 31 000 

ТОВ «ЕКМІ ПРОФ ГРУП» (заборгованість) 13 13 

ТОВ «ЕКМІ ПРОФ ГРУП» (резерв сумнівних боргів) (13) (13) 

Разом 32 659 45 058 
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Методи оцінки активів і зобов'язань в операціях пов'язаних сторін не відрізняються від методів, 

застосованих в операціях з іншими сторонами. 

Винагорода провідному управлінському персоналу 

До провідного управлінського персоналу відносяться фізичні особи, відповідальні за керівництво, 
планування та контролювання діяльності Компанії. 

Виплати провідному управлінському персоналу включають поточні виплати: 

18.5 Виплати провідному управлінському персоналу 

За рік, що 
закінчився 
31.12.2021 

За рік, що 
закінчився 
31.12.2020 

Заробітна плата та інші короткострокові виплати (премії, 
матеріальна допомога) 

 
13 708 

 
13 729 

Забезпечення виплат відпусток (резерв відпусток) 1 152 1 234 

Витрати (нарахування) на соціальне страхування (ЄСВ) 
з виплат провідному управлінському персоналу (заробітна плата 
та резерв відпусток) 

 
 

972 

 
 

789 

Станом на 31 грудня 2021 року заборгованість за поточними виплатами по заробітній платі 

провідному управлінському персоналу становить 460 тис. грн. (на 31 грудня 2020 року:  401 тис. грн.). 

В 2020 році Компанія нарахувала дивіденди в сумі 46 386 тис. грн., з яких було утримано податків на 

суму 3 015 тис. грн. та сплачено власникам 41 033 тис. грн. Заборгованість по нарахованим 

дивідендам станом на 31.12.2020 складає 2 338 тис. грн. 

В 2021 році Компанія нарахувала дивіденди в сумі 20 289 тис. грн., з яких було утримано податків на 

суму 1 319 тис. грн. та сплачено власникам 21 308 тис. грн. (в тому числі заборгованість станом на 

31.12.2020 в сумі 2 338 тис.грн). Станом на 31.12.2021 заборгованість по нарахованим дивідендам 

відсутня. 

Інші виплати, крім зазначених вище, провідний управлінський персонал від Компанії не отримував. 

19. ОРЕНДА 

Компанія як орендар 

Витрати Компанії з отримання в оренду нежитлових приміщень за рік, що закінчився 31 грудня 2021 

року, становили 848 тис. грн. (за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року: 737 тис. грн.).  

Компанія як орендодавець 

Впродовж 2021 року Компанія отримувала дохід від надання в оренду та суборенду нежитлових 

приміщень. Дохід від надання послуг з оренди та суборенди нежитлових приміщень за 2021 рік 

становить 1 371 тис. грн. (без компенсації комунальних послуг). За аналогічний період 2020 року дохід 

від надання послуг з оренди та суборенди нежитлових приміщень становить 1 111 тис. грн. (без 

компенсації комунальних послуг).  

Витрати (собівартість) наданих послуг з оренди та суборенди нежитлових приміщень за рік, що 

закінчився 31 грудня 2021 року, становили 990 тис. грн. (за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року: 800 

тис. грн.). 

Протягом звітного періоду відсутні операції фінансової оренди, невідмовні орендні угоди, а також 

обмеження, передбачені орендними угодами. 

20. УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

Оподаткування та відповідність іншим нормативним вимогам 

Українське законодавство та регулювання, які стосуються оподаткування та здійснення операційної 

діяльності, в тому числі валютного та митного контролю, продовжує розвиватись. Законодавчі та 

регуляторні акти не завжди чітко сформовані та їх тлумачення залежить від поглядів місцевих, 

регіональних та національних адміністрацій, інших урядових органів влади. Випадки протиріч та 

розходжень не є рідким явищем. 

Керівництво вважає, що Компанія повністю дотримується всіх законодавчих актів і здійснило виплату 

та нарахування всіх необхідних податків. У разі значної ймовірності ризику відтоку ресурсів Компанія 

здійснює нарахування, спираючись на оцінки керівництва.  
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Керівництво Компанії вважає, що ризики можливого відтоку ресурсів, які випливають з податкових та 

інших питань, не будуть суттєвими. 

Трансфертне ціноутворення 

Діяльність Компанії протягом 2020, 2021 років була предметом державного регулювання у сфері 

трансфертного ціноутворення в Україні. Керівництво вважає, що протягом зазначеного періоду 

Компанія проводила діяльність у відповідності до діючих вимог і норм з трансфертного ціноутворення 

та всі необхідні нарахування відобразила у цій фінансовій звітності. 

Судові справи 

1) Боржник: АО «Оператор газорозподільної системи «Київоблгаз», ЄДРПОУ 20578072 

Наказ про примусове виконання постанови від 13.12.2021 р, справа №911/2791/20, стягнути з 

Боржника суму судового збору 2 102 грн. та 12 000 грн. адвокатських витрат. 

2) Відповідач (боржник): ГУ ДПС України  в Київській області  

Позовна заява від 04.01.2022 року про визнання протиправним та скасувати податкових повідомлень-

рішень на суму 2 808 163,10 грн. Відкрито справу 11.01.2022 року, справа  П/320/199/22 

Назва суду: Київській окружний адміністративний суд 

21. ЦІЛІ ТА ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ 

Основними ризиками, пов’язаними з фінансовими інструментами Компанії є кредитний ризик, ризик 

ліквідності та валютний ризик. Підходи до управління кожним із цих ризиків представлені нижче. 

Валютний ризик 

Валютний ризик, який притаманний діяльності Компанії, полягає у ризику виникнення потенційних 

збитків від наявних відкритих позицій у іноземних валютах, внаслідок несприятливої зміни обмінних 

курсів. Валютні ризики Компанії пов’язані з коливанням курсу гривні до євро, долару США, у яких 

здійснюється значна частина операцій Компанії та у яких деноміновані певні фінансові інструменти 

Компанії. Компанія не укладала угод щодо хеджування цих валютних ризиків, а тому основним 

методом управління валютним ризиком Компанії є зменшення відкритих валютних позицій до 

прийнятного рівня. 

Офіційні курси гривні до іноземних валют, у яких деноміновані фінансові активи й зобов’язання 

Компанії, встановлені Національним банком України на зазначені дати, були такими: 

 
Офіційний курс НБУ 100 дол. США/UAH 100 євро/UAH 

31 грудня 2021 року 27,2782 34,7396 

31 грудня 2020 року 28,2746 34,7396 

 
Рівень валютного ризику представлений наступним чином: 
 

 
21.1 Статті звітності 

Станом на 31.12.2021 Станом на 31.12.2020 

Євро Дол. США Євро Дол. США 

Грошові кошти та їх еквіваленти 311 25 734 282 41 824 
Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги 

 
40 

 
33 326 

 
55 

 
17 812 

Кредиторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги 

 
- 

 
(49) 

 
- 

 
(51) 

Чиста сума 351 59 011 337 59 585 

 
Нижче представлено чутливість прибутку до оподаткування Компанії до вірогідної зміни обмінного 
курсу, при постійному значенні усіх інших змінних. 
 
 
21.2 Валюта 

 
Зміна в обмінному 

курсі, % 

 
Вплив на прибуток до 

оподаткування, тис. грн. 

За рік, що закінчився 31.12.2021   

Дол.США/Гривня/ Збільшення обмінного 
курсу 

10% 5 901 

Дол.США/Гривня/Зменшення обмінного курсу -10% (5 901) 

Євро/Гривня/ Збільшення обмінного курсу 10% 35 
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21.2 Валюта 

 
Зміна в обмінному 

курсі, % 

 
Вплив на прибуток до 

оподаткування, тис. грн. 

Євро/Гривня Зменшення обмінного курсу -10% -35 

За рік, що закінчився 31.12.2020   

Дол.США/Гривня/ Збільшення обмінного 
курсу 

10% 5 959 

Дол.США/Гривня/Зменшення обмінного курсу -10% (5 959) 

Євро/Гривня/ Збільшення обмінного курсу 10% 34 

Євро/Гривня Зменшення обмінного курсу -10% (34) 

Кредитний ризик 

Кредитний ризик Компанії, що пов’язаний з дебіторською заборгованістю, є обмеженим, адже 

керівництво здійснює постійний моніторинг кредитоспроможності покупців. Компанія не вимагає 

застави щодо своїх фінансових активів. Кредитний ризик Компанії пов’язаний з дефолтом покупців за 

їх зобов’язаннями та обмежується балансовою вартістю дебіторської заборгованості і грошових коштів 

та їх еквівалентів. 

Ризик ліквідності 

Ризик ліквідності, який притаманний діяльності Компанії, виникає у разі недостатності ліквідних активів 

для виконання зобов'язань, за якими настають терміни погашення. Для управління цим ризиком 

Компанія аналізує свої активи та зобов’язання за строками погашення і планує грошові потоки 

залежно від очікуваних термінів виконання зобов’язань за відповідними інструментами. 

У таблиці нижче наведена інформація про недисконтовані платежі за фінансовими зобов’язаннями 

Компанії у розрізі строків погашення цих зобов’язань за угодами: 

 
21.3 Фінансові зобов’язання До 3-х місяців 3-12 місяців 1-5 років Разом 

Поточна кредиторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги станом на 
31.12.2021 

 
 

8 036 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

8 036 

Поточна кредиторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги станом на 
31.12.2020 

 
 

5 678 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

5 678 

  
22. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ 

Управління капіталом Компанії спрямовано на забезпечення безперервності діяльності. 

22.1 Розрахунок фінансових показників 
Станом на 
31.12.2021 

Станом на 
31.12.2020 

Власний капітал 306 551 311 617 

Поточні зобов’язання 23 847 24 617 

Загальна сума позичених коштів 23 847 24 617 

Грошові кошти та їх еквіваленти 35 636 52 670 

Чистий борг (11 789) (28 053) 

Разом власний капітал та чистий борг 294 762 283 564 

Чистий борг/Разом власний капітал та чистий 
борг 

 
0,040 

 
0,099 

Показник нерозподіленого прибутку Компанії у 2021 році характеризується зменшенням порівняно з 

2020 роком.  

22.2 Розрахунок фінансових показників 
За рік, що закінчився 

31.12.2021 
За рік, що закінчився 

31.12.2020 

Прибуток (збиток) до оподаткування 18 783 52 869 

EBIT (прибуток (збиток) до вирахування 
податків та витрат на відсотки) 

 
18 783 

 
52 869 

Амортизація О3 та нематеріальних активів 10 750 11 424 

EBITDA (прибуток (збиток) до 
вирахування податків, витрат на 
відсотки та амортизації) 

 
 

29 533 

 
 

64 293 

Чистий борг на кінець року (11 789) (28 053) 

Чистий борг на кінець року / EBITDA 0,399 0,436 
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Під терміном EBITDA мається на увазі аналітичний показник, що дорівнює обсягу прибутку до 

вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань та інших не 

постійних витрат. Протягом звітних періодів у підходах до управління капіталом змін не відбувалось. 

23. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ 

При визначенні справедливої вартості фінансових інструментів Компанія використовує методики 

оцінки, які зазвичай застосовуються учасниками ринку та ґрунтуються на припущенні, що суми 

залишків фінансових інструментів є результатом операцій, здійснених при звичайних ринкових 

умовах. 

При класифікації фінансових інструментів для визначення справедливої вартості керівництво 

застосовує професійні судження.  

Справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань Компанії на звітні дати приблизно дорівнює 

їх балансовій вартості. 

24. ПОДІЇ ПІСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ 

Відбулися наступні події, які не потребують коригування фінансової звітності.  

Війна, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, призвела до скорочення продажів та прибутку Компанії. 

Передбачити розвиток війни неможливо, але Компанія докладає всіх зусиль, щоб якнайшвидше 

повернутися до повномасштабного рівня продажу та забезпечення достатнього рівня прибутку. 

Інформація про вплив вторгнення на діяльність Компанії розкрита у Примітці 3 до цієї фінансової 

звітності. 


