
примlтки

до ФlнАнсовоТзвlтносгt зА 2020 piK, стАном нА 30.12.2020 року,

товдрисгвд 3 оБМЕЖЕНОЮ ВlДПОВlДМЬНlСГЮ кРостдцорстроЙ> , код за €ДРПОУ 33658865

1. lнформацiя про Товариство

товдриство 3 оБМЕЖЕНоЮ ВlдПОВlДАЛЬНlСГЮ кРОСtflОРСТРОЙ) (надалi кТовариство> )

,Щата та номер номер запису в единому державному peecтpyi юридичних осiб, фiзичних

осiбпiдприемцiв та громадських формувань :

22,1| .2005, Jф 1 55б 105 0001 01052

Iдентифiкацiйний код Товариства за еЩРПОУ  33658865

Мiсцезнаходження: Украiна, б5009,Одеська обл, м. Одеса, вулиця Генуезька. булинок 1А

Види економiчноi дiяльностi за КВЕД:

42. l l Будiвництво дорiг i актострад

4| .20 Булiвничтво житлових i нежитпових будiвель

2З .99 Виробництво неметшIевих мiнерапьних виробiв, H.B.i.y.

'11.12,Щiяпьнiсть у сферi iнжинiрингу, геологii та геодезii, надання послуг технiчного

консультування в цих сферах

71.1l ,Щiяльнiсть у сферi архiтектури

81.30 надання ландшафтних послуг

81,29Iншi види дiяльностi з прибирання

Предметом дiяльностi Товариства е будiвництво ьа ремонт автомобiльних дорiг

Станом наЗ1.12.2020 року учасником Товариства е:

КОМЕРЦIЙНВ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ КОТТЕМА>  

100%  ( 5 131 000 грн )

Станом на 3l.| 22020poкy статугний капiта.п Товариства становить 5 l31 000 (П'ять

мiльйонiв сто тридцять одна тисяча) гривень, умови по формувilнню статутного капiталу

виконанi в повному обсязi.

2. 3агальна основа формування фiнансовоТ звiтностi

2.1. Економiчне середовиlце, в якому Товариство проводить свою дiяльнiсть

Незважаючи на те, що eKoHoMiKa Украiни визнана ринковою, вона продовжуе

демонструвати особливостi, xapaкTepнi для перехiдноi економiки, економiчна дiяльнiсть в

YKpaiHi пов'язана з ризикilIчIи, якi не е типовими дJIя розвинених KpaiH.



Украiна, чия eKoHoMiKa е такою, що розвиваеться, мае вiдносно високi економiчнi та

полiтичнi ризики, продовжуе впроваджувати економiчнi реформи та розвивати

законодавчу, податкову та регуляторну бази згiдно з вимогчtми ринковоi економiки.

Економiки, що розвив€lються, € чутливими до ринкових коливань та зниження темпiв

економiчного розвитку у свiтовiй економiцi.

Податкове, вaлютне та митне законодавство в YKpaiHi допускае рiзнi тлумачення та часто

змiнюеться. Керiвництво не може перелбачити Bci тенденцii, якi можуть впливати на

фiнансовий сектор та iншi галузi економiки, а також те, який вплив (за наявностi такого)

вони можуть мати на майбутнiй фiнансовий стан Компанii. Керiвництво впевнене, що

воно вживае Bcix необхiдних заходiв для забезпечення стабiльноi дiяльностi та розвитку
Компанii.

2.2. flocToBipHe подання та вiдповiднiсть МСФ3

Фiнансова звiтнiстьТовариства е фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з

метою досrовiрного подання фiнансового стану, фiнансового стану, фiнансових результатiв

дiяльностi та грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiЙних потреб широкого кола

корисryвачiв при приЙняттi ними економiчних рiшень.

Концепryальною основою фiнансовоТ звiтносгi Товарисгва е Мiжнароднi стандарти фiнансовоТ

звiтносгi (МФС3), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО)та Тлумачення

(КТМФ3, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiТ

чиннiй на 01,.01.2019 року, що офiцiйно оприлюдненi на вебсаЙтi MiHicTepcTBa Фiнансiв УкраТни.

Пiдготовлена Товарисгвом фiнансова звiтнiсть чiтко та без будьяких застережень вiдповiдае BciM

вимогам чинних МСФЗ та забезпечуе достовiрне подання iнформацiТ в фiнансовiЙ звiтностi, а

саме, доречно|  достовiрноtl зiставноТ та зрозумiлоТ iнформацit.

При формуваннi фiнансовоТ звiтностi товариство керувалося також вимогами нацiональних

законодавчих та нормативних aKTiB щодо органiзацiТ i ведення бухгалтерського облiку та

складання фiнансовоТ звiтностi в YKpaTHi, якi не протирiчать вимогам МСФ3.

2.3 Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, сryпiнь окруrлення

Валюта подання звiтностi вiдповiдае функцiональнiй валютi, якою е нацiональна валюта УкраТни 

гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч

2.4 Припуцення про безперервнiсть дiяльностi

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi,

вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбуваеться в ходi звичаЙноi

дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включа€ кориryвання, якi необхiдно було б провести в

томувипадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiЙснення фiнансово

господарськоТ дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi.

2.5 3вiтний перiод фiнансово[  звiтностi

3вiтним перiодом, за який сформована промiжна фiнансова звiтнiсть Товариства, е перiод з

01.01.2020 року по 31.12.2020 року



3. Основи облiковоТ полiтики та складання звiтностi

Фiнансова звiтнiсть Товариства склада€ться у вiдповiдностi з основними якiсними

характеристиками, визначеними Принципами пiдготовки фiнансовоТ звiтностi та МСБО 1:

о зрозумlлlсть;

. дореч HicTb (сутгевiсть);

. достовiрнiсть (правдиве уявлення, переважання cyTнocTi над формою, неЙтральнiсть, обачнiсть,

повнота);

. порiвняннiсть.

При виборi iзастосуваннi облiкових полiтик Товариство керу€ться вiдповiдними стандартами та

iнтерпретацiями, з урахуванням роз'яснень щодо Тх застосування, випуlцених Радою з МСФ3.3а

вiдсрносгi конкретних стандартiв та iнтерпретацiЙ, керiвництво Товариства самостiЙно розробляе

облiкову полiтику та забезпечуе lT засгосування таким чином, щоб iнформацiя, яка нада€ться у

фiнансовiй звiтносгi, вiдповiдала концепцiТ, принципам, якiсним характеристикам та iншим

вимогам МсФ3.

Облiкова полiтика, прийнята рtля складання фiнансовоТ звiтностi вiдповiдно до МСФЗ,

затве рджу€ться наказом fl ире ктора Това риства.

Облiкова полiтика не пiдлягае змiнi, за винятком таких випадкiв:  змiни облiковоТ полiтики

вимагають стандарти МСФ3; змiна облiковоТ полiтики призведе до того, що у фiнансовiЙ звiтностi

буде представлена бiльш надiйна i доречна iнформацiя. У разi опублiкування нового стандарry

МСФ3, змiни облiкових полiтик здiЙснюються у вiдповiдностi з Його перехiдними положеннями.

Якщо новий стандарт не мiстить перехiдних положень або перегляд облiковоТ полiтики

здiйснюеться добровiльно, то змiна застосову€ться перспективно.3мiни, що вносяться до тексry

Положення про облiкову полiтику Товарисгва, затверджуються ,Щиректором. Вiдповiдальнiсть за

дотрима н ня облi ковоi полiтики поклада€ться на,Щи ректора Това риства.

При складаннi фiнансовоI  звiтностi сртсвою iнформацiею визнано iнформацiю, вiдсуrнiсть якоi в

фiнансовому звiтi i примiтках до нього може вплинуrи на рiшення Його користувачiв.

Активи  ресурси, контрольованi Товариством, в результатi подiЙ минулих перiодiв вiд яких

пlдприемство очlку€ отримання економlчноl вигоди в майбрньому.

3обов'язання  поточна заборгованiсть Товариства, що виникла в результатi подiЙ минулих

перiодiв, врегулювання якоТ призведе до вiдтоку з компанiТ pecypciB, що мiстять економiчну

вигоду. Капiтал  залишкова частка в активах Товариства пiсля вирахування Bcix lT зобов'язань.

.Щохiд  прирощення економiчних вигiд протягом звiтного перiоду, у формi припливу (або

збiльшення) активiв або зменшення зобов'язань, що приводить до збiльшення капiталу, не

пов'язаного з внесками власникiв.

Витрати  зменшення економiчних вигiд протягом звiтного перiоду, цо вiдбуваЕться у формi

вiдтоку активiв або збiльшення зобов'язань, що спричиняють зменшення капiталу, не пов'язаного

з його розподiлом мiж власниками (акцiонерами).



Визнанням у фiнансовiЙ звiтностi пiдлягають Ti елементи, якl:

 Вiдповiдають визначенням одного з елементiв;

 Вiдповiдають критерiям визнання.

КритерiТ визнання:

а) icHye iMoBipHicTb того, що в майбутньому пiдпри€мство одержить економiчнi вигоди, пов'язанi З

цим активом;

б) BapTicTb активу для пiдпрлr€мства можна вiрогiдно оцiнити.

Вважати Bci активи, якi перебувають у власностi Товариства, контрольованими i доСтОВiРНО

оцiненими на пiдсгавi первинноТ BapTocTi, зазначеноТ в первинних документах на мОмеНТ ТХ

визнання.Також вважати активами Ti об'екти, якi не використовуються в основнiЙ дiяльностi, але

вiд яких очiкуеться отримання економiчних вигiд у разi Тх реалiзацii TpeTiM особам. Об'€кти, якi не

визнаються активами, затверджуються спецlальним розпорядженням .Щиректора ТоваристВа.

Основною базисноТ оцiнкою мя елементiв фiнансовоТ звiтностi, якщо не передбачено окремими

МСФЗ, вважати iсторич ну ва pTicTb (собiва pTicTb).

4. Анал jз статеЙ фiнансовоТ звiтностi

Необоротнi активи

OcHoBHi засоби Товариства вiдображено у фiнансовiЙ звiтностi вiдповiдно до МСБО 16 KOcHoBHi

засоби> .

OcHoBHi засоби Товариства враховуються по об'€ктах. Об'скти основних засобiв вiдображаються у

фiнансовiй звiтностi за фактичними витратами за вирахуванням накопиченоТ амортизацiТта збиткiв

вiд знецiнення.

Об'екти, ц{ о складаються з декiлькох компонентiв, що мають рiзнi термiни корисноТ експлуатацii чи

тих, що приносять вигоду рiзними способами (що у свою чергу вимага€ застосування по

вiдношенню до них рiзних норм i методiв амортизацiТ), враховуються окремо.

Об'екти основних засобiв, якi вiдповiдають критерiям визнання активу, оцiнюються за Тх

собiвартiстю.

Собiвартiсть об'ектiв основних засобiв склада€ться з:

а) цiни його придбання, включаючи iмпортнi мита та невiдшкодованi податки на придбання пiсля

вирахування торговельних знижок та цlнових знижок;

б) будьяких витрат, якi безпосередньо пов'язанi з доставкою активу до мiсця розташування та

приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiТ у спосiб, визначениЙ управлiнським

персоналом;

в) первiсно'f попередньоТ оцiнки витрат на демонтаж, перемiщення об'екта та вiдновлення

територiТ, на якiй BiH розташований, зобов'язаt.tня за якими суб'ект господарювання бере або коли

купуе цей об'€кт, або коли використовуе його протягом певного перiоду з метою, яка вiдрiзнясться

вiд виробництва запасiв протягом цього перiоду.



Лiквiдацiйна BapTicTb  це сума коштiв, якуТовариство очiкуе отримати за актив при Його вибутгi

пiсля закiнчення строку його корисного використання, за вирахуванням витрат на Його вибупя.

Лiквiдацiйну BapтicTb Товариство встановлю€ на кожниЙ об'€кт основних засобiв при введеннi Його

в експлуатацiю. Строк корисноi експлуатацiI  основних засобiв визнача€ться виходячи з очiкуваноi

корисностi активу. Строк корисного використання по групах однорiдних об'ектiв осноВних засобiВ

визначасться комiсiею з приймання основних засобiв та затверджу€ться,Щиректором Товариства,

Цей строк перегляда€ться щорiчно за результатами рiчноi iнвентаризацiТ. Строк корИсНОгО

використання об'сктiв основних засобiв, отриманих в лiзинг, встановлю€ться рiвним TepMiHy ДiТ

договору лiзингу (TepMiHy сплати лiзингових платежiв).

Дмортизацiя по сосновним засобам нарахову€ться за методом рiвномiрного нарахування знОСУ

протягом передбачуваного строку Тх корисного використання. Нарахування амортиЗацiТ ОСноВниХ

засобiв почина€ться з моменту коли цей актив знаходиться у мiсцi та у cTaHi, необхiдному для Його

використання. Дмортизацiя активу припиня€ться на одну з двох дат, яка вiдбуваеться ранiше: на

даry, з якоТ актив класифiкують як \ rгримуваний мя продажу (або включають до лiквiдацiЙнОТ

групи, яку класифiкують як уrримувану для продажу) згiдно з МСФ3 5 кНепоточнi актиВИ,

утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть> > , або на даry, з якоТ припиня€ться ВиЗНаННЯ

активу. 3а земельними дiлянками амортизацiя не нарахову€ться.

Витрати на обслуговування, експлуатацiю та ремонти основних засобiв списуються на ВитРаТИ В

перiодi Тх виникнення.

BapTicTb iстотних оновлень iвдосконалень основних засобiв капiталiзуеться. Якщо при замiнi

одного з компонентiв складних об'ектiв основних засобiв виконанi умови визнання матерiального

активу, то вiдповiднi витрати додаються до балансовоI  BapTocTi складного об'€кта, а операцiя по

замiнi розгляда€ться як реалiзацiя (вибупя) старого компонента. У разi наявностi факторiв

знецiнення активiв ocHoBHi засоби вiдображуються за MiHycoM збиткiв вiд знецiнення згiдно з

МСБО Зб к3меншення корисностi активiв> .

OcHoBHi засоби, що призначенi для продажу та вiдповiдають критерiям визнання, облiковуються

вiдповiдно до МСФ3 5 кНепоточнi активи, рримуванiдля продажу, та припинена дiяльнiсть> .

Строки корисного використання рiзних об'ектiв основних засобiв Товариства представленi таким

чином:

3апаси

Облiк i вiдображення у фiнансовiй звiтносгi запасiв здiйснюеться вiдповiдно до МСБО 2 к3апаси> .

3апаси  це активи, якi:

. iснують у формi сировини та iнших матерiалiв, призначених мя споживання у процесi надання

послуг;

. угримуються мя продажу.

Будiвлi та споруди 1524 poKiB

Машини та обладнання 510 poKiB

Транспортнi засоби 510 poKiB

lнструменти, прибори, iHBeHTa р 45 роки

lншi ocHoBHi засоби 12 poKiB



3апаси враховуються за однорiдними групами.3апаси вiдображаються у фiнансовiЙ звiтностi за

найменшою з двох оцiнок: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiТ. Собiвартiсть запасiв

включа€ Bci витрати на придбання, переробку та iншi витрати, що виникли пiд час доставки запасiв

до ix теперiшнього мiсцезнаходження та приведення Тх у теперiшнiй стан.

Витрати на придбання:

о tl'lH? закупки;

. ввiзне мито та iншi податки, що не вiдшкодовуються товариству;

. транспортнозаготiвельнi витрати, якi пов'язаннi з придбанням ToBapiB. Чиста вартiсгь реалiзацii 

це можлива цiна реалiзацiТ в ходi звичаЙноi дiяльностi Товариства за вирахуванням розрахункОВиХ

витрат по продажу.

Причинами списання запасiв до чисгоi BapTocTi реалiзацiТ е:

. пошкодження;

о часткове або повне засгарiння;

. зниження цlн;

о зростання очiкуваних витрат на завершення надання послуг.

При продажу або iншому вибутгi запасiв оцiнка Тх здiЙснюеться за методом iдентифiкованоI

собiвартосгi. BapTicTb малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю,

списуеться з балансу з подальшою органiзацiею оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв

за мiсцями експлуатацiТ вiдповiдальними особами протягом строку I х фактичного використання,

Сума транспортнозаготiвельних витрат врахову€ться в бухгалтерському облiку методом прямого

облiку  включа€ться до первiсноТ BapTocTi придбаних запасiв при Тх оприбуткуваннi. Транспортно

заготiвельнi витрати, понесенi при придбаннi рiзних наЙменувань запасiв, включа€ться до

первiсноТ BapTocTi таких запасiв шляхом Тх розподiлу пропорцiЙно BapTocTi придбаних запасiв у

постачальникiв. Облiк транспортнозаготiвельних витрат по кожному виду запасiв (або загалом)

ведеться без використання окремого субрахунку.

flебiторська заборгованiсть

Визнання, класифiкацiя та розкриття iнформацiТ щодо дебiторськоТ заборгованосгi здiЙснюеться

вiдповiдно до МСФЗ 7 < Фiнансовi iнструменти: розкриття> , МСБО 1 кПодання фiнансових звiтiв>  та

МСБО 39 кФiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка> .

,Щебiторська заборгованiсть  це фiнансовиЙ актив, якиЙ являе собою контрактне право отримати

грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'екта господарювання.

.Щебiторська заборгованiсть визнаеться у звiтi про фiнансовиЙ стан тодi iлише тодi, коли

Товариство ста€ стороною контрактних вiдношень i внаслiдок цього ма€ юридичне право

отримувати грошовi або iншi цiнностi.

!ебiторська заборгованiсть подiляеться на поточну та довгострокову. Поточна дебiторська

заборгованiсть  сума дебiторськоТ заборгованостi, яка буде погашена протягом 12 мiсяцiв з дати



балансу. ,Щовгострокова дебiторська заборгованiсrь  сума дебiторськоi заборгованостi фiзичних та

юридичних осiб, яка буде погашена пiсля дванадцяти мiсяцiв з дати балансу, Товариство здiЙснюе

переказ частини довгостроковоТ дебiторськоТ заборгованостi до складу короткостроковоТ, коли за

умовами договору до погашення частини суми заборгованостi залиша€ться менше 365 днiВ.

Безнадiйною визна€ться заборгованiсгь, щодо якоТ не icHye вiрогiдностi tT погашення..ЩаниЙ факт

затверджу€ться керiвником пiдпри€мства. Пiд час первiсного визнання дебiторська заборгованiсть

оцiнюеться за iT справемивою вартiстю на дату укладання угоди плюс витрати на операцiЮ, яКi

прямо вiдносяться до фiнансового активу. Витрати за операцi€ю  це додатковi витрати, що

безпосередньо належать до придбання або вибупя фiнансового активу i включають, KpiM iншого:

винагороди агентам, консультантам, брокерам, бiржам, а також невiдшкодованi податки та збОРИ.

Пiсля первiсного визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюеться за амортизованою собiвартiстю,

застосовуючи метод ефективного вiдсотка. Ефективна ставка вiдсотка  це ставка, яка тОЧНО

дисконry€ очiкуваний потiк майбуrнiх грошових платежiв вiд строку погашення до поточнОТ чистоТ

балансовоi BapTocTi фiнансового активу. Оцiнка поточноТ дебiторськоТ заборгованостi lрунту€ться

на первiснiй (справедливiй) BapTocTi, якщо не можливо чiтко визначити TepMiH погашення такоI

заборгованостi.

Якщо е об'€ктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова

BapTicTb активу зменшу€ться на суму таких збиткiiв iз засгосуванням рахунку резерВiВ.

Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визнача€ться як рiзниця мiж балансовою

вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних маЙбрнiх грошових потокiв. Визначення суми

резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбува€ться на ocHoBi аналiзу дебiторiв та

вiдображае суму, яка, на думку керiвництва, достатня мя покриття понесених збиткiв. .Щля

фiнансових активiв, якi е iстотними, резерви створюються на ocHoBi iндивiдульноТоцiнки окремих

дебiторiв для фiнансових активiв суми яких iндивiдуально не е iсготними  на ocHoBi груповоТ

оцiнки. Фактори якi Товариство розглядае при визначеннi того чи € у нього об'сктивнi свiдчення

наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi включають iнформацiю про тенденцiТ непогашення

заборгованостi у строк лiквiднiсть платоспроможнiсть боржника. .Щля групи дебiторiв такими

факторами е негативнi змiни у cTaHi платежiв позичальникiв у групi таких як збiльшення кiлькостi

прострочених платежiв;  негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному раЙонi.

У разi змiн справедливоi BapTocTi дебiторськоТзаборгованостi, що мають мiсце на звiтну дату, TaKi

змiни визнаються у прибрку (збитку) звiтного перiоду.

Грошовi коlцти та Тх еквiваленти

Грошовi кошти складаються з коштiв на поточних рахунках у банках та з готiвки в Kaci .

Еквiваленти грошових коштiв  це KopoTкocTpoKoBi, високолiквiднi iнвестицii, якi вiльно

конверryються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманниЙ незначниЙ ризик змiни BapTocTi.

lнвестицiя визнача€ться зазвичаЙ як еквiвалент грошових коштlв тlльки у разl короткого строку

погашення наприклад протягом не бiльш нiж три мiсяцi з дати придбання.

Грошовi кошти та ix еквiваленти можугь утримуватися а операцll з ними проводитися в

нацiональнiй валtотiта в iноземнiй валютi.

Грошовi кошти та Тх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активами.



первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та ix еквiвалентiв здiйснюеться за справемивою

вартiстю яка дорiвнюе li номiнальнiй BapTocTi.

господарськi операцiт, проведенi в iноземнiй валютi при первинному визнаннi вiдображаються у

функцiональнiй валютi за курсом Нацiонального Банку УкраТни (НБУ) на даry здiйснення операцii.

На даry складання фiнансовоТ звiтностi згiдно мсБО 21 < Вплив змiн валютних KypciB>  Bci MoHeTapHi

статгi, що враховуються в iноземнiй валютi перераховуються та вiдображаються за курсом НБу на

дату складання звiтносгi. kypcoBi рiзницi, що виникають при перерахунку вiдображаються

пiдсумовуючим пiдсумком, у звiтi про фiнансовi результати того перiоду, в якому вони виникли.

У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахункаху банках цi активи можуть бри

класифiкованi у складi непоточних активiв, У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю

банкiвськоТустановИ та вiдсрностi ймовiрностi повернення грошових коштiв визнання ix як активу

припиня€ться i I х BapTicTb вiдобража€ться у складi збиткiв звiтного перiоду.

3нецiнення аtпивiв

товариство вiдображае необоротнi активи у фiнансовiй звiтностi з урахуванням знецiнення, яке

облiковуеться вiдповiдно до МСБО 36 кЗменшення корисностi активiв> ,

на даry складання фiнансовот звiтносгi Товариство визнача€ наявнiсrь ознак знецiнення активiв

о зменшення ринковоi BapTocTi активу протягом звiтного перiоду на icToTHy величину, нiж

очiкувалося;

. старiння або фiзичне пошкодження активу;

. icToTHi негативнi змiни в ринковому, економiчному або правовому середовищi, у якому дiс

товариство, що сталося протягом звiтного перiоду або очiкуванi наЙближчим чаСОМ;

. збiльшення протягом звiтного перiоду ринкових ставок вiдсотка, яке може суп€во зменшити

суму очiкуваного вiдшкодуван ня активу;

. перевищення балансовот BapTocTi чистих активiв над ii ринковою вартiстю;

. суrтевi змiни способу використання активу протягом звiтного перiоду або Taki очiкуванi змiни в

наступному перiодi, якi негативно впливають на дiяльнiсть Товариства.

при наявностi ознак знецiнення активiв, Товариство визнача€ суму очiкуваного вiдшкодуВанНЯ

активу. Сума очiкуваного вiдшкодування активу  це найбiльша з двох оцiнок: СПРаВемиВОЮ

вартiстю за MiHycoM витрат на продаж та цiнностi використання. Якщо сума очiкуваного

вiдшкодування менше балансовоТ BapTocTi активу, рiзниця визна€ться збитками вiд зменшення у

звiтi про фiнансовi результати з одночасним зменшенням балансовоТ BapTocTi активу до суми

очiкуваного вiдш кодування.

У разi вiдсрностi ознак знецiнення одиницi в цiлому у звiтностi не вiдобража€ться.

Витрати за позиками

Товариство для складання фiнансовоТ звiтносгi застосовуе пiдхiд до облiку витрат за позиками,

вiдображений в МСБО 23 кВитрати на позики)).



Витрати на позики  витрати на сплаry вiдсоткiв та iншi витрати, понесенi пiдприемством у зв'язку

iз запозиченням коштiв.

Витрати на позики включають:

а) витрати на сплату вiдсоткiв, обчисленi за допомогою методу ефективного вiдсотка, як описанО В

МСБО З9 кФiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка> ;

б)фiнансовi витрати, пов'язанiз фiнансовою орендою i визнанiзгiдно з МСБО 17 кОренда> ;

в) KypcoBi рiзницi, якi виникають унаслiдок отримання позик в iноземнiЙ валютi, якЩо ВОНИ

розглядаються як коригування витрат на сплаry вtдсоткiв.

Витрати на позики визнаються як витрати того перiоду, в якому вони понесенi, з вiдображеННЯМ У

звiтi про фiнансовi результати, KpiM квалiфiкованих активlв.

.Що квалiфiкова них активiв вiдносяться :

(а) запаси;

(б) нематерiальнi активи;

(в) iнвестицii у HepyxoMicTb.

Витрати за позиками, якi не € частиною фiнансового iHcTpyMeHTyTa не капiталiзуються як частина

собiвартосгi активiв, визнаються як витрати перiоду.

Товариство капiталiзуе витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання,

будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу .

3абезпечення

Облiк i визнання зобов'язань та забезпечень Товариства здiЙсню€ться вiдповiдно до МСБО З7

< Забезпечення, yMoBHi зобов'язання та yMoBHi активи)).

3обов'язання Товариства, класифiкуються на довгостроковi (TepMiH погашення понад 12 мiсяцiв) i

поточнi (TepMiH погашення до 12 мiсяцiв).

Оцiнка довгостроковоI  кредиторськоi заборгованостi Грунry€ться на первiснiЙ (справедливiЙ)

ва pTocTi.

Поточна кредиторська заборгованiсгь облiковуеться i вiдобража€ться в Балансi за первiсною

вартiстю, яка дорiвнюе справедrпивiй BapTocTi отриманих активiв або послуг. Товарисrво здiЙснюе

переказ частини довгостроковоi кредиторськоТ заборгованостi до складу короткостроково[ , коли

за умовами договору до повернення частини суми борry залиша€ться менше 365 днiв.

Забезпечення визнаються, якщо Товариство в результатi певноТ подiТ в минулому мае юридичнi

або фактичнi зобов'язання, дrля вреryлювання яких з бiльшим сryпенем iMoBipHocTi буде потрiбно

вiдтiк pecypciB, i якi можна оцiнити з достатньою надiЙнiстю.

Товариство визна€ в якостi забезпечення  забезпечення витрат на оплаry вiдпусток, якиЙ

формуеться щоквартально виходячи з фонду оплати працi насryпним чином:



забезпечення нараховуgться, виходячи iз заробiтноi плати кожного працiвника за ocTaHHi 12

календарних мiсяцiвта нарахованих на заробiтну плаry страхових BHecKiB.

ЩомiсяцЯ працiвниК накопичу€ 2 днi щорiчноТ оплачуваноТ вiдпустки (в т.ч., якщо працiвник

знаходився на лiкарняному).

РозрахунОк вiдрахувань до забезпечень на виплаry вiдпусгок визнача€ться на останнiй день

звiтногО перiодУ за формулОю: сума вiдрахуванНя до забезПеченЬ =  (РiчниЙ фонд оплати працi +

нарахування €диного соцiального внеску) /  кiлькiсть календарних днiв у поточному роцi (за

виключенням святкових днiв) х кiлькiсть днiв невикористаноТ вiдпустки на звiтну даry.

Якщо на даry балансу ранiше визнане зобов'язання не пiддяга€ погашенню, то його сума

включа€ться до складу доходу звiтного перiоду.

Суми створе н их забез печен ь визна ються витратами.

3обов'язання. Кредити банкiв.

поточнi зобов'язання  це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених

ознак: Товариство сподiваеться погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягае погашенню

протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; Товариство не ма€ безумовного права вiдстрочити

погашення зобов'язання протягом щонайменше 12 мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.

поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання

зобов'язань.

первiснокредити банкiв визнаються за справемивою вартiстю, яка дорiвнюе cyMi надходжень

MiHyc витрати на проведення операцiт. У подальшому суми фiнансових зобов'язань

вiдображаЮться за амортизованою вартiСгю за методом ефективноТ ставки вiдсотку, та будьяка

рiзниця мiж чистими надлодженнями та вартiсгю погашення визна€ться у прибрках чи збитках

протягом перiоду дiТ запозичень iз використанням ефективноI  ставки вiдСОТКа.

Виплати працiвникам

Bci винагороди працiвникам Товариства враховуються як поточнi, вiдповiдно до мсБо 19

кВиплати працiвникам> .

Виплати пра цiвникам включають:

а) KopoTKocTpoKoBi виплати працiвникам, TaKi як заробiтна плата, оплаченi щорiчнi вiдпусгки та

тимчасова непрацездатнiсть, участь у прибрку та премiт (якщо вони пiдлягають сплатi протягом

дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення перiоду);

б) виплати по закiнченнi трудовоI  дiяльносгi, TaKi як пенсii, iншi види пенсiйного забезпечення,

страхування життя та медичне обслуговування по закiнченнiтрудовоТдiяльнОСгi;

в) iншi довгостроковi виплати працiвникам, включаючи додаткову вiдпустку за вислуry poKiB або

оплачуванУ академiчнУ вiдпустку, виплатИ з нагодИ ювiлеТВ чи iншi виплатИ за вислуry poKiB,

виплати за тривалою непрацездатнiстю, а також отримання частки прибугку, премiт та вiдсгрочену



компенсацiю, якщо вони пiдлягають сплатi пiсля завершення дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення

перiоду або пiзнiше;

г) виплати при звiльненнi.

ВiдповiднО до законоДавства УкраТнИ ТовариствО угриму€ внески iз заробiтноТ плати працiвникiв

до flержавного Пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз

поточниХ нарахуванЬ заробiтноi плати, TaKi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi

працiвниками послуги, що надають Iм право на одержання BHecKiB, та зароблена вiдповiдна

заробiтна плата.

Визнання доходiв i витрат

,щохiд  це валове надходження економiчних вигiд протягом перiоду, що виникае в ходi звичайно'i

дiяльностi компанiт, коли власний капiтал зроста€ в результатi цього надходження, а не в

результатi BHecKiB учасникiв власного капiталу,

,Щоходи Товариства визнаються на ocHoBi принципу нарахування, коли icHye впевненiсть, що в

результатi операцii вiдбудеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути

достовiрно визначена.

Р,охiд Товариства вiд надання факторингових послуг визна€ться в перiодi погашення (часткового

погашення) заборговаНостi Боржником на суму, що перевищу€ BapTicTb придбання заборгованостi

(собiвартiсгь). Р,охiд Товариства вiд операцiй з фiнансовими iнструментами, що утримуються до

погашення, за умови наявностi iнформацiт про суму та даry погашення заборгованостi, визнаеться

в момент амортизацii дисконту (поквартально). Дмортизацiя дисконry обчислю€ться за формулою:

p= (PVFV)/ t

D  сума дисконry за звiтний перiод (квартал);

PV  балансова BapTicTb фiнансового iHcTpyMeHTy на момент визнання фiнансового iHcTpyMeHTy;

FV  очiкуванi грошовi потоки вiд рримання фiнансового iHcTpyMeHTy;

t  перiод часу з моменry визнання фiнансового iHcTpyMeHry до моменry його погашення, звiтних

кварталiв.

дiйснюеться дисконтування фiнансових iHcTpyMeHTiB, угримуваних до погашення, 1 раз в квартал

(станом на кiнець кварталу).

У випадку, якщо у Товарисrва вiдсутня iнформацiя щодо суми погашення фiнансового iHcTpyMeHTi

та (або) дати погашення, Taki фiнансовi iнструменти вiдображаються за собiвартiстю з урахуванням

зменшення корисностl.

дохiд Товариства за договорами гарантiт та поруки визна€ться у звiтному перiодi, виходячи з

розмiру винагороди за договором, пропорцiйно кiлькостi днiв надання гарантiт i поручительства у

звiтному перiодi в загальнiй кiлькосгi днiв надання гарантiтта поручительств. Витрати ви3наються

одночаснО з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi, Облiку пiдлягають фактично

понесенi витрати (якi мають документальне пiдтвердження 'ix здiйснення), або прогнозованi

витрати, за довiдкою, затвердженою директором,



Транспортнозаготiвельнi, монтажноналагоджувальнi та iншi витрати, пов'язанi з придбанням

запасiв, необоротних активiв не включаються до складу витрат, а пiддягають вiднесенню на

вiдповiднi рахунки облiку необоротних активiв та запасiв.

Рля облiку витрат використовуються рахунки 9 класу.

визначення фiнансового результаry проводиться поквартально. Величина нерозподiленого

прибрку (непокритих збиткiв) визначаються 1 раз на piK в кiнцi звiтного року.

5. OcHoBHi припущення, оцiнки та судження

при пiдготовцi фiнансовоi звiтностi Товариство здiйснюе оцiнки та припущення, якi мають вплив на

елементИ фiнансовоТ звiтносгi, грунryючись на мсФз, МСБо та тлумачення, розроблених

koMiTeToM з тлумачень мiжнародноI  фiнансовоi звiтностi. Оцiнки та судження базуються на

попередньому досвiдi та iнших факторах, ц{ о за iснуючих обставин вважаються обгрунтованими i

за результатами яких приймаються судження щодо балансовоТ BapTocTi активiв та зобов'язань.

Хоча цi розрахункИ базуються на наявнiЙ у керiвництва Товариства iнформацii про поточнi подii,

фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. областi, де Taki судження €

особливо важливимИ, областi, що характеризуються високим piBHeM складностi, та областi, в яки

припущення й розрахунки мають велике значення ддtя пiдготовки фiнансовоТ звiтностi за МСФЗ,

наведенl нижче.

5.1 Судження lцодо справедливоТ BapTocTi активiв Товариства

справедлива вартiсгь iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках,

розрахову€ться на ocHoBi поточноi ринковот BapTocTi на момент закриття торгiв на звiтну даry. В

iнших випадках оцiнка справедливоТ BapTocTi грунry€ться на судженнях щодо передбачуваних

майбрнiх грошових потокiв, iснуючоТ економiчноТ сиryацiТ, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим

iHcTpyMeHTaM, та iнших факторiв з врахуванням вимог мсФ3 13 "Оцiнка справемивоТ BapTocTi".

5.2. Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв

на кожну звiтну даry Товариство проводить аналiз фiнансових активiв на предмет наявностi ознак

ix знецiнення. 3биток вiд знецiнення визна€ться за наявностi об'ективних даних, що свiдчать про

зменшення передбачуваних майбутнiх грошових потокiв за даним активом у результатi однiеi або

кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнання фiнансового активу.

5.3 Використан ня ставок дисконтування

в Товариствi протягом звiтногоперiоду не облiковувалися активи або зобов'язання, якi вимагають

дисконryвання, внаслiдок чогО керiвництвО не здiйснЮвало професiйнi судження щодо розмiру

таких ставок на кiнець звiтного перiоду.

5.4. Судження чlодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФ3

Якщо немас мсФз, який конкретно застосову€ться до операцii, iншоТ подiТабо умови, керiвництво

Товариства застосову€ судження пlд час розроблення та застосування облiковоТ полiтики, щоб

iнформацiя була доречною для потреб корисryвачiв для прийнятгя економiчних рiшень та

достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть:



. пода€ достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки

Товариства;

. вiдображае економiчну cpHicTb операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну форму;

. е нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;

о € повною в ycix сугтевих аспектах.

Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилаеться на прийнятнiсгь наведених далi

джерел та враховуе ii у низхiдному порядку: а) вимоги в МСФ3, у яких iдеться про подiбнi та

пов'язанi з ними питання; 6) визначення, критерii визнання та концепцiТ оцiнки активiв,

зобов'язань, доходiВ та витрат у КонцепryальнiЙ ocHoBi фiнансовоТ звiтностi. Пiд час здiйснення

судження керiвництво Товариства врахову€ найостаннiшi положення iнших органiв, що

розробляють та затверддують стандарти, якi застосовують подiбну концепryальну основу для

розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтераryру з облiку та прийнятi галузевi практики, тiею

мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам. 5 4. основи облiковот полiтики та

складання звiтносгi Фiнансова звiтнiсгь Товариства склада€ться у вiдповiдностi з основними

6. Розкригrя iнформацiт, що пiдтверджу€ статгi поданi у фiнансових звiтах

6.1 Баланс

Оцiнку балансовоТ BapTocTi активiв та зобов'язань здiйснено за iсторичною собiвартiстю.

.Д,ля подання у балансi здiйснено розмежування активiв та зобов'язань на поточнi (оборотнi) та

довгостроковi (необоротнi) вiдповiдно до вимог мсБо 1 кПодання фiнансових звiтiв> ,

flo поточних активiв та зобов'язань вiднесено суми, що очiкуються до вiдшкодування або

погашення протягом 12 мiсяцiв вiддати балансу.

6.1.1 Нематерiальнi активи

6.1.2 Незавершенi капiтальнi iнвестицiТ

об'екти о3 BapTicTb, тис.грн

маtлuнч mо облаOнання 1 318

найменування BapTicTb, тис.грн

Вибупя

Собiвартiсть на 31.12.2020 року 316

Накопичена амортизацiя на 31.12.2020 року 612

Балансова BapTicTb станом на 31.12.2020 року 928

найменуван ня BapTicTb, тис,грн

Придбання основних засобiв 2989

Придбанняiнших необоротних матерiальних активiв з0

6.1.3 OcHoBHi засоби (О3)



Вибупя

Собiвартiсть на 31.12.2020 року 1 318

Накопичена амортизацiя на З1.12.2020 року 1 007

Балансова BapTicTb станом на 31.12.2020 року 2з25

Тронспорmнi зособч L7з7

Вибуггя

Собiвартiсть на 31.12.2020 року t 7з7

Накопичена амортизацiя на 31.12.2020 року 3 489

Балансова BapTicTb станом на 31.12.2020 року 5 226

l н сm рум е н m u, п pu бо pu, i нве н mор 2з84

Виблтгя

Собiвартiсть на 31.12.2020 року 2 з84

Накопичена амортизацiя на З1.1,2.2020 року 1 785

Балансова BapTicTb станом на 31.12.2020 року 4 169

lнtдi ocHoBHi засобч 81

Вибупя

Собiвартiсть на З1.12.2020 року 81

Накопичена амортизацiя на Зt.12.2020 року 161

Балансова BapTicTb станом на З1.12.2020 року 242

Бiблiоmечнi фонdч
Вибупя
Собiвартiсть на 31.12.2020 року

На копичена амортизацi я на Зt.t2.2020 року 4

Балансова BapTicTb станом на 31,12.2020 року 4

Молоцiннi необороmнi маmерiольнi окmчвч

Вибупя

Собiвартiсть на З1.12.2020 року
Накопичена амортизацi я на З1.12.2020 року 2 555

Балансова BapTicTb станом на 31.] .2.2020 року 2 555

на йменування BapTicTb, тис.грн

Придбання частки (25% |  в стаryтному капiталi пiдприемства ТОВ "БВМ

ЕНЕРГО" (код 42638907)

5 000

Придбання частки (25% ) в стаryтному капiталi пiдприсмства ТОВ "РДС

ПОЛТАВА" (код 4З266571)

25

6.1.4 flовгостровковi фiнансовi iнвестицiТ

6.1.5 Поточнi фiнансовi iнвестицiТ

на йменуван ня BapTicTb, тис.грн

ОблiгацiТ внутрiшньоТ державноТ позики Украiни вiдсотковi iMeHHi з4 778

6.1.6 3апаси

3апаси Товариства облiковуються на рахунках 2 класу Плану paxyHKiB згiдно стандартiв МСБО 2

< 3апаси> . Станом на 31.12.2020 року на балансi Товариства рахуються:

 паливо на суму 606 тис грн



 будiвельнiматерiали на суму 6677З тис грн.

 запаснi частини дя обладнання на суму 2] . тис грн

 матерiали, якi передано субпiдрядникам до виробництва робiт на суму 2 537 тис грн

 iншi матерiали на суму 126 тис грн

 незавершене виробництво на суму 93 698 тис грн

 товари на сум 1 711 тис грн

6.1.7 Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть

Торговельна та iнша дебiторська заборгованiть Товарисгва станом на 31.12.2020 року становить

t 44з 1о4 тис грн i складаеться iз дебiторськот заборгованостi за товари, роботи, послуги,

заборгованостi за виданими авансами, заборгованостi з бюджетом та заборгованосri за

розрахунками з iншими дебiторами:

 заборгованiсть за товари, роботи, послуги 44З t7O тис. грн. (TepMiH до 1 року)

 заборгованiсть за виданими авансами З69 З95 тис. грн. (TepMiH до 1 року)

 заборгованiсть за розрахунками з бюджетом  13 тис. грн. (TepMiH до 1 року)

заборговаНiсть за розрахунками З iншими дебiторами  630 526 тис. грн. (TepMiH до 1 року), а

саме:

Станом на 31.12.2О2О року Товарисгвом облiковуеться заборгованiсть за договором поворотньо'i

фiнансовоТ допомоги з ТОВ "Автострой", код СДРПОУ З74t7ОЗ, NS16/102020 вiд 16.10.2020 РОКУ

на суму 17 500тис. грн, гранiчний TepMiH повернення 15.10.2021 року

станом на 31.12.2О2О року Товарисгвом облiковуеться заборгованiсть за договором поворотньоТ

фiнансовоr допомоги з ТОВ "Автострой", код €ДРПОУ З7477ОЗ, NS 2З/072020 вiд 23.07.2020 РОКУ

на суму 17 500 тис. грн, гранiчниЙ TepMiH повернення 01.07.2021 року

станом на 31.12.2О2О року Товарисгвом облiковуеться заборгованiсть за договором поворотньоТ

фiнансовоIдопомоги з ТОВ "Автотранслайн", код €,ЩРПОУ 4З425З42, Ne 01/062018 вiд 01.06.2018

року на суму 1 000 тис. грн, гранiчний TepMiH повернення 01.12,2021 року

Станом на З1.12.2О2О року Товариством облiковуеться заборгованiсть за договором поворотньоi

фiнансовоiдопомоги з ТОВ "Автотранслайн", код е,ЩРПОУ 4З425З42, N9.77/ \7 вiд 18.07.2017 рОкУ

на суму 12З7тис. грн, гранiчниЙ TepMiH повернення 01.12.2021 року

Станом на З1.12.2О20 рокУ Товарисгвом облiковуеться заборгованiсть за договором поворотньоТ

фiнансовоТ допомоги з ТОВ " Бетоннi покриття та технологiТ ", код €ДРПОУ 41517968, Ne 01/03

2о2О вiд 01.03.2020 року на суму 7 550 тис. грн, гранiчниЙ TepMiH повернення 28.02.2021 року

Станом на 31.12.2О2О року Товарисгвом облiковуеться заборгованiсть за договором поворотньоТ

фiнансовоI  допомоги з ТОВ " Бетоннi покриття та технологiТ ", код СДРПОУ 41577968, NS 01/07

2О19 вiд Оl.О7.2О19 року на суму 12 О28 тис. грн, гранiчниЙ TepMiH повернення 01,12.2021 року



Станом на З] ..12.2О2О року Товарисгвом облiковуеться заборгованiсть за договором поворотньо[

фiнансовоI  допомоги з ТОВ " Бетоннi покриття та технологiТ ", код €ДРПОУ 41517968, NS 12/07

2оl9вiд12,О7.2Оl9 рокунасуму 71315тис.грн,гранiчниЙтермiнповернення 01.12.2021 року

Станом на 31.12.202О рокУ Товарисгвом облiковуеться заборгованiсть за договором поворотньоТ

фiнансовот допомоги з Тов " Бетоннi покриття та технологii ", код €дрпоу 41517968, N9 26/06

2О19 вiд26.о6.2о19 року на суму 850тис. грн, гранiчниЙтермiн повернення 01.12.2021року

СтаноМ на 31,] ,2.2020 рокУ Товариством облiковусться заборгованiсть за договором про надання

фiнансовоТ допомоги на поворотнiй ocHoBi з Пп "киl'вшляхБУfl", код сдрпоу 36156238,

Nч18/О72о18 вiд 18.о7.2о18 року на суму 2о тис. грн, гранiчний TepMiH повернення o1.t2.2o2t

року

СтаноМ на 31.12.2020 року Товариством облiковуеться заборгованiсть за договором про надання

фiнансовоТ допомоги на поворотнiй ocHoBi з Пп "ки'| 'вшляхБУР,", код €дрпоу з61562з8,

Nq29/O82O18 вiд 29.О8.2О18 року на суму 14О тис. грн, гранiчниЙ TepMiH повернення 0t.I2.ZO2t

року

станом на З1.12.2о20 року Товариством облiковуеться заборгованiсть за договором про надання

фiнансовоТ допомоги на поворотнiй ocHoBi з ПП "КИl'ВШЛЯХБУР,", код €ДРПОУ З61562З8,

N92з/оз2о2о вiд 2з.Оз.2О2О року на суму 2 650 тис. грн, гранiчний TepMiH повернення 01.0З.2021

року

станом на 31.12.2020 року Товариством облiковуеться заборгованiсть за договором про надання

фiнансовот допомоги на поворотнiй ocHoBi з ПП "КИl'ВШЛЯХБУ,Д"', код СДРПОУ З61562З8,

N928/102O2O вiд 28.10.2020 року на суму 4 200 тис. грн, гранiчниЙ TepMiH повернення 01.10.2021

року

Станом на З1.\2.2О20 року Товариством облiковуеться заборгованiсть за договором про надання

фiнансовоi допомоги на поворотнiй ocHoBi з ПП "КИl'ВШЛЯХБУfl", код СДРПОУ 36156238,

Ns30/O42O2O вiд З0.04.2020року на суму 60 000 тис. грн, гранiчниЙ TepMiH повернення 0] .04.2021

року

Станом на З1.12.2020 року Товариством облiковусться заборгованiсrь за договором про наданнЯ

фiнансовоТ допомоги на поворотнiй ocHoBi з ПП "КИ'[ВШЛЯХБУД", код €.ЩРПОУ 361562З8,

Ns3O/10202O вiд 30.10.2020року на суму 1000 тис грн,гранiчний TepMiH повернення 01.10.2021

року

Станом на З1.12.2020 року Товариством облiковуеться заборгованiсть за договором про надання

фiнансовоТ допомоги на поворотнiй ocHoBi з ПП "КИl'ВШЛЯХБУР,", код €ДРПОУ З61562З8,

Ns01/0819 вiд 01.08.2019року на суму 3 650 тис грн, гранiчниЙ TepMiH повернення 01.12.2021 року

Станом на 31.12.2020 року Товариством облiковуеться заборгованiсть за договором про надання

фiнансовоТ допомоги на поворотнiй ocHoBi з ПП "КИ'[ВШЛЯХБУД", код €flРПОУ З6156238,

Ne02/102019 вiд 02.10.2019 на суму 2 500 тис грн, гранiчниЙ TepMiH повернення 01.12.2021 року

Станом на З1.12.2020 року Товариством облiковуеться заборгованiсть за договором про надання

фiнансовоТ допомоги на поворотнiй ocHoBi з ПП "КИ'| 'ВШЛЯХБУД", код €flРПОУ З6156238,

N912/1119 вiд 12,11.2019 на суму 320 тис грн, гранiчний TepMiH повернення 01.12.2021 року



Станом на 31.12.2О20 року Товарисгвом облiковуеться заборгованiсть за договором про надання

фiнансовот допомоги на поворотнiй ocHoBi з Пп "киТвшляхБУfl", код €дрпоу з61562з8,

Ns21/0619 вiд 21.06.2019 на сумУ 1 250 тис грн, гранiчНиЙ TepMiH повернення 01.12.2021 року

Станом на 31.12.2О20 року Товариством облiковуеться заборгованiсть за договором про надання

фiнансовоi допомоги на поворотнiй ocHoBi з пп "киТвшляхБуд", код €ДРПоу з61562з8, Ns12

] .1/рК вiд 12.11.2О19 на суму 20 ооО тис грн, гранiчниЙ TepMiH повернення 01.12.2021 року

станом на 31.12.2о2о року Товарисгвом облiковуеться заборгованiсrь за договором про надання

фiнансовоI  допомоги на поворотнiй ocHoBi з Фоп Коновалов €,Г, код €flРПоу 2724009915,

N9 2о/ lоо2ОФ вiд 2о.lо.2о2О на суму 14О тис грн, гранiчний TepMiH повернення 01.10.2021 року

Станом на 31.12.2020 року Товарисгвом облiковуеться заборгованiсгь за договором про надання

фiнансовот допомоги на поворотнiй ocHoBi з Фоп Коновалов €,Г, код €flРПоу 2724009915,

Ne 21/О4Ф вiд 21.04.202О на суму 140 тис грн, гранiчний TepMiH повернення 01.04,2021 року

станом на 31.12.2о2о року Товариством облiковуеться заборгованiсгь за договором про надання

фiнансовоI  допомоги на поворотнiй ocHoBi з Тов "Маршал Консалдiнг", Код €дрпоу 40230961,

N9 7о616/2ф вiд О7.О6.2О16 на суму 5 973 тис грн, гранiчний TepMiH повернення 01,12,2021 року

станом на 31.12.2о2о року Товарисгвом облiковуеться заборгованiсть за договором про надання

фiнансовоi допомоги на поворотнiй ocHoBi з оФ "Одесаiпродор", код €дрпоу 26з44530,

N9 7о616/2Ф вiд О7.О6.2О16 на суму 5 973 тис грн, гранiчний TepMiH повернення 01.12.2021 року

станом на 31.12.2о2о року Товариством облiковуеться заборгованiсть за договором про надання

фiнансовот допомоги на поворотнiй ocHoBi з Фоп позднов о.в код €flрпоу 2972LL6594,

Ne О9/112О19 вiд о9.11.2о2О на суму зО тис грн, гранiчний TepMiH повернення 01.11.2021 року

СтаноМ на 31.12.202О рокУ ТоварисгвОм облiковУеться заборгованiсть за договором про надання

фiнансовоТ допомоги на поворотнiй ocHoBi з Фоп Позднов О,в код €Р,РПоу 2972L16594,

N9 2з/112О2О вiд 2з.11.2о2О на суму 3О тис грн, гранiчний TepMiH повернення 01.11.2021 року

станом на 31.12.2о2о року Товарисгвом облiковуеться заборгованiсть за договором про надання

фiнансовоТ допомоги на поворотнiй ocHoBi з Тов "рдсполтДВД", код €дрпоу 4з26657I ,

N9 1з/112О19 вiд 1з.11.2о19 на суму L245тис грн, гранiчний TepMiH повернення 01.12.2021 року

Станом на 31.12.2О20 року Товариством облiковуеться заборгованiсть за договором про надання

фiнансовот допомоги на поворотнiй ocHoBi з Тов "Стройнавiгатор", код €flРПоу 334з6209,

N9 ] .9/о7 вiд 1О.О7.2О19 на суму 1 7ОО тис грн, гранiчний TepMiH повернення 01.12.2021 року

станом на 31.12.2о2о року Товариством облiковуеться заборгованiсгь за договором про надання

фiнансовот допомоги на поворотнiй ocHoBi з МПп "Технопроект", код €дрпоу 32094079,

N9 о5/112О2О вiд о5.11.2о2О на суму 5 47О тис грн, гранiчний TepMiH повернення 01,12.2021 року

станом на 31.12.2о2о року Товарисrвом облiковуеться заборгованiсть за договором про надання

фiнансовоi допомоги на поворотнiй ocHoBi з МПп "Технопроект", код €дрпоу 32094079,

Ns 29/1О2О2О вiд 29.1о.2о2О на суму 1 ООО тис грн, гранiчний TepMiH повернення 01.10.2021 року

станом на 31.12.2о2о року Товарисгвом облiковуеться заборгованiсгь за договором про надання

фiнансовот допомоги на поворотнiй ocHoBi з МПп "Технопроект", код €дрпоу з2094079,

N9 06/122018 вiд о6.12.2о] .8 на суму 133 тис грн, гранiчний TepMiH повернення 01.12.2021 року



станом на З1.12.202о року Товариством облiковуеться заборгованiсть за договором про надання

фiнансовотдопомоги на поворотнiй ocHoBi з ТОВ "Укрдорпроект lнстиryт", код €,ЩРПоу з7з55642,

Ne ГД2019/21вiд17.09.2019 на суму 200тис грн, гранiчниЙтермiн повернення 01.12.2021 року

станом на 31.12.2о2о року Товариством облiковусться заборгованiсть за договором про надання

фiнансовоТ допомогИ на поворотнiй ocHoBi з Обслуговуючий Кооператив ",Д,ачноБудiвельний

КооператиВ "чорномОрськД рlв,срд", код €ДРПОу з286з511, Ne 15/0817 вiд 15.08.2017 на суму

5 780тис грн, гранiчний TepMiH повернення 01.12.2021 року

Станом на 31.12.2О20 року Товариством облiковусться заборгованiсть за договором про надання

фiнансовоIдопомоги на поворотнiй ocHoBi зТоВ " Будiвельна компанiя "gбцАflор" ", Кодедрпоу

зз658839, Ns О2/О62О вiд О2.О6.2О2О на суму 8 650 тис грн, гранiчний TepMiH повернення

01.06.2021, року

СтаноМ на 31.12.2О20 рокУ ТовариствОм облiковУеться забоРгованiсть за договором про надання

фiнансовоТдопомоги на поворотнiй ocHoBi зТоВ " Будiвельна компанiя "ggцА,iп,ор" ", Кодсдрпоу

зз6588з9, Ns 16/О12О2О вiд 16.о1,2о2О на суму 68 600 тис грн, гранiчний TepMiH повернення

10.01.2021 року

станом на З1.12.2о2о року Товариством облiковуеться заборгованiсть за договором про надання

фiнансовотдопомоги на поворотнiй ocHoBi з ТоВ " Будiвельна компанiя "56цд,ilор" ", Код сдрпоу

зз6588з9, Ns 18/О62О2О вiД 18.о6.2020 на суму 168 ] .00 тис грн, гранiчний TepMiH повернення

10.06.2021 року

станом на 31.12.2020 року Товариством облiковуеться заборгованiсть за договором про наданнЯ

фiнансовоiдопомоги на поворотнiй ocHoBi зТОВ " Будiвельна компанiя "ЕСКАДОР" ", КОДСДРПОУ

зз6588з9, Ns 2о/О82О вiд 2О.О8.2О2О на суму 45 100 тис грн, гранiчниЙ TepMiH повернення

10.08.2021 року

Станом на 31.12.2020 року Товариством облiковусться заборгованiсть за договором про надаНня

фiнансовоТдопомоги на поворотнiй ocHoBi зТОВ " Будiвельна компанiя "ЕСКАДОР" ", КОДСДРПОУ

зз658839, N9 21/О42О2О вiд 2!.О4.2О2о на суму t2 2ОО тис грн, гранiчниЙ TepMiH повернення

10.04.2021 року

Станом на 31.12.2020 року Товариством облiковусться заборгованiсгь за договором про надання

фiнансовоТдопомоги на поворотнiй ocHoBi з ТОВ " Будiвельна компанiя "ЕбЦА1iП,ОР" ", КОД еДРПОУ

зз658839, Nq О8/112О19 вiд ОО8.11.2О19 на суму 5 225 тис грн, гранiчниЙ TepMiH повернення

01.12.2021 року

Станом на 31.12.2020 року Товариством облiковусться заборгованiсть за договором про надання

фiнансовоТ допомоги на поворотнiй ocHoBi з ТОВ " Юника Проджект 2O1J ", код €,ЩРПОУ 4t507242,

N9 06/1217 вiд 06.12.2017 на суму 28 945 тис грн, гранiчниЙ TepMiH повернення 01.12.2021_ року

Станом на З1.12.2020 року Товариством облiковуеться заборгованiсть за договором про надання

фiнансовоТдопомогинаповоротнiйосновi зТОВ"ЮникаПроджект2О17",код€.ЩРПОУ415О7242,

Ne 11/092020 вiд 11.09.2020 на суму 150тис грн, гранiчниЙтермiн повернення 01.12.2021, року

Станом на 31.12.2020 року Товариством облiковуеться заборгованiсть за договором про надання

фiнансовоi допомоги на поворотнiй ocHoBi з ТОВ " Юника Продiкект Z0I7 " , код €ДРПОУ 4t507242,

Nq 26/052020 вiд 26.05.2020 на суму 3 878 тис грн, гранiчниЙ TepMiH повернення 01.05.2021 року



станом на З1.12.2о2о року Товариством облiковусться заборгованiсть за договором про надання

фiнансовоi допомоги на поворотнiй ocHoBi з ТоВ " Юника Проджект zo\7 " , код €,ЩРПоу 4t5o724z,

Ns 27/ОЗ2О вiд 27.0З.202О на суму 1з 70О тис грн, гранiчниЙ TepмiH повернення 01.0З.2021 року

Станом на 31.] .2.2О2О року Товарисrвом облiкову€ться поточна заборгованiсть пiдприемства

KoMyHд;lbHE пlдпрИсмство "Mlcbкl дороги", код €ДРПоу 41507242, згiдно надання застави

грошовиХ коштiВ рJlя забезПеченнЯ виконаннЯ договору за результатами торгiв (за умов

процедурИ закупiвлi в системi кРrо Zorro> ) на суму 1 867 тис грн,

Станом на 31,12.202О року Товариством облiкову€ться поточна заборгованiсть пiдприемства

комундлЬнд корпордцlя ,,ки'[ вАвтоДОР", код едрпоУ 4t5o7242, згiдно надання застави

грошових коштiв ц,lя забезпечення виконання договору за результатами торгiв (за умов

процедури закупiвлi в системi < Рrо Zоrrо> ) на суму 3 322 тис грн,

Станом на 31.12.2О2О року Товариством облiкову€ться поточна заборгованiсть ,,ЩП Служба

мiсцевих автомобiльних дорiг у Вiнницькiй областi, код €,ЩРПоу 424з4474, згiдно надання застави

грошових коштiв рJlя забезпечення виконання договору за результатами торгiв (за умов

процедурИ закупiвлi в системi кРrо Zоrrо> ) на суму 13 463 тис грн,

Станом на з1.12.2О2О року Товарисгвом облiковуеться поточна заборгованiсть упрАвлlння

дорожнього господдрствд одЕськоТ Mlcbкol рАди, код €flРПОу z65o64t2, згiдно надання

заставИ грошових коштiв для забезпечення виконання договорiв за результатами торгiв (за умов

процедури закупiвлi в системi кРrо Zоrrо> ) на суму 15 548 тис грн,

Станом на З1.12.2О2О року Товарисгвом облiкову€ться поточна заборгованiсть упрАвлlння

кдпlтдльНого БудlвНицтвД одЕсько'[  мlсько'| 'рАди, код €.ЩРПОу 04056902, згiдно надання

заставИ грошовиХ коштiВ для забезПеченнЯ виконаннЯ договорУ за результатами торгiв (за умов

процедурИ закупiвлi в системi KPro Zоrrо> ) на суму 5 810 тис грн,

станом на з1.12.2о2о року товариством облiкову€ться поточна заборгованiСТь ТОВ КПЯСеЧИНСЬКа

дорожнЯ будiвельна компанiя> , код €flРПОу 384709614, за договором купiвлiпродажу частки

(75% ) корпоративних прав ТОВ кР.ЩСПОЛТАВА>  на суму 75 тис грн,

Станом на з1.12.2О2О року Товариством облiковуеться заборгованiсть ТоВ кРЕНТА Лl3lНГ> , код

сдрпоУ 426з5864, за укладеними договорами вiдсryплення прав вимоги вiд 01.07.2020 на суму

26З тис грн

Станом на з1,12.2о2О року Товарисгвом облiковуеться заборгованiсть служБи АвтомоБlльних

дорlГ у чЕркдсЬкlЙ оБлдСТl , код сдрпоУ 05422303, за рiшенням господарського суду про

стягення виплат на суму 73 тис. грн.

станом на з1.12.2о2О року Товариством облiковуеться заборгованiсть СЛУЖБИ АВТОМОБlЛЬНИХ

дорlГ у ки'| 'всьКlЙ оБлдсТl, код €дрпоУ 26з457з6, за рiшенням господарського суду про

стягення виплат на суму 7З тис. грн

станом на з1.12.2О2О року Товарисrвом облiковуеться заборгованiсть СЛУЖБИ АВТОМОБlЛЬНИХ

дорlГ в одЕськlЙ оБлдстl, код С,ЩРПоу 25829550, за рiшенням господарського суду про стягення

виплат на суму 7\2тис. грн

Станом на з1.12.2О2О року Товариством облiковуеться заборгованiсть ПрАТТ Фарлепlнвест, код

сдрпоУ 19199961, за внеском на виконання рiшення суду про стягення виплат на суму 2 тис. грн



Станом на зt.12.2о2О року Товариством облiковуеться заборгованiсть контрагента ,Щругий

Приморський В,ЩВС м. Одеси ГТУЮ в Одеськiй обл,, код сдрпоУ 41404999, за авансовим внеском

на виконання рiшення суду про стягення виплат на суму 3 тис. грн

Станом на з1.12.202О року Товарисгвом облiковуеться заборгованiсrь гу дксУ у м. Киевi, код

€дрпоУ з799з78з, за авансовим внеском на суму 15 тис. грн.

СтаноМ на 31.12.2О2О рокУ Товарисгвом облiковуеться поточна передоплата за митн€ оформлення

до ,ЩержавноТ фiскальноТ служби Украiни, код €| .ЩРПОу з9292t97, на суму 14 тис. грн

,Щебiто рська заборгова н iсгь вiдображе на в cyMi оч iKyBa но го отрима н ня.

6.1.7 Грошовi коlлти та ii еквiваленти

Станом на з1.12.2о2О року грошовi кошти та ix еквiваленти складають 74784о2 тис грн, у тому

числi кошти на поточних рахунках Товариства t478 402 тис грн.

6.1.8 Витрати майбутнiх перiодiв

Станом на 31.12.2О2О року витрати майбутнiх перiодiв складають 2 215 тис грн.

6.1.9 lнrлi операцiйнi активи

СтаноМ на з1.12.2О2О рокУ на загальну сумУ 157 4зЗ тис грн облiковуються iншi операцiйнi

активи, якi складаються iз:

 суми податкових зобов'язань з П.щв за отриманими оплатами вiд покупцiв/ замовникiв  на

суму 11 180 тис грн

 сумИ податкового кредитУ з ПflВ, за яким очiкуеться вiдшкодування ПflВ на суму 146 253 тис грн

6.1.10. Власний капiтал

КапiтаЛ Товариства облiковуетЬся в нацiональнiй валЮтi на рахунках 4 класу Плану paxyHKiB.

3агальна сума власНого капiталу Товариства станом на 31.12.2020 року становить 19 295 тис. грн

та склада€ться iз:

 заре€строваного капiталу в розмiрi 5 131тис грн.

 додаткового капiталу в розмiрi 29 З78 тис грн

 непокритого збитку в розмiрi (15 214) тис грн

6.1.11 fl,овгостростроковi зобов'язання i забезпечення

Станом на ЗI .tz.2ОZО року Товариство мае довгостростроковi зобов'язання за кредитоМ

нерезидента РдNКRдSS оVЕRSЕдS SA в iноземнiй валютi на загальну суму 28 тис грн., а саме:

за договором Ng 1 вiд 1О.О8.2ОlО року на суму 28 тис rрнf I тис долл, процентна ставка  11, %

рlч н их



6,L.L2 KopoTKocTpoKoBi кредити банкiв

СтаноМ на 31.12.2020 рокУ ТовариствО ма€ KopoтKocTpoKoBi банкiвськi кредити загалом на суму

320 159 тис грн, а саме:

 зобов'язання за банкiвськиМ кредитом ВдТ кМТБl), код едрпоУ 21650966, 3а кредитним

договором N9 ко3445/2О2О вiд 1з.о4.2о2О року на суму 112 945 тис грн,, процентна ставка 

16%  рiчних, строк повернення 27.02.2023 року

 зобов'язання за кредитом банка пАт АБ "Пiвденний", Код сдрпоУ 20953647, за кредитним

договором N9 дL2018о5567 вiд о6.12.2о18 року на суму 169 298 тис грн, процентна ставка

tg,5Yo рiчних, строк повернення 31.05.2021 року

 зобов'язання за кредитом банка пАт АБ "Пiвденний", Код сдрпоУ 20953647, за кредитним

договором Ns дс2о13_ооо68 вiд 25.О6.2о13 року на суму 37 916 тис грн, процентна ставка  16,0%

рiчних, строк повернення 20.06.2022 року

6.1.12 Короткостроков]  векселя виданi

СтаноМ на з1.12.2О2О рокУ Товарисгво ма€ KopoTкocTpoKoBi векселя виданi загалом на суму

6 731 тис грн, а саме:

 Вексель серiя АА Nq 2162791 на суму 27З\тисгрн

 Вексельсерiя АА Ns2t62792Ha суму 651тис грн

 Вексель серiя АА Ns 2162793 на суму 211 тис грн,

 Вексель серiя АА Ne 2162794 на суму 1 072 тис грн,

 ВекселЬ серiя АА Ns 2814226 на суму 199 тис грн,

 Вексель серiя АА N9 2814227 на суму 50 тис грн,

 Вексель серiя АА N9 2814228 на суму 1 817 тис грн

6.1. 13 Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть

кредиторська заборгованiсть вiдобража€ться за собiвартiстю, яка € справемивою вартlстю

компенсацii, яка мае буги передана в майбутньому за отриманi товари, роботи, послуги,

Станом на 31.12.2о2О року Товарисгвом облiкову€ться поточна кредиторська заборгованiсть у

cyMi 2 9Об 478 тис грн., яка склада€ться iз:

 поточнот кредиторська заборгованiсть Товариства, повязанот iз розрахунками з постачальниками

за товари, роботи, послуги у cyMi 2 477 8О8 тис грн

 заборгованостi за розрахунками з бюджетом i сrрахуванням у cyMi 101 785 тис грнt у тому числl:

податоК на прибугОк  6 689 тис грн, пдв  95 о42 тис грн., рентна плата  3 тис грн,, оренда землl

 49 тис грн, транспортниЙ податок  2 тис грн, слiд зауважити, прострочена заборгованiсть по цiй

cTaTTi вiдсутня.

 заборгованiсгь пО заробiнiЙ платi працiвникам у cyMi 3 тис, грн, зауважимо, що 100%  цiеТ суми

остаточниЙ розрахуноК заробiтноi плати працiвникiв за грудень 2О2О року, погашена у сiчнi 2021

року

 заборгованiсть за одержаними авансами у cyMi 67 945 тис грн



 заборгованостi по розрахунках iз пiдзвiтними особами у cyMi 65 тис. грн

 заборгованiсть за договорами страхування ЗДТ кОдеська регiональна страхова компанlя)), код

СДРПОУ З\2776О6, на суму 1 881 тис грн

 заборгованiсть за договором вiдсryплення прав вимоги пп "торгlвЕльнодистриБ'юторськд

кдмпднlЯ с l с", код €flРПОу з27825о6, Nэ 1/СП вiд 3О.О8,2О18 року на суму 4 499 тис грн

 заборгованiсть за договором вiдсryплення прав вимоги Фоп Коновалов €.Г., код сдрпоу

z724oogg1,5, Ns 21АРТ вiд 21.01.2016 року на суму 42 тис грн

 заборгованiсть за договором вiдсryплення прав вимоги ТоВ кСКВО)), КОдедрпоУ 31982116, вiд

О4.12.2020 року на суму 2 978 тис грн,

 заборгованiсть за нарахованими працlвникам компенсацiйними виплатами на суму 4 тис грн,

 заборгованiсть за отриманими договорами поворотноТ безвiтсовковот фiнансовоI  допомоги на

суму 151 454 тис грн

 заборгованiсть за виконавчими документами на суму 54 тис грн

 кредиторська заборгованiсть за нарахованими вiдсотками по кредитним зобов'язанням загалом

у cyMi 40 516 тис грн

 кредиторська заборгованiсть у розмiрi 57 444 тис грн  заборгованiсть за нарахованими

сумами податкового кредиry з Пflв за наявними передплатам и

6.L. t4 KopoTKocTpoKoBj забезпечення

СтаноМ на з1.12.2О2О року облiковуеться короткострокових забезпечень на 42 590 тис грн, якi

складаються lз:

 резерву вiдпусгок, розрахованого на пiдсrавi планових показникiв оплати працi i нарахованого 

4 362 тис грн.

 резерву забезпечення iнших витрат i платежiв  з8 227 тис грн

6.2. 3BiT про фiнансовi результати (3BiT про сукупний дохiд)

витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або

збiльшенням зобов'язань. Витратами звiтного перiоду визнаються або зменшення активiв або

збiльшеннЯ зобов'язань, що приводитьдо зменшення власного капiталу компанiТ, за умови, що цi

витрати можугь бути достовiрно оцiненi.

витратами визнаються витрати певного перlоду одночасно з визнанням доходу, мя отримання

якого вони здiйсненi.

За умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена, доход у Звiтi про фiнансовi

результатИ вiдображаеться В момент надходження активу або погашення зобов'язання, якi

призводять до збiльшення власного капiталу пiдпри€мства, за умови, що оцiнка витрат може бути



достовiрно визначена, витрати вiдображаються у 3BiTi про фiнансовi результати в момент вибупя

активу або збiльшення зобов'язання.

!оходи i витрати зазвичаЙ враховуються за принципом нарахування залежно вiд сryпеня

завершеностi koHkpeTHoi операцii, яка оцiню€ться як спiввiдношення фактично наданого обсягу

послуг i загального обсягу послуг, якi мають бути наданt,

Прибрки iзбитки вiд операцiй з фiнансовими iнсгрументами поданi на HeTToocHoBi на пiдставi п,

35 МСБО 1, кПодання фiнансовоТзвiтностi),

6.2.1 flохiд вiд реалiзацiТтоварiв, робiт, послуг становить 8 4Z4 428 тис. грн

6.2.2 Собiвартiсть реалiзованихтоарiв, робiт, послуг становить 8ztt78z тис. грн

6.2.3 lншi операцiйнiдоходи становлятЬ 49о 899 тис. грн i складаються iз доходiв:

 вiд купiвлiпродажУ iноземноI  валюти  216 668 тис,грн

вiд реалiзацii iнших оборотних активiв  136 996 тис.грн

 вiд сум операцiйноТ KypcoBoi рiзницi  53 817 тис грн

 вiд суми операцiйно'f оренди активiв  t724 тис,грн

 вiд списання кредиторськоТ заборгованiстi 6 190 тис,грн,

 вiд безоплатно отриманих доходiв 18 805 тис.грн.

в iд iншiХ доходiВ операцiйноТ дiяльностi 56 699 тис.грн,

6.2.4 Ддмiнiстративнi витрати, пов'язанi з угриманням та обслуговуванням Товариства

становили З7 877 тис, грн. i складаються iз:

заробiтноТ плати працiвникiв (адмiнiстрацiя), з нарахуванням  2 59З тис.грн

 витрати на службовi вiдрядження  369 тис. грн.

витратИ на транспоРтне обслуговання апарату управлiння  9Зб тис.грн

 витрати на матерiальнотехнiчне забезпечення апарату управлiння будiвельнот органiзацiт та iншi

загальногосподарськi витрати б 972 тис.грн.

 банкiвських витрат, комiсiйнi винакороди, рко  25729 тис,грн

 витрати на професiйнi послуги (послуги з HoTapiaTy та аудиторських послуг, юридичних послуг,

тощо)  1 276тис.грн

 витрати на податки , збори та iншi обов'язковi платежi 2 тис,грн

6.2.5 lншi операцiйнi витрати становили 515 206 тис. грн та складаються lз:

 витраТ вiд купiвлiпродажУ iноземноТ валюти  216 518 тис,грн

собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв 131 593 тис.грн



сумнiвни та безнадiйни борги 432 тис.грн

 витрат вiд операцiйних курсових рiзниць  81 894 тис. грн

 витрати вiд визнаних штафiв , пенiй  8 тис.грн

 послуг оренди вiдкритих маЙданчикiв  1 598 тис.грн

 iншi витрати  83 163 тис. грн.

6.2.6 Витрати на збр становили 9 416 тис. грн

6.2.7 lншi доходи та iнtл]  фiнансовi доходи становлять 9 719 тис. грн

6.2.8 lнrлi витрати та фiнансовi витрати та становили 82 095 тис. грн та складаються iз:

 нарахованих вiдсоткiв по кредитним договорам  76 034 тис.грн

iншi витрати звичаЙноi дiяльностi 6 061 тис.грн

6.3. 3BiT про рух грошових коlлтiв

Звiт про рух грошових коштiв Товариства складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом,

згiдно з яким розкрива€ться iнформацiя про ocHoBHi класи валових надходжень грошових коштiв

чи валових виплат грошових коштlв отриму€ться на пiдставi облiкових записiв Товариства (на

HeTToocHoBi).

3BiT про рух грошових коштiв мiстить вiдомостi про потоки грошових коштiв за звiтниЙ пеРiОД З

розбитгям на потоки вiд операцiйноТ, iнвестицiЙноТ або фiнансовоТ дiяльносгi.

товариство розкрива€ суми значних залишкiв грошових коштiв, що € в наявностi на кiнець звiтного

перlоду:

 загальна сума грошових коштiв та Тх еквiвалентiв складае ] .478 402 тис.грн.

 грошовi кошти на поточних рахунках L 478 402 тис.грн.

Грошових коштiв, що € в наявностi на рахунках товариства, але недоступних у викорисганнi на

балансi, не ма€.

6.4. Звiт про власний капiтал

3ареестрований стаryтний капiтал товариства компанiТ склада€ 5 1З1 тис. грн. та складаеться iз

BHecKiB учасникiв.

Сплачений статутний капiтал товариства на кiнець звiтного перiоду 5 1З1 тис.грн.

НеоплачениЙ капiтал на кiнець звiтного перiоду {  тис.грн.

Протягом звiтного перiоду дивiденди не нараховувались.

Виплата дивiдендiв протягом звiтного перiоду не здiЙснювалась.



РезервниЙ капiтал на початок та на кiнець звiтного перiоду в балансi товариства {  тис,грн, та

дорiвнюе 0%  вiд статугного капiталу.

7. Вплив iнфляцii на MoHeTapHi статгi

,Щанi MiHicTepcTBa статистикИ Украiни свiдчать про те, що за ocTaHHi роки piBeHb iнфляцii

перевищиВ 10о% . Якiснi макроекономiчнi показники пiдтверджують висновок, чlо YKpaiHa не е

гiперiнфляцiйною краiною, але потребу€ уваги i подальшого контролю на предмет застосування

мсБО 29. ТомУ коригуванНя статеЙ фiнансовоi звiтносгi на iндекс iнфляцi'i вiдповiдно до МСБО 29

кФiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцii>  не проводилося,

8. Витрати з податку на прибуток

Сума податку на прибуток включае суму поточного податку за piK, Поточний податок на прибуток

розрахову€ться виходячи з розмiру оподатковуваного прибутку за звiтний перiод з урахуванням

ставок по податку на приброК, Що дiють на звiтну даry. Витрати з податку на прибуток

визначаються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностiТовариства вiдповiдно до МСБО 12 кПодатки

на прибуток> . Витрати з податку на приброк, що вiдображаються узвiтi про фiнансовi результати,

складаються iз сум поточного податку на прибуток,

Поточний податок на прибуток визнача€ться виходячи 3 оподатковуваного прибугку за piK,

роз рахо ва НоТ за п ра вилами податко вого за ко нодавства УкраТни,

Вiдстроченi податковi зобов'язання  суми податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi в маЙбутнiх

перiодаХ вiдповiдно до оподатковуваних тимчасових рiзниць,

вiдстроченi податковi активи  це суми податку на прибуток, що пiдtягають вiдшкодуванню в

майбрнiх перiодах вiдповiдно до: а) тимчасових рiзниць, що пiд7tягають вирахуванню; б)

перенесення невикористаних податкових збиткiв на майбрнi перiоди; в) перенесення

невикорисТаних податкових пiльг на майбутнi перiоди,

Тимчасовi рiзницi  це рiзницi мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в звiтi про

фiнансовий стан та Тх податковою базою. Тимчасовi рiзницi можуrь бути: а) тимчасовими

рiзницями, що пiдлягають оподаткуванню  тимчасовi рiзницi, якi при визначеннi суми

оподаткованого прибрку (податкового збитку) майбрнiх перiодiв спричиняють виникнення сум,

що пiдлягають оподаткуванню, коли балансова BapTicтb активу або зобов'язання вiдшкодовуеться

чи погаша€ться; б) тимчасовими рiзницями, що пiдлягають вирахуванню  тимчасовi рiзницi, якi

прИ визначеннi сумИ оподаткованогО прибуткУ (податкового збитку) майбутнiх перiодiв

спричиняють виникнення сум, що пiдлягають вирахуванню, коли балансова BapTicTb активу чи

зобов'яза н ня вiдшкодову€ться а бо по гаша€ться.

податкова база активу або зобов'язання  це сума, яка використовуеться для цiлей оподаткування

цього активу або зобов'язання. Вiдсгрочений податок визна€ться у cyMi, яка, як очiкуеться, буде

сплачена або вiдшкодована в зв'язку з наявнiстю рiзницi мiж балансовою вартiстю активiв та

зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтносгi, та вiдповiдними податковими базами активiв i

зобов'яза нь.

вiдстроченi податки на приброк розраховуються за тимчасовими рiзницями з використанням

бала нсового методу облiку зобов'язан ь.



Вiдстроченi податковi активИ та зобов'язання розраховуються за податковими ставками, якi, як

очiкуються, будуть застосовнi в перiодi, коли будуть реалiзованi активи або погашенi на ocHoBi

податкових ставок, що дiяли на звiтну даry, або про введення яких в дiю в наЙближчому

майбугньому було достовiрно вiдомо за станом на звiтну дату,

Вiдстроченi податковi активи вiдображаються лише в тому випадку, якщо icHyc ймовiрнiсть того,

що наявнiсть майбутнього оподатковуваного прибугку дозволить реалiзувати вiдсгроченi

податковi активи або якщо зможуть бри зарахованi проти iснуючих вiдкладених податкових

зобов'язань.

Вiдстроченi податковi активИ та вiдстроченi податковi зобов'язання у звiтному перiодi вiдсутнi,

9. Розкриття iнформацiТ щодо зв'язаних cTopiH згiдно мсБо 24

зв'язаними вважають сторони, одна з яких ма€ можливiсть контролювати iншу або здiйснювати

суттевий вплив на прийнятгя фiнансовихта операцiйних рiшень iншою стороною, як це визначено

в МСБо 24 кРозкритгя iнформацii щодо зв'язаних cTopiH> . Рiшення про те якi сторони являються

зв'язанимИ приймаютЬ не тiлькИ на ocHoBi iх юридичНоI  форми, але iвиходячи з характеру

cTocyHKiB зв'язаними cTopiH.

10. Управлiння фiнансовими ризиками

Операцiйни Й ризик контролю€ться через вдосконалення процедур стягнення дебiторськоi

заборгованостi.

Юридичний ризик контролюеться шляхом застосування типових Форм угод з клiентами

Товариства з метою формалiзацii та уникнення сиryацiй, якi можуть погiршити позицiю Товариства

у вiдносинах з клiентами.

стратегiчний ризик мiнiмiзуеться шляхом щорiчного перегляду та коригування стратегlчного плану

Товариства з урахуванНям макроекономlчноl ситуацiТ в KpaTHi,

Ризик репрацiТ контролю€ться в процесl постiйного монiторингу 3Ml, оцiнки Тх впливу на

поведiнку клiснтiв Товариства та своечасних повiдомлень позицiТ Товариства до клiеHTiB. KpiM того,

проводитьСя монiторинг ринковоi позицiI  Товариства щодо портфелiв заборгованостi фiзичних та

юридич н их осiб, рейтингу за простроченоТ заборгованостi.

РизиК лiквiдностi. РизиК лiквiдностi виника€ при неузгодженосri TepMiHiB повернення розмiщених

pecypciB та виконання зобов'язань Товариства перед кредиторами. Ринок лiквiдностi

контролюеться шляхом укладення угод мя поповнення обiгових коштiв i збiльшення сrрокiв ix

повернення.

11. Справедлива BapTicTb

Справедлива BapTicTb явля€ собою суму, на яку можна обмiняти фiнансовиЙ iHcTpyMeHT при

здiйсненнi поточноi операцiт мiж двома зацiкавленими сторонами,3а винятком випадкlв

вимушеного продажу або лiквiдацiT. НаЙкращим пiдтвердженням справемивоТ BapTocTi е цiна

фiнансового iHcTpyMeHTa, що котиру€ться на ринку. У випадках, коли справедлива Bapтlcтb

фiнансових iнсгрументiв iфiнансових зобов'язань, визнаних у балансi, не може бри визначена на

пiдставi даних активних ринкiв, вона визнача€ться з використанням методiв оцiнки, включаючи



модель дисконтованих rрошових потокiв або на пiдставi звiry професiйного оцiнювача, що ма€

вiдповiдниЙ сертифiкат.

грошовi кошти та ii еквiваленти показанi на даry балансу за Тхньою справедlивою вартiсгю,

Заборгованiсгь за виданими кредитами показанi на дату балансу за амортизованою вартiстю, tцо

дорiвн юе сп ра ведливiй BapTocTi.

12. ПодiТ пiсля дати балансу

Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 10 пiсля дати балансу, подiТ що потребують

коригування активiв

flиректор ТОВ ( Андрюшин О.С


