Титульний аркуш
22.04.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ С/21-178
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами) (далі - Положення).
Директор
(посада)

Кравченко Микола Володимирович
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СВС-ДНIПРО"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00132807
4. Місцезнаходження: 07301, Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород,
Шкiльна, 4
5. Міжміський код, телефон та факс: (044)5457124, (044)5457125
6. Адреса електронної пошти: mail@svsdnipro.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 21.04.2021, б/н
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації
від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа
"Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна,
DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

http://www.svsdnipro.ua/ru/cms/zvit/

22.04.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції щодо емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені
посадовим особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітента
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
Вiдповiдно до п.1 пiдпункту 2) глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 не
заповнювалась наступна iнформацiя:
2. Iнформацiя про одержанi лiцензiї(дозволи) на окремi види дiяльностi;
3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб;
4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря;
5. Iнформацiя про рейтингове агенство;
6. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру
часток, паїв);
10. Iнформацiя про дивiденди;
11. Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент;
13. Опис бiзнесу;
15. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв.
Наступна iнформацiя не заповнювалась з таких причин:
12. Вiдомостi про цiннi папери емiтента:
2) Iнформацiя про облiгацiї емiтента - емiнент не випускав облiгацiї протягом звiтного року;

3) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - емiнент не випускав iншi цiннi
папери протягом звiтного року;
4) Iнформацiя про похiднi цiннi папери - емiнент не випускав похiднi цiннi папери протягом
звiтного року;
5) Iнформацiя про викуп ( продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй
протягом звiтного перiоду - викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних
акцiй не вiдбувався;
14. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента
4) Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та 5)
Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнювалась у зв'язку з тим, що
емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються, як переробна, добувна
промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за
класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
7) Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв та
8)Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо
вчинення яких є заiнтересованiсть - протягом звiтного перiоду данi рiшення товариством не
приймались.
18. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй - емiтент не випускав iпотечнi облiгацiї.
19. Роздiл "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" - емiтент не
випускав iпотечнi облiгацiї;
20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками,
якi включено до складу iпотечного покриття - емiтент не випускав iпотечнi облiгацiї;
21. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв - емiтент не випускав iпотечнi
сертифiкати;
22. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - емiтент не має iпотечних активiв;
23. Основнi вiдомостi про ФОН - не є емiтентом сертифiкатiв ФОН;
24. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН - не є емiтентом сертифiкатiв ФОН;
25. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН - не є емiтентом сертифiкатiв
ФОН;
26. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН - не є емiтентом сертифiкатiв ФОН;
27. Правила ФОН - не є емiтентом сертифiкатiв ФОН;
31.Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за Мiжнародними стандартами бухгалтерського
облiку вiдсутня, емiтент подає фiнансову звiтнiсть, складену за положеннями (стандартами)
бухгалтерського облiку.
32. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення
випуску боргових цiнних паперiв - емiтент не являється поручителем (страховиком/гарантом),
що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв.
33. Звiт про стан об'єкта нерухомостi ( при закритому (приватному) розмiщеннi цiльових
облiгацiй пiдприємств, виконнання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi
об'єкта житлового будiвництва- не заповнювався, оскiльки протягом 2017 року не було
розмiщення цiльових облiгацiй пiдприємств, виконнання зобов'язань за якими здiйснюється
шляхом передачi об'єкта житлового будiвництва.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СВС-ДНIПРО"
2. Скорочене найменування (за наявності)
ПРАТ "СВС-ДНIПРО"
3. Дата проведення державної реєстрації
20.05.1996
4. Територія (область)
Київська обл.
5. Статутний капітал (грн)
770600
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
86
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
41.10 - [2010]Органiзацiя будiвництва будiвель
41.20 - [2010]Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
71.12 - [2010]Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг
технiчного консультування в цих сферах
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", МФО 300614
2) IBAN
UA363006140000026003500167352
3) поточний рахунок
UA363006140000026003500167352
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
Публiчне акцiонерне товариство Акцiонерний банк "Пiвденний", МФО 328209
5) IBAN
UA613282090000026009000000628
6) поточний рахунок
UA613282090000026009000000628
11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності

Номер
ліцензії

Дата
закінчення
Дата
Орган державної влади, що
строку дії
видачі
видав ліцензію
ліцензії (за
наявності)
3
4
5
03.03.2015
Державна архiтектурнобудiвельна iнспекцiя України.

1
2
Господарська дiяльнiсть,
серiя АЕ
пов'язана iз створенням об'єктiв
№639123
архiтектури
Опис
Дата закiнчення строку дiї лiцензiї - безстрокова.

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
1) Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КИЇВСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА
БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
32878418
4) Місцезнаходження
Україна, 01013, мiсто Київ, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4-А
5) Опис
Розмiр внеску до статутного фонду - 50%
1) Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРОЦIВСЬКА СЕС"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
43031420
4) Місцезнаходження
Україна, 08344, Київська обл., Бориспiльський р-н, село Процiв, ВУЛИЦЯ
ГОРОДНИЦЬКА, будинок 4
5) Опис
Розмiр внеску до статутного фонду - 100%
1) Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРОКСIМА"
"ПРОКСIМА")
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
31170216
4) Місцезнаходження
Україна, 01103, мiсто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА БОЙЧУКА, будинок 12
5) Опис
Розмiр внеску до статутного фонду - 50%

(ТОВ

16. Судові справи емітента
№
з/п
1

Номер справи
640/11345/19

Найменування
суду
Окружний
адмiнiстративний
суд мiста Києва

Позивач

Відповідач

ПрАТ"СВСДНIПРО"

Департамент
земельних ресурсiв
Виконавчого органу
Київської мiської
ради

Третя особа

Позовні вимоги
Про визнання бездiяльностi
протиправною та зобов'язання
вчинити дiї

Стан розгляду
справи
Позовнi вимоги
задоволено
частково

Опис:
Iнформацiя щодо вищезазначених та iнших судових справ, у яких може згадуватись ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СВС-ДНIПРО" занесена до Єдиного
державного реєстру судових рiшень: http://www.reyestr.court.gov.ua/
2
826/4108/17
Окружний
ПрАТ"СВСОфiс великих
Скасування податкового
Вiдмовлено в
адмiнiстративний
ДНIПРО"
платникiв податкiв
повiдомлення-рiшення
задоволенi
суд мiста Києва
позову
Опис:
Iнформацiя щодо вищезазначених та iнших судових справ, у яких може згадуватись ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СВС-ДНIПРО" занесена до Єдиного
державного реєстру судових рiшень: http://www.reyestr.court.gov.ua/

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Вiдсутнi.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Штатнi працiвники: 55, за сумiсництвом:31, неповний робочий день: 1.
Фонд оплати працi у 2020 роцi складає 14089,8 тис.грн., що на 11,3642% менше у порiвняннi iз
попереднiм роком. Пiдприємство забезпечує своїх працiвникiв достатнiм рiвнем квалiфiкацiї.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СВС-ДНIПРО" не належить до будь-яких
об'єднань.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СВСДНIПРО" не здiйснює.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiї щодо реорганiзацiї не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Для основних засобiв - податковий метод, прямолiнiйний метод, метод зменшення i
прискореного зменшення залишкової вартостi для основних засобiв - податковий метод,
прямолiнiйний метод, метод зменшення i прискореного зменшення залишкової вартостi;
iнших необоротних матерiальних активiв (крiм МНМА) - прямолiнiйний метод (виробничий);
малоцiнних необоротних активiв i бiблiотечних фондiв - у розмiрi 100 вiдсоткової їх вартостi в
першому мiсяцi використання об'єкта;
при вiдпусканнi запасiв у виробництво - метод ФIФО
метод оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй - за собiвартiстю придбання.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Електромонтажнi роботи 62%;
Органiзацiя будiвництва будiвель: 37% доходу за звiтний рiк;
Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг iз технiчного
консультування у цих сферах 1% доходу за звiтний рiк.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
Не планує.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Полiтика Товариства спрямована на пiдвищення рiвня екологiчної результативностi та
попередження можливого впливу на довкiлля.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Фактори ризику, що впливали на Товариство протягом 2020 року подiляються на зовнiшнi та
внутрiшнi.
До зовнiшнiх факторiв належать: iнфляцiя; змiна податкового законодавства; кон'юнктура
ринку; природнi аномальнi явища; соцiальнi потрясiння тощо.
До внутрiшнiх факторiв можна вiднести стратегiю Товариства i механiзм її реалiзацiї;
масштаби
здiйснення комплексу будiвельно-монтажних та електромонтажних робiт; iнвестицiйна
дiяльнiсть тощо.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Пiдприємство фiнансується за рахунок надходження грошових коштiв за виконанi роботи,
наданi послуги, реалiзований товар, iнколи залучаються кредитнi кошти.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Вiдсутнi.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Товариство намагається будувати свою дiяльнiсть з урахуванням потреб ринку та принципу
прибутковостi. Крiм того, не змiнюючи основну виробничу орiєнтацiю, якомога ширше
розглядати перспективи i можливостi власної роботи , спiвпрацi з партнерами та замовниками.
ПрАТ "СВС-ДНIПРО" продовжує розвивати виробництво низковольтних комплектних
пристороїв для релейного захисту та автоматики, що використовуються на пiдстанцiях класом
напруг вiд 0,4 кВ до 750 кВ та виконувати роботи з впровадження систем автоматизацiї
пiдстанцiй. Крiм того, виконує проектнi та пусконалагоджувальнi роботи для замовникiв.
Забезпечення Товариства роботою це дуже важливе i серйозне питання, яке потребує багато
часу та зусиль, але ПрАТ "СВС-ДНIПРО" впевнене, що колектив, який має великий досвiд в
роботi, знання та динамiчно розвивається завжди найде застосування своїй енергiї.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Вiдсутнiй.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Вiдсутня.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Наглядова рада
Товариства

Структура

Персональний склад

Наглядова рада Товариства складається
з трьох осiб.

Правлiння
Товариства

Правлiння Товариства складається з
однiєї особи.

Голова Наглядової Ради - Кривенчук
Марiя Олександрiвна, заступник голови
Наглядової Ради -Немировський
Володимир Анатолiйович, секретар
Наглядової Ради - Терляєв Юрiй
Валентинович.
Директор - Кравченко Микола
Володимирович.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік
народ
ження

1

2

3

4

5

6

Голова Наглядової
ради

Кривенчук Марiя
Олександрiвна

1955

Вища

46

1

2

3

4

Освіта

Стаж
роботи
(років)

Найменування
підприємства,
ідентифікаційний код
юридичної особи та посада,
яку займав
7
ТОВ "КЕБК", 32878418,
Заступник директора з питань
податкового та
бухгалтерського облiку

Дата набуття
повноважень
та термін, на
який обрано
(призначено)
8
18.04.2020, 3
роки

Опис:
Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Наглядова рада здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист прав
акцiонерiв Товариства в межах компетенцiї, визначеної Статутом. У звiтному роцi винагорода, в тому числi у натуральнiй формi,посадовiй особi
не виплачувалась. Загальний стаж роботи - 46 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: заступник
директора з питань податкового та бухгалтерського облiку ТОВ "КЕБК". Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не
було. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
посадова особа емiтента не має. Голова Наглядової ради є акцiонером товариства.
Кравченко Микола
ПрАТ "СВС-Днiпро",
25.04.2017, 5
Директор
1960
Вища
43
Володимирович
00132807, Директор
рокiв
Опис:
Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Директор керує роботою Товариства та дiє вiд iменi Товариства без
довiреностi у вiдповiдностi iз Статутом товариства, представляє iнтереси Товариства в його вiдносинах з iншими органами i органiзацiями, веде
переговори та укладає угоди вiд iменi Товариства. Отримує заробiтню плату згiдно штатного розкладу. Загальний стаж роботи - 43 роки. Перелiк
попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Директор ПрАТ "СВС-Днiпро". Змiн у персональному складi щодо посадової
особи у звiтному перiодi не було. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Немировський Володимир
ТОВ "Екстрiм ЛТД",
18.04.2020, 3
Член Наглядової ради
1975
Вища
27
Анатолiйович
30972222, Директор
роки
Опис:
Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Наглядова рада здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист прав
акцiонерiв Товариства в межах компетенцiї, визначеної Статутом. У звiтному роцi винагорода, в тому числi у натуральнiй формi,посадовiй особi
не виплачувалась. Загальний стаж роботи - 27 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "Екстрiм
ЛТД", директор. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не було. Посадова особа не працює та не займає посад на
будь-яких iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Член Наглядової ради є
акцiонером товариства.
ТОВ "Екстрiм ЛТД",
18.04.2020, 3
Член Наглядової ради
Терляєв Юрiй Валентинович
1951
Вища
44
30972222, Технiчний
роки

5

директор
Опис:
ППосадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Наглядова рада здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист прав
акцiонерiв Товариства в межах компетенцiї, визначеної Статутом. У звiтному роцi винагорода, в тому числi у натуральнiй формi,посадовiй особi
не виплачувалась. Загальний стаж роботи - 44 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "Екстрiм
ЛТД" - технiчний директор. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не було. Посадова особа не працює та не займає
посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Член
Наглядової ради є акцiонером товариства.
ПрАТ "СВС-Днiпро",
Лук'янець Олена
16.05.2016,
Головний бухгалтер
1980
Вища
21
00132807, Бухгалтер 1-ої
Олександрiвна
безстроково
категорiї
Опис:
Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою
iнструкцiєю. Отримує заробiтню плату згiдно штатного розкладу. Загальний стаж роботи - 21 рiк. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала
протягом останнiх п'яти рокiв: бухгалтер 1-ої категорiї ПрАТ "СВС-Днiпро". Переведена на посаду головного бухгалтера (наказ "Про переведення
працiвникiв" 48/02-06.2 вiд 16.05.2016 року). Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
1
Голова Наглядової ради
Директор
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Головний бухгалтер

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
2
Кривенчук Марiя Олександрiвна
Кравченко Микола Володимирович
Терляєв Юрiй Валентинович
Немировський Володимир Анатолiйович
Лук'янець Олена Олександрiвна

Кількість
акцій
(шт.)
3
1 355
1 664
2 045
2 064
0

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
4
8,791851
10,796782
13,268881
13,392162
0

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані іменні

5
1 355
1 664
2 045
2 064
0

6
0
0
0
0
0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій
(часток, паїв)
Ідентифікаційн
ий код
Найменування юридичної
юридичної
особи засновника та/або
особи
учасника
засновника
та/або учасника

Місцезнаходження

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Випирайло Володимир Вячеславович
Бондаренко Сергiй Володимирович
Немировський Володимир Анатолiйович
Терляєв Юрiй Валентинович
Кравченко Микола Володимирович
Бровко Алла Володимирiвна
Кривенчук Марiя Олександрiвна
Кисiль Григорiй Силович

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
31,468985
13,392161
13,392161
13,268881
10,796781
8,79185
8,79185
0,097326
100,0002
Усього

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Метою дiяльностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СВС-ДНIПРО" (далi
ПрАТ "СВС-ДНIПРО" або Товариство) є здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання
прибутку в iнтересах акцiонерiв Товариства, покращення добробуту акцiонерiв у виглядi
зростання ринкової вартостi акцiй Товариства, а також отримання акцiонерами дивiдендiв.
Предметом дiяльностi Товариства (за основними його напрямками) є:
здiйснення комплексу будiвельно-монтажних та електромонтажних робiт;
будiвництво об'єктiв виробничого, промислового, житлового, соцiально-культурного i
побутового призначення.
здiйснення пiдприємницької дiяльностi по iнжинiрингових роботах у будiвництвi, у тому
числi виконання функцiй генерального розробника i пiдрядника, виконання функцiй
генпiдрядника в будiвництвi об'єктiв виробничого, промислового, житлового, соцiальнокультурного i побутового призначення.
виконання топографо-геодезичних, картографiчних робiт.
виробництво та збут товарiв промислового та побутового призначення.
Товариство здiйснює вищевказану дiяльнiсть на пiдставi вiдповiдної лiцензiї шляхом надання
пiдприємствам, органiзацiям i громадянам України та iнших держав рiзнопланових будiвельних
та iнжинiрингових послуг.
Основним напрямом дiяльностi ПрАТ "СВС-ДНIПРО" є виконання електромонтажних робiт з
прокладання iнженерних, електричних та теплових мереж, тепломагiстралей, кабельних лiнiй
(КЛ), повiтряних лiнiй (ПЛ) та лiнiй електропередач (ЛЕП), електропостачання, будiвельнi
роботи, проектування, будiвництво об'єктiв "пiд ключ", капiтальне будiвництво з урахуванням

будь-яких вимог замовника.
2. Інформація про розвиток емітента
Товариство з моменту свого заснування в 1993 роцi працює в галузi будiвництва, зокрема
енергетичного будiвництва. Поступово освоює виробництво певних видiв електрообладнання та
в значнiй мiрi займається пусконалагоджувальними роботами на енергетичних об'єктах рiзного
ступеню потужностi.
Товариство намагається будувати свою дiяльнiсть з урахуванням потреб ринку та принципу
прибутковостi. Крiм того, не змiнюючи основну виробничу орiєнтацiю, якомога ширше
розглядати перспективи i можливостi власної роботи , спiвпрацi з партнерами та замовниками.
ПрАТ "СВС-ДНIПРО" продовжує розвивати виробництво низковольтних комплектних
пристроїв для релейного захисту та автоматики, що використовуються на пiдстанцiях класом
напруг вiд 0,4 кВ до 750 кВ та виконувати роботи з впровадження систем автоматизацiї
пiдстанцiй. Крiм того, виконує проектнi та пусконалагоджувальнi роботи для замовникiв.
Забезпечення Товариства роботою це дуже важливе i серйозне питання, яке потребує багато
часу та зусиль. Але, ПрАТ "СВС-ДНIПРО" впевнене, що колектив, який має великий досвiд в
роботi, знання та динамiчно розвивається завжди найде застосування своїй енергiї.
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
Фактори ризику, що впливали на Товариство протягом 2020 року подiляються на зовнiшнi та
внутрiшнi.
До зовнiшнiх факторiв належать: iнфляцiя; змiна податкового законодавства; кон'юнктура
ринку; природнi аномальнi явища; соцiальнi потрясiння тощо.
До внутрiшнiх факторiв можна вiднести стратегiю Товариства i механiзм її реалiзацiї;
масштаби здiйснення комплексу будiвельно-монтажних та електромонтажних робiт;
iнвестицiйна дiяльнiсть тощо.
Зовнiшнє середовище будiвельного ринку складається з факторiв, якими Товариство може
управляти, та з тих, на якi воно впливати не може, але повинне враховувати їх у своїй
дiяльностi.
До складових, на якi Товариство може впливати, належать:
- ринковий попит;
- конкуренцiя;
- розвиток будiвельних, електромонтажних та iнжинiрингових робiт;
- iнфраструктура будiвельного ринку (правове i нормативне забезпечення, iнформацiйна та
аудиторська мережа, наукове обслуговування, кадри, система органiзацiї професiйної освiти,
наукове обслуговування, професiйна етика i мова).
До складових, на якi Товариство впливати не може, входять:
- фiнансова криза;

- нестабiльнiсть банкiвської системи;
- недобросовiсна конкуренцiя на ринку будiвництва;
- збiльшення випадкiв шахрайства.
Отже, будiвельний ринок - це вiдкрита система, здатна до розширення та звуження, залежна як
вiд загальної економiчної ситуацiї в державi, так i вiд активностi Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть ПрАТ "СВС-ДНIПРО" протягом 2020
року, є:
- фiнансова криза, яка призводить до зниження iндексу споживчих настроїв потенцiйних
замовникiв;
- нестабiльнiсть банкiвської системи, яка створює ризик втрати вiдповiдних резервiв,
розмiщених на депозитних рахунках банкiв;
- недобросовiсна конкуренцiя на ринку будiвництва, яка проявляється у високих комiсiйних
винагородах, корупцiйних дiях, що веде до втрати частини ринку добросовiсними
будiвельниками.
- збiльшення випадкiв шахрайства.
Вказанi ризики є загальними для всiєї будiвельної галузi.
Специфiчними ризиками для ПрАТ "СВС-ДНIПРО" є:
- залежнiсть вiд пiдприємств, якi перераховують платежi з залучених джерел фiнансування.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Кодекс корпоративного управлiння в ПрАТ "СВС-ДНIПРО" не затверджувався.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання
юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося
рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Товариство не є членом будь-якого
об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не
наводяться.
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Практика корпоративного управлiння Товариства спрямована на досягнення оптимального
балансу iнтересiв усiх сторiн: акцiонерiв, посадових осiб, працiвникiв, контрагентiв,
постачальникiв, кредиторiв, держави та суспiльства. Корпоративне управлiння Товариства
охоплює практично усi сфери дiяльностi акцiонерного товариства - планування, внутрiшнiй
контроль, оцiнка ефективностi виробництва, розкриття iнформацiї. Ключовим моментом
корпоративного управлiння є приведення внутрiшнiх документiв акцiонерного товариства у
вiдповiднiсть до норм чинного законодавства України.
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
-

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні
X

позачергові
16.04.2020
99,903

Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах:
1.Про обрання голови та секретаря Загальних зборiв.
2.Про затвердження складу лiчильної комiсiї.
3.Про затвердження звiту Директора ПрАТ "СВС-ДНIПРО" про результати
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк.
4.Затвердження бухгалтерського звiту та розподiл прибутку (збиткiв) Товариства
за 2019 рiк.
5.Про припинення повноважень Наглядової ради.
6.Про обрання Наглядової ради.
7.Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з головою та членами
наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання
договорiв з головою та членами наглядової ради Товариства.
Загальний опис прийнятих на зборах рiшень:
1. Обрати Головою Загальних зборiв Акцiонерiв Товариства - Бондаренка Сергiя
Володимировича, секретарем - Кривенчук Марiю Олександрiвну.
Рiшення прийняте.
2.Затвердити лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї - Терляєв Юрiй
Валентинович, Член лiчильної комiсiї - Кравченко Микола Володимирович.
Рiшення прийняте.
3.1. Затвердити звiт директора Товариства про результати
господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк.
3.2. Визнати дiяльнiсть Товариства в 2019 роцi задовiльною.
Рiшення прийняте.

фiнансово-

4.1.Затвердити бухгалтерський звiт про фiнансовi результати Товариства та
баланс за 2019 рiк.
4.2. Вiдповiдно до даних бухгалтерського облiку прибуток за 2019 рiк становить
22 236 755,21 грн. (двадцять два мiльйони двiстi тридцять шiсть тисяч сiмсот
п'ятдесят п'ять гривень 21 копiйка), данi про який, згiдно вимог бухгалтерського
облiку наведенi у Звiтi про фiнансовi результати за 2019 рiк.
4.3 Питання про розподiлу прибутку за 2019 рiк, визначений за даними
бухгалтерського облiку в розмiрi 22 236 755,21 грн. (двадцять два мiльйони двiстi
тридцять шiсть тисяч сiмсот п'ятдесят п'ять гривень 21 копiйка), перенести на
наступне засiдання загальних зборiв акцiонерiв про яке буде повiдомлено
акцiонерам додатково.
Рiшення прийняте.
5. 17.04.2020 р. припинити повноваження Наглядової ради Товариства в
наступному складi:
Випирайло Володимира Вячеславовича з посади голови наглядової ради
Товариства;
Немировського Володимира Анатолiйовича з посади заступника голови
наглядової ради Товариства;
Кривенчук Марiю Олександрiвну з посади секретаря наглядової ради
Товариства.
Рiшення прийняте.

6. Обрати з 18.04.2020 року Наглядову раду Товариства строком на 3 (три) роки в
кiлькостi трьох акцiонерiв, в наступному складi:
голова наглядової ради Товариства - Кривенчук Марiя Олександрiвна;
заступник голови наглядової ради Товариства - Немировський Володимир
Анатолiйович;
секретар наглядової ради Товариства - Терляєв Юрiй Валентинович.
Рiшення прийняте.
7.1 Затвердити умови договору з членами Наглядової ради (додаток до даного
протоколу) та укласти з головою Наглядової ради Товариства Кривенчук М.О..,
заступником голови Наглядової ради Товариства Немировським В.А., секретарем
Наглядової ради Товариства Терляєвим Ю.В. договори на затверджених зборами
умовах.
7.2. Уповноважити голову Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Бондаренка
С.В. пiдписати вiд iменi Товариства вищеназванi договори з членами Наглядової
ради Товариства на затверджених загальними зборами умовах.
Рiшення прийняте.

позачергові
X
24.11.2020
99,903
Особа, що iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв - Наглядова
рада.

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні

Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах:
1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборiв.
2. Про затвердження складу лiчильної комiсiї.
3. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв та правочинiв iз
заiнтересованiстю вiдповiдно до п. 9.9.27 Статуту Товариства.
Загальний опис прийнятих на зборах рiшень:
1.Обрати Головою Загальних зборiв Акцiонерiв Товариства - Бондаренка Сергiя
Володимировича, секретарем - Кривенчук Марiю Олександрiвну.
Рiшення прийняте.
2. Затвердити лiчильну комiсiю у складi:
Голова лiчильної комiсiї - Терляєв Юрiй Валентинович, Член лiчильної комiсiї Кравченко Микола Володимирович.
Рiшення прийняте.
3. Надати Директору Товариства попередню згоду на вчинення значних
правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю.
3.1. Попередньо надати згоду Товариству вiдповiдно до п. 9.9.27 Статуту
Товариства, протягом одного року приймати участь в конкурсних торгах (в тому
числi державних) закупiвлях товарiв, робiт та послуг з подальшим укладанням
вiдповiдних правочинiв пов'язаних з виконанням проектних, будiвельномонтажних, електромонтажних, пусконалагоджувальних робiт, що будуть
виконуватись Товариством на об'єктах будiвництва за якими Товариство
виступить у якостi Замовника, Генпiдрядника, Пiдрядника, Субпiдрядника,
Постачальника, а також Замовниками яких виступить держава, управлiння,
установи, органiзацiї та пiдприємства рiзних форм власностi.

3.2. З метою реалiзацiї визначених Товариством основних напрямкiв дiяльностi,
згiдно обраних основних видiв його дiяльностi, схвалити та попередньо надати
Товариству згоду на укладання протягом одного року значних правочинiв та
правочинiв iз заiнтересованiстю, а саме: на виконання проектних, будiвельномонтажних, електромонтажних, пусконалагоджувальних робiт, на постачання
матерiалiв, обладнання, устаткування та iнших матерiальних ресурсiв, що
використовуються, в будiвництвi, але не виключно; кредитних договорiв iз
фiнансовими установами, договорiв про надання гарантiй i поручительств, iнших
правочинiв, якi вчинятимуться Товариством протягом одного року з дня
проведення даних Загальних зборiв Акцiонерiв.
Визначити ринкову вартiсть робiт, послуг, товару, майна i т.д., що буде
предметом таких правочинiв, а отже й граничну сукупну вартiсть правочинiв на
дату прийняття рiшення неможливо, але в будь якому випадку сума правочину
може становити до 50% й бiльше вiдсоткiв вартостi активiв емiтента. Вартiсть
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 553556 тис.грн.
3.3. Уповноважити директора Товариства Кравченко Миколу Володимировича
укладати без додаткового погодження з Наглядовою радою Товариства та
Загальними зборами Акцiонерiв Товариства, значнi правочини та правочини iз
заiнтересованiстю (Договори), в тому числi але не виключно, правочини, що
забезпечують власну поточну господарську дiяльнiсть Товариства, яка є його
предметом основної дiяльностi згiдно iз Статутом й направленi на виконання
робiт та надання послуг Товариством або закупiвлю робiт та/або послуг
Товариством у третiх осiб, правочини про надання гарантiй i поручительств, про
забезпечення виконання зобов'язань, правочини щодо рухомого та нерухомого
майна Товариства, iпотечнi договори й iншi правочини, що передбаченi чинним
законодавством України, якщо ринкова вартiсть майна, робiт та/або послуг, що
буде предметом такого правочину становитиме до 50% й бiльше вiдсоткiв
вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
Товариства, включаючи всi необхiднi витрати по сплатi податкiв, зборiв та
здiйсненню iнших обов'язкових вiдрахувань.
3.4. Незалежно вiд предмету правочину (Договору), виключно за погодженням
Загальних зборiв Акцiонерiв Товариства, Директор Товариства має право
укладати правочини (Договори) цiна предмету кожного Договору (або декiлькох у
сукупностi щодо того самого або однорiдного/аналогiчного предмету)
становитиме бiльше 500 000 000 (П'ятсот мiльйонiв) гривень 00 копiйок,
враховуючи всi необхiднi витрати по сплатi податкiв, зборiв та здiйсненню iнших
обов'язкових вiдрахувань;
3.5. Директору Товариства Кравченку Миколi Володимировичу надається право
пiдписувати i отримувати всi необхiднi документи, в т.ч. договори, угоди, а також
виконувати всi дiї, пов'язанi з виконанням прийнятих на цих Загальних зборах
Акцiонерiв Товариства рiшень.
Рiшення прийняте.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше (зазначити)
д/н
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для

участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?
Так
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками
X
голосуючих акцій

Ні
X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше (зазначити)
д/н
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так
Ні
Реорганізація
X
Додатковий випуск акцій
X
Унесення змін до статуту
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
X
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
X
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
X
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
X
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
X
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
X
Про вчинення значних правочинiв та iнших дiй, погодження яких
Інше (зазначити)
передбачено Статутом Товариства
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Так
Ні
X
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно
є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій
товариства
Інше (зазначити)
У разі скликання, але непроведення
чергових загальних зборів зазначається

-

Ні
X
X

причина їх непроведення
У разі скликання, але непроведення
позачергових загальних зборів
зазначається причина їх непроведення

-

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Незалежний член
Залежний член
наглядової ради
наглядової ради
Кривенчук Марiя Олександрiвна
X
Функціональні обов'язки Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав
акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначених
члена наглядової ради
Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом
Компанiї та Положенням про наглядову раду ПрАТ "СВСДНIПРО", контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу
Товариства.
Немировський Володимир Анатолiйович
X
Наглядова
рада
Товариства
є
органом,
що здiйснює захист прав
Функціональні обов'язки
акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначених
члена наглядової ради
Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом
Компанiї та Положенням про наглядову раду ПрАТ "СВСДНIПРО", контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу
Товариства.
Терляєв Юрiй Валентинович
X
Функціональні обов'язки Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав
акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначених
члена наглядової ради
Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом
Компанiї та Положенням про наглядову раду ПрАТ "СВСДНIПРО", контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу
Товариства.
Персональний склад наглядової ради

Чи проведені засідання
наглядової ради,
загальний опис
прийнятих на них
рішень; процедури, що
застосовуються при
прийнятті наглядовою
радою рішень;
визначення, як
діяльність наглядової
ради зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

Засiдання наглядової ради в 2020 р. проводились.
Опис прийнятих рiшень: приймались рiшення щодо поточної
дiяльностi Товариства, затверджувались бюлетенi для
голосування, вирiшувались iншi питання.
Дiяльнiсть Наглядової Ради позитивно вплинула на фiнансовогосподарську дiяльнiсть Товариства.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

Персональний склад

З питань аудиту

X

З питань призначень

X

З винагород

X
д/н

Інше (зазначити)

комітетів
Комiтети у складi
Наглядової ради
Товариства не
створювались.
Комiтети у складi
Наглядової ради
Товариства не
створювались.
Комiтети у складi
Наглядової ради
Товариства не
створювались.
Комiтети у складi
Наглядової ради
Товариства не
створювались.

д/н
Чи проведені засідання
комітетів наглядової
ради, загальний опис
прийнятих на них
рішень
У разі проведення оцінки д/н
роботи комітетів
зазначається інформація
щодо їх компетентності
та ефективності
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцiнка роботи Наглядової ради Товариства - задовiльна.
Оцінка роботи
наглядової ради
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (зазначити)
X
д/н
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X

внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк
або не було обрано нового члена
Інше (зазначити)
д/н

X
X
X

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Розмiр винагороди членiв Наглядової ради Товариства
Інше (запишіть)
визначається штатним розкладом.

Ні
X
X
X
X

Склад виконавчого органу
Персональний склад
виконавчого органу
Одноосiбний виконавчий
орган - директор Кравченко Микола
Володимирович.

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом
Товариства.

Чи проведені засідання
виконавчого органу:
загальний опис
прийнятих на них
рішень; інформація про
результати роботи
виконавчого органу;
визначення, як
діяльність виконавчого
органу зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

Засiдання виконавчого органу в 2020 р. проводились чи не
проводились.
Опис прийнятих рiшень: приймались рiшення щодо поточної
дiяльностi Товариства.
Дiяльнiсть виконавчого органу позитивно вплинула на
фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства.

Оцінка роботи
виконавчого органу

Оцiнка виконавчого органу Товариства - задовiльна.

Примітки
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента

В Товариствi управлiння ризиками визначається як "ризик-менеджмент", пiд яким розумiють
сукупнiсть послiдовних заходiв антикризової дiяльностi, застосування яких має комплексний,
системний характер i базується на знаннi стандартних прийомiв управлiння ризиками.
Ризик-менеджмент вважається найбiльш ефективною системою управлiння ризиками, яка
охоплює три послiдовнi етапи:
1) аналiз ризику;
2) контроль за ризиком;
3) фiнансування ризику.
Управлiння ризиком необхiдне на стадiї вивчення ймовiрних будiвельних, електромонтажних та
iнжинiрингових послуг, при встановленнi договiрних вiдносин мiж Замовником та Пiдрядником
(Виконавцем). Воно направлене:
- на попередження та мiнiмiзацiю збитку;
- забезпечення вiдповiдностi ймовiрностi ризику та розмiру будiвництва;
- створення об'єктiв забезпечення для гарантованого повного вiдшкодування можливого збитку.
1. Iдентифiкацiя ризикiв (встановлення ризику) - систематичне виявлення джерел ризику,
визначення факторiв ризику, їхньої класифiкацiї та попередньої оцiнки значущостi кожного з
цих факторiв.
Для iдентифiкацiї ризику спочатку необхiдно визначити такi його компоненти як предмет
будiвництва (робiт), джерела фiнансування, забезпечення виконання робiт та iнше.
Товариство веде вiдповiдний статистичний облiк та обробку зiбраної iнформацiї, на основi якої
визначає всi ризиковi обставини, що характеризують параметри ризику. Результатом є
прийняття рiшення, до якої ризикової групи варто вiднести той чи iнший предмет. Середня
величина ризикових обставин - це середнiй ризиковий тип групи, яка використовується як мiра
порiвняння.
2. Аналiз ризику - комплексна дiагностика ризикiв за допомогою рiзних методiв: емпiричного,
статистичного спостереження, документального облiку та iнше. Вiн дозволяє визначити
потенцiйний вплив ризику на предмет будiвництва, а також теоретичну ймовiрнiсть того, що
небезпека реалiзується.
Оцiнка ризикiв здiйснюється за допомогою розрахункiв, якi передбачають застосування
статистичних i математичних методiв.
Iснують методи оцiнки ризику, серед яких видiляють три основнi:
1) метод середнiх величин. Полягає у тому, що окремi ризиковi групи подiляють на декiлька
пiдгруп, щоб створити аналiтичну базу для визначення ризику за ризиковими ознаками;
2) метод вiдсоткiв. Виражає сукупнiсть знижок i надбавок до тiєї аналiтичної бази, яку вже
створено, залежно вiд можливих позитивних i негативних вiдхилень вiд середнього ризикового
типу;
3) метод iндивiдуальних оцiнок. Використовується тодi, коли ризик не можна зiставити з
вiдомим середнiм типом ризикiв. Компанiя здiйснює довiльну оцiнку, що випливає з нашої
професiйної пiдготовки та досвiду, суб'єктивного погляду.
3. Контроль за ризиком - призначений для часткового або повного усунення ризикiв при
оптимальному спiввiдношеннi рiзних способiв: усунення ризику, зменшення, локалiзацiї або
подiлу. Ризик можна контролювати ще до самої подiї.
Посаду головного фахiвця з внутрiшнього аудиту в Товариствi не введено.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом

останніх трьох років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не належить
Загальн
Виконав
до
і збори Наглядов
чий
компетенції
акціоне
а рада
орган
жодного
рів
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнесні
так
ні
ні
планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
так
ні
ні
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
так
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
так
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
так
так
ні
ні
виконавчого органу
Прийняття рішення про додаткову емісію
так
ні
ні
ні
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
так
ні
ні
ні
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
ні
ні
ні
так
конфлікт інтересів
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган

Так
X
X
X

Ні

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
д/н

X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація
оприлюднюється
в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних
Документи
Національної
надаються
Копії
Інформація
комісії з цінних
для
докуме розміщуєтьс
Інформація
Інформація про
паперів та
ознайомлен
нтів
я на
розповсюдж
діяльність
фондового ринку
ня
надают
власному
ується на
акціонерного
про ринок
безпосередн ься на
веб-сайті
загальних
товариства
цінних паперів
ьо в
запит акціонерног
зборах
або через особу, акціонерно акціоне
о
яка провадить
му
ра
товариства
діяльність з
товаристві
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
Фінансова звітність,
так
так
так
так
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 5 та більше
ні
так
ні
ні
так
відсотками
голосуючих акцій
Інформація про склад
органів управління
так
ні
так
так
так
товариства
Протоколи загальних
зборів акціонерів
ні
ні
так
так
ні
після їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
ні
ні
так
ні
ні
акціонерного
товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

Так
Не проводились взагалі
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

Ні
X

X
X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Інше (зазначити)
д/н
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та
X
більше 10 відсотками голосуючих акцій
Інше (зазначити)
д/н
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента

№ з/п

1
2
3

Повне найменування юридичної
особи - власника (власників) або
прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) фізичної особи власника (власників) значного
пакета акцій

Випирайло Володимир
Вячеславович
Бондаренко Сергiй Володимирович
Немировський Володимир
Анатолiйович

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та
громадських формувань
(для юридичної особи резидента), код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)
д/в
д/в
д/в

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

31,468985
13,392162
13,392162

4
5
6
7

Терляєв Юрiй Валентинович
Кравченко Микола Володимирович
Бровко Алла Володимирiвна
Кривенчук Марiя Олександрiвна

д/в
д/в
д/в
д/в

13,268881
10,796782
8,79185
8,79185

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
Загальна
кількість
акцій

Кількість акцій
з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата
виникнення
обмеження

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Посадовi особи Товариства призначаються рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства та
вiдповiдними наказами Директора Товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента
Повноваження посадових осiб Товариства зазначаються в Статутi Товариства, у вiдповiдних
положеннях, затверджених рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв Товариства та вiдповiдних
посадових iнструкцiях.
10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у
підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4
цього пункту
На нашу думку iнформацiя у Звiтi про корпоративне управлiння, що входить до складу рiчної
iнформацiї про емiтента за 2020 рiк, пiдготовлена Компанiєю в усiх суттєвих аспектах
вiдповiдно до застосованих критерiїв.
Ми вважаємо, що Компанiя в Звiтi про корпоративне управлiння здiйснила повний та
достовiрний опис основних характеристик свого внутрiшнього контролю i управлiння ризикам,
ризкрила повний перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета
акцiй. Ми не маємо заперечень, щодо зазначеної в Звiтi про корпоративне управлiння
вiдсутностi обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах. На нашу
думку, порядок призначення та звiльнення посадових осiб Компанiї здiйснюється без порушень
дiючого законодавства України та достовiрно розкрито в Звiтi про корпоративне управлiння. Ми
не маємо зауважень до описаних Компанiєю в Звiтi про корпоративне управлiння повноважень
посадових осiб.
Практикуючий фахiвець
"19" квiтня 2021 року, м. Київ

Кулiченко О.В.

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи

Місцезнаходження

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи
Випирайло Володимир Вячеславович
Бондаренко Сергiй Володимирович
Немировський Володимир Анатолiйович
Терляєв Юрiй Валентинович
Кравченко Микола Володимирович
Бровко Алла Володимирiвна
Кривенчук Марiя Олександрiвна
Усього

Кількість акцій
(шт.)

Кількість акцій
(шт.)
4 850
2 064
2 064
2 045
1 664
1 355
1 355
15 397

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
31,468985
13,392162
13,392162
13,268881
10,796782
8,791851
8,791851
99,902673

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

Кількість за типами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
4 850
0
2 064
0
2 064
0
2 045
0
1 664
0
1 355
0
1 355
0
15 397
0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій
Акцiя проста iменна
бездокументарна
Примітки:
-

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

15 412

50,00

Права та обов'язки
Всi акцiонери Товариства мають рiвнi права та
обов'язки, згiдно законодавства України, Статуту
Товариства.

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру
-

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
20.10.2010

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
522/10/1/10

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

3
4
5
6
7
8
9
Територiальне
UA4000101380 Акція проста Бездокумент
50
15 412
770 600
управлiння Державної
бездокумента арні іменні
комiсiї з цiнних
рна іменна
паперiв та фондового
ринку в м. Києвi та
Київськiй областi
Узвiтному роцi акцiї товариства у лiстингу не перебували, торгiвля на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась.

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)
10
100

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру
статутного капіталу емітента
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість цінних
паперів (шт.)

1
Кравченко Микола Володимирович

2
1 664

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
3
10,796782

Кривенчук Марiя Олександрiвна

1 355

Бровко Алла Володимирiвна
Усього

Кількість за типами акцій
прості іменні

привілейовані іменні

4
1 664

5
0

8,791851

1 355

0

1 355

8,791851

1 355

0

4 374

28,380483

4 374

0

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими
обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав
передано іншій особі

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна вартість
(грн)

Загальна
кількість
голосуючих
акцій (шт.)

1
20.10.2010

2
522/10/1/10

3
UA4000101380

4
15 412

5
770 600

6
15 412

Опис:
-

Кількість
голосуючих
акцій, права
голосу за
якими
обмежено
(шт.)
7
0

Кількість голосуючих
акцій, права голосу за
якими за результатами
обмеження таких прав
передано іншій особі
(шт.)
8
0

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними
паперами у звітному році
Інформація про виплату дивідендів

Сума нарахованих дивідендів, грн.
Нараховані дивіденди на одну акцію,
грн.
Сума виплачених/перерахованих
дивідендів, грн.
Дата прийняття уповноваженим
органом акціонерного товариства
рішення про встановлення дати
складення переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів
Дата складення переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів
Спосіб виплати дивідендів
Дата (дати) перерахування
дивідендів через депозитарну систему
із зазначенням сум (грн)
перерахованих дивідендів на
відповідну дату
Дата (дати) перерахування/
відправлення дивідендів
безпосередньо акціонерам із
зазначенням сум (грн)
перерахованих/відправлених
дивідендів на відповідну дату

За результатами звітного
періоду
за
за простими привілейова
акціями
ними
акціями
0
0
0
0
0

0

У звітному періоді

41 673 000,01
4 542

за
привілейова
ними
акціями
0
0

38 926 332,62

0

за простими
акціями

18.01.2019

31.12.2016
Безпосереднь
о акцiонерам

15.01.2020,
1 415 146,35
06.04.2020,
1 868 180,01
27.07.2020,
5 137 495,01
12.08.2020,
8 660 882,49
08.09.2020,
2 026 975,3
12.10.2020,
9 714 536,01
25.11.2020,
6 445 221,01

Опис

02.12.2020,
3 657 896,44
Дата прийняття рiшення про встановлення дати складення перелiку осiб, якi
мають право на отримання дивiдендiв 18.12.2018, порядок - виплата дивiдендiв в
повному обсязi пропорцiйно всiм особам, що мають право на отримання

дивiдендiв, спосiб - безпосередньо акцiонерам, дати складання перелiку осiб, якi
мають право на отримання дивiдендiв 31.12.2016. Строки виплати - вiдповiдно до
рiшень загальних зборiв.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
26 146
24 067
8 791
7 266
655
484
2 958
3 790
9 147
8 751
4 595
3 776
1 237

3 967

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
27 383
24 067
8 791
7 266
655
484
2 958
3 790
9 147
8 751
9 190
3 776
27

3 967

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 237
3 967
0
0
2 567
3 967
0
0
0
0
0
0
27 383
28 034
0
0
27 383
28 034
Термiн користування основними засобами залежить вiд їх виду, групи,
призначенням i т. iн. В складi основних засобiв 60 вiдсоткiв залишкової
вартостi займає виробнича база, яка введена в експлуатацiю в 1972
роцi, решта основних засобiв введенi в експлуатацiю у перiод з 1986
року по 2020 рiк. Загальна первiсна вартiсть основних засобiв станом на
31.12.2020 року склала 50891 тис.грн., залишкова вартiсть - 28034
тис.грн. Станом на 31.12.2020 року основнi засоби та МНМА
класифiкуються таким чином (в тис. грн.): наведено у таблицi. За
звiтний перiод нарахована амортизацiя в сумi 4929 тис.грн. Вибуло у
зв'язку з продажем машин та обладнання по первiснiй вартостi 14
тис.грн., нарахованою амортизацiєю 149 тис.грн. Всi необоротнi
матерiальнi активи, що знаходяться на балансi товариства, є власними.
Обмежень щодо володiння, користування та розпорядження основними
засобами немає. Придбаних за рахунок цiльового фiнансування
основних засобiв немає, основних засобiв, що не використовуються у
зв'язку з реконструкцiєю чи консервацiєю немає. Виробнича база має
загальну площу 23423 м2, ступiнь використання будiвлi близько 100 %.
Решта основних засобiв використовуються на 100%. Змiни у вартостi
основних засобiв вiдбулися за рахунок збiльшення: будiвлi та споруди 210 тис.грн., транспортних засобiв на 906 тис.грн., iнвестицiйної
нерухомостi на 2777 тис.грн, iнструментiв, приладiв та iнших основних
засобiв - 464 тис.грн. Залишкова вартiсть зросла за цей рахунок.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
Розрахункова вартість чистих активів

За звітний період
147 792

За попередній період
151 241

(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
771
771
Скоригований статутний капітал
771
771
(тис.грн)
Вартiсть чистих активiв розрахована за даними Балансу як рiзниця балансової вартостi
Опис
активiв та всiх видiв зобов`язань i забезпечень, вiдображених в Балансi. Розрахунок
проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi
чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 147021 тис.грн.
Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на
147021 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України
дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

7 061

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

X
545 431
X
X
X
552 492
X
X
Станом на 31.12.2020 року поточнi зобов'язання
розрахунками складаються:
з бюджетом - 1474,00 тис.грн.;
Iншi поточнi зобов"язання - 545431,00 грн.

за

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження

ПАТ "Нацiональний депозитарiй
України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04071, Україна, Подiльський р-н р-н, м.
Київ, вул. Тропiнiна, 7-г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

немає
немає
12.02.2015
+380443630400
+380443630400
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю
цiнних паперiв
Емiтент користується послугами ПАТ
"НДУ" передбачених договором.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ
"ДIВАЙС-ГРУП"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
33498239
01103, Україна, Печерський р-н р-н, м.
Київ, вул. Михайла Бойчука, 3, офiс 18
3616
АПУ
16.09.2020
+380442294499
+380442000257
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського
облiку й аудиту; консультування з
питань оподаткування (основний)
Провели аудит фiнансової звiтностi
ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "СВС-ДНIПРО", за рiк,
що закiнчився 31 грудня 2020 року.
Виконали
завдання
з
надання
обгрунтованої
впевненостi
для
Приватного акцiонерного товариства
"СВС-ДНIПРО", а саме: висловили
думку щодо iнформацiї вiдображеної у
Звiтi про корпоративне управлiння, що
входить до складу рiчної iнформацiї
про емiтента за 2020 рiк

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі
- правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості
про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких
створює заінтересованість
Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

1
1

2
24.11.2020

Опис:

Найменування
уповноваженого
органу, що
прийняв рішення

Гранична
сукупна вартість
правочинів
(тис.грн)

Вартість активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності
(тис.грн)

3
Загальнi збори
акцiонерiв

4
500 000

5
553 556

Співвідношення
граничної
сукупної
вартості
правочинів до
вартості активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

Предмет
правочину

6
90,3251

7
-

Дата
розміщення
інформації про
прийняття
рішення щодо
попереднього
надання згоди
на вчинення
значних
правочинів в
загальнодосту
пній
інформаційній
базі даних
Національної
комісії з
цінних паперів
та фондового
ринку або
через особу,
яка провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені
учасників
фондового
ринку
8
24.11.2020

URL-адреса
сторінки власного
веб-сайту
товариства, на якій
розміщена
інформація про
прийняття рішення
щодо попереднього
надання згоди на
вчинення значних
правочинів

9
http://www.svsdnipro.
ua/UserFiles/File/Zvit
/2020/povidpdf.pdf

На позачергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "СВС-Днiпро", якi вiдбулись 24 листопада 2020 року (протокол №01 вiд 24 листопада 2020 року) прийнято наступнi
рiшення: 1. Попередньо надати згоду Товариству вiдповiдно до п. 9.9.27 Статуту Товариства, протягом одного року приймати участь в конкурсних торгах (в тому числi
державних) закупiвлях товарiв, робiт та послуг з подальшим укладанням вiдповiдних правочинiв пов'язаних з виконанням проектних, будiвельно-монтажних,
електромонтажних, пусконалагоджувальних робiт, що будуть виконуватись Товариством на об'єктах будiвництва за якими Товариство виступить у якостi Замовника,
Генпiдрядника, Пiдрядника, Субпiдрядника, Постачальника, а також Замовниками яких виступить держава, управлiння, установи, органiзацiї та пiдприємства рiзних форм
власностi. 2. З метою реалiзацiї визначених Товариством основних напрямкiв дiяльностi, згiдно обраних основних видiв його дiяльностi, схвалити та попередньо надати
Товариству згоду на укладання протягом одного року значних правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю, а саме: на виконання проектних, будiвельно-монтажних,
електромонтажних, пусконалагоджувальних робiт, на постачання матерiалiв, обладнання, устаткування та iнших матерiальних ресурсiв, що використовуються, в
будiвництвi, але не виключно; кредитних договорiв iз фiнансовими установами, договорiв про надання гарантiй i поручительств, iнших правочинiв, якi вчинятимуться
Товариством протягом одного року з дня проведення даних Загальних зборiв Акцiонерiв. Визначити ринкову вартiсть робiт, послуг, товару, майна i т.д., що буде предметом
таких правочинiв, а отже й граничну сукупну вартiсть правочинiв на дату прийняття рiшення неможливо, але в будь якому випадку сума правочину може становити до 50%
й бiльше вiдсоткiв вартостi активiв емiтента. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 553556 тис.грн. 3. Уповноважити директора
Товариства Кравченко Миколу Володимировича укладати без додаткового погодження з Наглядовою радою Товариства та Загальними зборами Акцiонерiв Товариства,
значнi правочини та правочини iз заiнтересованiстю (Договори), в тому числi але не виключно, правочини, що забезпечують власну поточну господарську дiяльнiсть
Товариства, яка є його предметом основної дiяльностi згiдно iз Статутом й направленi на виконання робiт та надання послуг Товариством або закупiвлю робiт та/або послуг
Товариством у третiх осiб, правочини про надання гарантiй i поручительств, про забезпечення виконання зобов'язань, правочини щодо рухомого та нерухомого майна
Товариства, iпотечнi договори й iншi правочини, що передбаченi чинним законодавством України, якщо ринкова вартiсть майна, робiт та/або послуг, що буде предметом
такого правочину становитиме до 50% й бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, включаючи всi необхiднi
витрати по сплатi податкiв, зборiв та здiйсненню iнших обов'язкових вiдрахувань. 4. Незалежно вiд предмету правочину (Договору), виключно за погодженням Загальних
зборiв Акцiонерiв Товариства, Директор Товариства має право укладати правочини (Договори) цiна предмету кожного Договору (або декiлькох у сукупностi щодо того
самого або однорiдного/аналогiчного предмету) становитиме бiльше 500 000 000 (П'ятсот мiльйонiв) гривень 00 копiйок, враховуючи всi необхiднi витрати по сплатi
податкiв, зборiв та здiйсненню iнших обов'язкових вiдрахувань; Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 90,3251% 5. Директору Товариства Кравченку Миколi Володимировичу надається право пiдписувати i отримувати всi необхiднi
документи, в т.ч. договори, угоди, а також виконувати всi дiї, пов'язанi з виконанням прийнятих на цих Загальних зборах Акцiонерiв Товариства рiшень. Кiлькiсть
голосуючих акцiй: 15412; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 15397; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття
рiшення: 15397; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СВС-ДНIПРО"
Київська область, м.Вишгород

Територія
ОрганізаційноАкціонерне товариство
правова форма
господарювання
Вид економічної
Організація будівництва будівель
діяльності
Середня кількість працівників: 86
Адреса, телефон: 07301 м. Вишгород, Шкiльна, 4, (044)5457124
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Дата

КОДИ
01.01.2021

за ЄДРПОУ

00132807

за КОАТУУ

3221810100

за КОПФГ

230

за КВЕД

41.10

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2020 p.
Форма №1

Актив

Код
рядка

1

2

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

0
155
( 155 )
33 504
26 146
48 324
( 22 178 )
1 237
2 567
( 1 330 )
0
0
(0)

0
186
( 186 )
0
24 067
49 559
( 25 492 )
3 967
5 344
( 1 377 )
0
0
(0)

1030

2 439

2 308

1035
1040
1045
1050
1060

1 232
0
0
0
0

1 233
0
0
0
0

1065

0

0

1090
1095

0
64 558

0
31 575

II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

50 161
899
272
0
48 990
0
0
0

53 994
6 161
8
0
47 825
0
0
0

1125

345 054

555 715

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

25 282
633
0
0
0
31 825
0
33
0
33
644
0

11 724
800
0
0
0
1 621
0
84
0
84
52
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
38 043
491 675

0
0
0
0
44 719
668 709

1200

0

0

1300

556 233

700 284
На кінець
звітного
періоду
4
771
0
0
0
0
0
0
147 021
(0)
(0)
0
147 792

Пасив

Код
рядка

1

2

На початок
звітного
періоду
3

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

771
0
0
0
0
0
0
150 470
(0)
(0)
0
151 241

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс
Примітки: вiдсутнi

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1600
1605

0
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

0
179 935
1 474
1 248
181
713
218 233
0
0
0
87
0
0
4 369
404 992

0
274 400
7 061
4 312
251
976
267 424
35
0
0
329
0
0
2 016
552 492

1700

0

0

1800
1900

0
556 233

0
700 284

Керівник

Кравченко Микола Володимирович

Головний бухгалтер

Лук"янець Олена Олександрiвна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СВС-ДНIПРО"

Дата

КОДИ
01.01.2021

за ЄДРПОУ

00132807

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

593 432

314 007

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 462 931 )
(0)

( 245 836 )
(0)

2090

130 501

68 171

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
24 159

0
0
0
18 598

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 7 991 )
( 60 552 )
( 45 734 )

( 15 449 )
( 35 200 )
( 2 284 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

40 383

33 836

2195
2200
2220

(0)
0
6 908

(0)
0
29

Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2240
2241
2250
2255
2270
2275

84
0
(0)
(0)
( 238 )
0

2 467
0
( 8 058 )
(0)
( 1 126 )
0

2290

47 137

27 148

2295
2300

(0)
-8 913

(0)
-4 912

2305

0

0

2350

38 224

22 236

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
38 224

0
22 236

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
445 522
Витрати на оплату праці
2505
14 923
Відрахування на соціальні заходи
2510
3 038
Амортизація
2515
3 811
Інші операційні витрати
2520
109 914
Разом
2550
577 208
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
15 412
15 412
2 480,145340

За аналогічний
період
попереднього
року
4
232 207
15 691
2 812
3 455
44 604
298 769
За аналогічний
період
попереднього
року
4
15 412
15 412
1 442,771870

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
Примітки: вiдсутнi

2615

2 480,145340

1 442,771870

2650

0,00

0,00

Керівник

Кравченко Микола Володимирович

Головний бухгалтер

Лук"янець Олена Олександрiвна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СВС-ДНIПРО"

Дата

КОДИ
01.01.2021

за ЄДРПОУ

00132807

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2020 рік
Форма №3

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

485 835
0
0
14
0
123 443
2 058

277 540
0
0
34
0
162 359
367

3025

28

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
0
0
101

0
0
0
0
0
99

3100
3105
3110
3115
3116

( 408 301 )
( 10 886 )
( 2 964 )
( 37 671 )
( 5 848 )

( 316 660 )
( 10 446 )
( 2 861 )
( 13 524 )
( 9 225 )

3117

( 25 781 )

(0)

3118

( 6 042 )

( 4 299 )

3135
3140
3145

( 104 482 )
( 43 475 )
(0)

( 60 701 )
( 6 066 )
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 1 514 )
2 186

(0)
( 1 373 )
28 768

3200

0

0

необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року
Примітки: вiдсутнi

3205

0

0

3215
3220
3225
3230

0
0
0
38 055

29
0
0
127

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

( 47 )
(0)
(0)
( 1 213 )

( 2 254 )
(0)
(0)
( 529 )

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
36 795

(0)
-2 627

3300
3305

0
0

0
8 500

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
(0)
( 38 930 )
(0)
(0)

(0)
( 17 000 )
( 16 788 )
( 1 178 )
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
-38 930
51
33
0
84

(0)
-26 466
-325
358
0
33

Керівник

Кравченко Микола Володимирович

Головний бухгалтер

Лук"янець Олена Олександрiвна

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СВСДНIПРО"

Підприємство

Дата

КОДИ
01.01.2021

за ЄДРПОУ

00132807

Звіт про власний капітал
За 2020 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до

2
4000
4005

3
771
0

4
0
0

5
0
0

6
0
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
150 470
0

4010
4090
4095

0
0
771

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
151 241
0

0
0
150 470

0
0
0

0
0
0

0
0
151 241

0

38 224

0

0

38 224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
-41 673

0
0

0
0

0
-41 673

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
акцій
Анулювання викуплених
акцій
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року
Примітки: вiдсутнi

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

0
771

0
0

0
0

0
0

-3 449
147 021

0
0

0
0

-3 449
147 792

Керівник

Кравченко Микола Володимирович

Головний бухгалтер

Лук"янець Олена Олександрiвна

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за
результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською
фірмою)
1

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)

2

Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності

3

Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора
Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова
від висловлення думки)
Пояснювальний параграф (за наявності)

4
5
6
7
8
9

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ
"ДIВАЙС-ГРУП"
4 - суб'єкти аудиторської діяльності,
які мають право проводити
обов'язковий аудит фінансової
звітності підприємств, що
становлять суспільний інтерес
33498239
01103, мiсто Київ, вулиця Михайла
Бойчука, 3, офiс 18
3616
номер: 349/4, дата: 28.09.2017
з 01.01.2020 по 31.12.2020
02 - із застереженням
ДУМКА IЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ
Ми провели аудит фiнансової
звiтностi ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СВС-ДНIПРО", за рiк, що
закiнчився 31 грудня 2020 року, i
складається iз:
- Балансу (Звiту про
фiнансовий стан) станом на
31.12.2020р.;
- Звiту про фiнансовi
результати (Звiт про сукупний
дохiд) за 2020р.;
- Звiту про рух грошових
коштiв (за прямим методом) за
2020р.;
- Звiту про власний капiтал за
2020р.;
- Примiток до рiчної
фiнансової звiтностi за 2020р.
На нашу думку, за винятком впливу
питання, описаного в роздiлi

"Основа для думки iз
застереженням" нашого звiту,
фiнансова звiтнiсть, що додається,
вiдображає достовiрно в усiх
суттєвих аспектах фiнансовий стан
на 31 грудня 2020 р., та її фiнансовi
результати i грошовi потоки за рiк,
що закiнчився зазначеною датою
вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку
та фiнансової звiтностi, Закону
України "Про бухгалтерський облiк
та фiнансову звiтнiсть в Українi"
№996 - XIV вiд 16.07.1999 р
внутрiшньої облiковою полiтикою
Товариства та iншими нормативноправовими актами, щодо ведення
бухгалтерського облiку та
складання фiнансової звiтностi в
Українi.
ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ IЗ
ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ
Ми провели аудит фiнансової
звiтностi ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СВС-ДНIПРО", складеної за
Мiжнародними стандартами
бухгалтерського облiку та
фiнансової звiтностi (МСФЗ). Це
перша фiнансова звiтнiсть складена
за МСФЗ. Згiдно облiкових полiтик
подальша оцiнка основних засобiв
та нематерiальних актiв
проводиться за справедливою
вартiстю. На дату цього
аудиторського Звiту оцiнка
основних засобiв та нематерiальних
активiв не проведена у Балансi
(Звiтi про фiнансовий стан) станом
на 31.12.2020 р. основнi засоби та
нематерiальнi активи вiдображенi за
первiсною вартiстю. Ми не змогли
отримати прийнятнi аудиторськi
докази щодо справедливої вартостi
основних засобiв та нематерiальних
активiв, тому модифiкуємо свою
думку.
Ми провели аудит вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв аудиту
(МСА). Нашу вiдповiдальнiсть

згiдно з цими стандартами
викладено в роздiлi нашого звiту
"Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит
фiнансової звiтностi". Ми є
незалежними по вiдношенню до
Товариства згiдно з Кодексом етики
професiйних бухгалтерiв Ради з
мiжнародних стандартiв етики для
бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ), а
також виконали iншi обов'язки з
етики вiдповiдно до цих вимог та
Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що
отриманi нами аудиторськi докази є
достатнiми i прийнятними для
використання їх як основи для
нашої думки iз застереженням.
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Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка достовiрно
вiдображає фiнансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРГО ТОВАРИСТВА "СВС-ДНIПРО"
(далi - ПрАТ "СВС-ДНIПРО")
станом на 31 грудня 2020 року i результати його дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни у
власному капiталi за рiк, який закiнчився цiєю датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi ("МСФЗ").
При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво несе вiдповiдальнiсть за:
- належний вибiр та застосування облiкової полiтики;
- представлення iнформацiї, у т.ч. даних про облiкову полiтику, у формi, що забезпечує
прийнятнiсть, достовiрнiсть, спiв ставнiсть та зрозумiлiсть такої iнформацiї;
- розкриття додаткової iнформацiї у випадках, коли виконання вимог МСФЗ є недостатнiм для
розумiння користувачами звiтностi того впливу конкретних операцiй, iнших подiй та умов на
фiнансовий стан та фiнансовi показники дiяльностi Пiдприємства; та
- здiйснення оцiнки здатностi Пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй
основi.
Керiвництво також несе вiдповiдальнiсть за:
- розробку, впровадження та пiдтримання ефективної та надiйної системи внутрiшнього
контролю в усiх пiдроздiлах Пiдприємства;
- ведення належної облiкової документацiї, яка дозволяє у будь-який час продемонструвати та
пояснити операцiї Пiдприємства i розкрити iнформацiю з достатньою точнiстю щодо її
фiнансового стану i яка надає керiвництву можливiсть забезпечити вiдповiднiсть фiнансової
звiтностi Пiдприємства вимогам МСФЗ;

- ведення бухгалтерських записiв у вiдповiдностi до законодавства України, Положень
(стандартiв) бухгалтерського облiку України та МСФЗ;
- застосування обгрунтовано доступних заходiв щодо збереження активiв Пiдприємства; та
- запобiгання i виявлення випадкiв шахрайства та iнших порушень.
Фiнансова звiтнiсть Пiдприємства за рiк, який закiнчився 31 грудня 2020 року, була
затверджена керiвництвом "26" лютого 2021 року.
Вiд iменi керiвництва:
____(пiдпис)____________
Кравченко М.В.
Директор

______(пiдпис)_______
Лук'янець О.О.
Головний бухгалтер

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фiнансової звiтностi
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРГО ТОВАРИСТВА "СВС-ДНIПРО"
за 2020 рiк
Адресати: акцiонерам ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СВС-ДНIПРО"
Керiвництву ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СВС-ДНIПРО"
НАЦIОНАЛЬНIЙ КОМIСIЇ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
ДУМКА IЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СВС-ДНIПРО", за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року, i складається iз:
- Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31.12.2020р.;
- Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2020р.;
- Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2020р.;
- Звiту про власний капiтал за 2020р.;
- Примiток до рiчної фiнансової звiтностi за 2020р.
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi "Основа для думки iз
застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно в усiх
суттєвих аспектах фiнансовий стан на 31 грудня 2020 р., та її фiнансовi результати i грошовi
потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi, Закону України "Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi" №996 - XIV вiд 16.07.1999 р внутрiшньої облiковою полiтикою
Товариства та iншими нормативно-правовими актами, щодо ведення бухгалтерського облiку
та складання фiнансової звiтностi в Українi.
ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ IЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СВС-ДНIПРО", складеної за Мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку та
фiнансової звiтностi (МСФЗ). Це перша фiнансова звiтнiсть складена за МСФЗ. Згiдно
облiкових полiтик подальша оцiнка основних засобiв та нематерiальних актiв проводиться за
справедливою вартiстю. На дату цього аудиторського Звiту оцiнка основних засобiв та
нематерiальних активiв не проведена у Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) станом на
31.12.2020 р. основнi засоби та нематерiальнi активи вiдображенi за первiсною вартiстю. Ми
не змогли отримати прийнятнi аудиторськi докази щодо справедливої вартостi основних

засобiв та нематерiальних активiв, тому модифiкуємо свою думку.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi нашого звiту
"Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi". Ми є незалежними по вiдношенню
до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних
стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ), а також виконали iншi обов'язки з етики
вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi
докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз
застереженням.
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО НАДIЛЕНО
НАЙВИЩИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ ЗА ФIНАНСОВI ЗВIТНIСТЬ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СВС-ДНIПРО" несе вiдповiдальнiсть за
складання та достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996 - XIV вiд 16.07.1999 р., що надає
правдиву та неупереджену iнформацiю вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку, за внутрiшнiй контроль, який керiвництво ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СВС-ДНIПРО" (далi -Товариство) визначає потрiбним для
того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень
унаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де
це застосовано, питання, що стосується безперервностi дiяльностi, та використовуючи
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм
випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати товариство чи припинити
дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом
фiнансового звiтування Товариства.
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi
результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Мiжнародних
стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг
(далi - МСА), зокрема, до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової
звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706
"Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", МСА
720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстить перевiрену
аудитором фiнансову звiтнiсть, МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується
шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi".
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також зобов'язують
нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обгрунтованої
впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття
iнформацiї у фiнансових звiтах, а також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського
облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом Товариства, а
також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Вибiр процедур залежить вiд судження
аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства або помилки.
Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть
облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової

звiтностi.
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що
стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової
звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з
метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта
господарювання.
Перевiрка проводилась вiдповiдно до статтi 10 Закону України "Про аудит фiнансової
звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 року № 2258-VIII з наступними змiнами та
доповненнями, Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання
впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання
впевненостi (РМСАНВ), затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням
АПУ вiд 26.01.2017 року №338/8 (надалi - МСА), з урахуванням iнших нормативних актiв.
Аудиторська перевiрка включає оцiнку застосованих МСФЗ та суттєвих попереднiх оцiнок,
здiйснених управлiнським персоналом Товариства, також оцiнку загального подання
фiнансових звiтiв в цiлому. Перевiркою не розглядалося питання правильностi сплати
податкiв, зборiв, обов'язкових платежiв.
Отриманi аудиторськi докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та вiдповiдну
основу для висловлення аудиторської думки.
Нашими цiлями є по-перше, але не виключно, отримання обгрунтованої впевненостi, що
фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або
помилки та по-друге - випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обгрунтована
впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений
вiдповiдно до МСА. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони
можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї
фiнансової звiтностi. Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо
професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.
Крiм того, ми:
- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у
вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки,
оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi
твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки
щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi
отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо
подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть продовжити безперервну
дiяльнiсть суб'єкта перевiрки. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої
невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних
розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є
неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських
доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора;

- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з
розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що
покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. Ми
повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований
обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi
недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. Ми також надаємо
тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi
етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi
могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це
застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо
яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали
найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є
ключовими питаннями аудиту.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про
запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд
час аудиту, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi
нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їх про всi стосунки та
iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу
незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими
повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової
звiтностi поточного перiоду. Ми описуємо суттєвi питання в своєму звiтi аудитора окрiм
випадкiв, коли законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого
питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд
висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть
очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
КЛЮЧОВI ПИТАННЯ АУДИТУ
Ключовi питання iнiцiативного аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були
значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання
розглядалися в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi
думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Ключовi
питання були узгодженi.
Ключовi питання аудиту Як ключове питання було розглянуто пiд час аудиту
Склад та вiдображення iнвестицiй
Визнання доходу i його склад
Товариство виконує будiвельнi пiдряднi та генпiдряднi роботи на об'єктах електроенергетики.
За 2020 рiк сума доходу вiд основного виду дiяльностi становила 593432 тис.грн. Iншi
операцiйнi доходи, у т.ч. дохiд вiд участi в капiталi, становили 24159 тис.грн., iншi фiнансовi
доходи - 6908 тис.грн., а iншi доходи -84 тис.грн. Загальний розмiр доходiв збiльшився у
порiвняннi iз попереднiй перiодом на 86,39 вiдсоткiв. Ми виконали такi процедури:
Оцiнка та тестування засобiв контролю над визнанням, класифiкацiєю, оцiнкою та
вiдображенням у фiнансовiй звiтностi фiнансових активiв (iнвестицiй).
Оцiнка методологiї використання управлiнським персоналом облiкових оцiнок при визнаннi та
оцiнцi доходу.

IНША IНФОРМАЦIЯ
На пiдставi Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України "Про запобiгання поширенню на територiї
України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2"
вiд 10.03.2020 №211 на всiй територiї України запроваджений режим надзвичайної ситуацiї з
12.03.2020р. по 03.04.2020р., у зв'язку iз введенням карантину. Крiм того, введення карантину
вiднесено до форс-мажорних обставин згiдно з Законом України вiд 17.03.2020р. №530-IХ
"Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України, спрямованих на запобiгання
виникнення i поширення коронавiрусної хвороби (COVID-19)", яким внесенi змiни до ст. 14-1
Закону "Про торгово-промисловi палати в Українi". За попереднiми оцiнками, вжиття
обмежувальних заходiв в Українi на перiод встановлення карантину, може негативно
вплинути на фiнансово-економiчний стан Товариства, на зменшення доходiв та збiльшення
величини сумнiвної дебiторської заборгованостi та, вiрогiдно, викликати сумнiви щодо
здатностi Товариством здiйснювати свою безперервну дiяльнiсть у майбутньому.
Проте, на дату складання фiнансової звiтностi за 2020 рiк керiвництву Товариства було
невiдомо про будь-якi суттєвi невизначеностi, що можуть викликати загрозу безперервнiй
дiяльностi Товариства (п.31 Примiток).
Отже, складання фiнансової звiтностi проводилося з урахуванням принципу безперервної
дiяльностi. Оцiнюючи доречнiсть припущення про безперервнiсть дiяльностi, управлiнський
персонал при складаннi фiнансової звiтностi брав до уваги всю наявну iнформацiю щодо
майбутнього (але не обмежуючись ним) - принаймнi 12 мiсяцiв з дати балансу. Припущення
про безперервнiсть дiяльностi Товариства є основним принципом пiдготовки фiнансових
звiтiв, що передбачає оцiнку активiв i зобов'язань Товариства, виходячи з припущення, що
його дiяльнiсть буде продовжуватись у подальшому.
Принцип безперервностi дiяльностi Товариства полягає в тому, що Товариство буде
продовжувати свою дiяльнiсть у найближчому майбутньому (не менш 12 мiсяцiв, що
випливають за звiтним перiодом), i в нього вiдсутнi намiри чи необхiднiсть лiквiдацiї,
iстотного скорочення дiяльностi а, отже, активи й зобов'язання цього економiчного суб'єкта
облiковуються вiдповiдним чином.
Це судження грунтується на тому, що Товариство зможе реалiзувати свої активи й погасити
свої зобов'язання, продовжуючи звичайну дiяльнiсть.
Iнформацiя про суттєву невизначенiсть, яка може ставити пiд сумнiв здатнiсть продовження
дiяльностi юридичної особи, фiнансова звiтнiсть якої перевiряється, на безперервнiй основi у
разi наявностi такої невизначеностi:
Ми звертаємо увагу, що фiнансова звiтнiсть за 2020 рiк Товариства пiдготовлена виходячи з
припущення безперервностi дiяльностi. Аудитор не виявив суттєвої невизначеностi, пов'язаної
з подiями або умовами, яка може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства
продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Звiт з корпоративного управлiння Товариством формується та подається у вiдповiдностi до
ст.11 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV
вiд 16.07.1999 року. Ми не виявили суттєву невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та
фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або того, чи ця
iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення, та ми не виявили таких фактiв,
якi б необхiдно було б включити до нашого звiту незалежного аудитору. Iнформацiя Звiту про
корпоративне управлiння в усiх суттєвих аспектах у вiдповiдностi до фiнансової звiтностi.
Iнформацiю, яка щонайменше має наводитися в Аудиторському звiтi згiдно ст.14 Закону
України вiд 21 грудня 2017 року №2258-VIII "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську
дiяльнiсть", наведено в iнших параграфах нашого Звiту.

Аудит фiнансової звiтностi за 2019 рiк проводився ТОВ "АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ
"П.С.П. АУДИТ". Думка аудитора була видана iз застереженням. Пiдставою для думки iз
застереженням аудитор визначив: вiдображення фiнансових iнвестицiй в корпоративнi права
за собiвартостi, що облiковуються за методом участi в капiталi.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
1.Номер в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, роздiлi "СУБ'ЄКТИ
АУДИТОРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI, ЯКI МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ
АУДИТ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI" та в роздiлi СУБ'ЄКТIВ АУДИТОРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI,
ЯКI МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПIДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СУСПIЛЬНИЙ IНТЕРЕС 3616.
2.Мiсцезнаходження:, вул. Михайла Бойчука 3, офiс 18, м. Київ, Україна, 01103.
3.www.device-group.com.ua
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту
Договiр на надання аудиторських послуг вiд 31.10.2020 р.
Дата початку аудиту - 31.10.2020 р., дата закiнчення - 20.03.2021 р.
Партнер iз завдання
АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "ДIВАЙС - ГРУП"
Дата складання аудиторського звiту 20.03.2021 р.

Кулiченко О.В.

20.03.2021 р. Україна, м. Київ
Пiдприємство: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СВС-ДНIПРО"
Територiя: Україна
Органiзацiйно-правова форма господарювання: приватне акцiонерне товариство
Вид економiчної дiяльностi: 41.10
Середня кiлькiсть працiвникiв:86
Адреса, телефон: 07301, м. Вишгород, вул. Шкiльна 4
Одиниця вимiру: тис. грн., без десяткового знаку
Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку
за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi
V
БАЛАНС (ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН)
НА 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ
Форма № 1 Код за ДКУД
1801001
Актив Прим. Код рядка
31 грудня 2018 р.
31 грудня 2019 р.
31 рудня 2020 р.
I. Необоротнi активи
Нематерiальнi активи
15
1000 3
первiсна вартiсть
1001 160
155
186
накопичена амортизацiя
1002 (157) (155) (186)
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї
1005 33405 33504 Основнi засоби
16
1010 25881 26146 24067
первiсна вартiсть
1011 45164 48324 49559
знос
1012 (19283)
(22178)
(25492)
Iнвестицiйна нерухомiсть 17
1015 536
1237 3967
первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi
1016 1831 2567
знос iнвестицiйної нерухомостi
1017 (1295) (1330) (1377)

5344

Довгостроковi бiологiчнi активи
1020
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:
якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств
18
1030 2049 2439 2308
iншi фiнансовi iнвестицiї 18
1035 1231 1232 1233
Довгострокова дебiторська заборгованiсть
1040 Вiдстроченi податковi активи
1045 Iншi необоротнi активи
1090 Усього за роздiлом I
1095 63105 64558 31575
II. Оборотнi активи
Запаси 19
1100 18394 50161 53994
виробничi запаси
1101 1802 899
6161
незавершене виробництво
1102 44
272
8
готова продукцiя
1103 Товари
1104 16548 48990 47825
Поточнi бiологiчнi активи
1110 Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги
345054
555715
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: за виданими авансами
25282 11724

-

-

-

20

1125

297573

20

1130

24181

з бюджетом
1135 18145 633
800
у тому числi з податку на прибуток
1136 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 20
1155 38597 31825 1621
Поточнi фiнансовi iнвестицiї
1160 Грошi та їх еквiваленти
23
1165 358
33
84
рахунки в банках
1167 358
33
84
Витрати майбутнiх перiодiв
1170 610
644
52
Iншi оборотнi активи
21
1190 22090 38043 44719
Усього за роздiлом II
1195 419948
491675
668709
III. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття
1200
Баланс
1300 483053
556233
700284

-

БАЛАНС (ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН)
(продовження)
Форма № 1
Код за ДКУД
1801001
Пасив Прим. Код рядка
31 грудня 2018 р.
31 грудня 2019 р.
31 рудня 2020 р.
I. Власний капiтал
Зареєстрований (пайовий) капiтал 24
1400 771
771
771
Капiтал у дооцiнках
1405 Додатковий капiтал
1410 Резервний капiтал
1415 Непокритий збиток 24
1420 145798
150470
147021
Неоплачений капiтал
1425 Вилучений капiтал
1430 Усього за роздiлом I
1495 146569
151241
147792
II. Довгостроковi зобов'язання i забезпечення
Вiдстроченi податковi зобов'язання
1500 Довгостроковi кредити банкiв
1510 Iншi довгостроковi зобов'язання
1515 -

-

Довгостроковi зобов'язання з оренди
Довгостроковi забезпечення

1520

1516
-

-

-

-

Цiльове фiнансування
1525 Усього за роздiлом II
1595 III. Поточнi зобов'язання i забезпечення
Короткостроковi кредити банкiв
1600 8500 Поточна кредиторська заборгованiсть за:
довгостроковими зобов'язання
1610 товари, роботи, послуги 25
1615 187516
179935
274400
розрахунками з бюджетом
1620 5776 1474 7061
у тому числi з податку на прибуток
1621 5560 1248 4312
розрахунки зi страхування
1625 196
181
251
розрахунками з оплати працi
1630 902
713
976
Поточна кредиторська заборгованiсть з одержаних авансiв
25
1635 127951
218233
267424
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з акцiонерами
1640 35
Поточнi забезпечення
26
1660 284
87
329
Доходи майбутнiх перiодiв
1665 Iншi поточнi зобов'язання 25
1690 5359 4369 2016
Усього за роздiлом III
1695 336484
404992
552492
IV. Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами
вибуття
1700 Баланс
1900 483053
556233
700284
Дозволено до випуску та пiдписано вiд iменi керiвництва "26" лютого 2021 року.
Директор
Кравченко М.В.
Головний бухгалтер
Лук'янець О.О.
ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВIТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД)
за 2020 рiк
Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Прим. Код рядка
За звiтний
перiод
За аналогiчний перiод
попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
314007
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
(245836)
Валовий:
Прибуток
2090 130501
68171
Збиток
2095 -

6

2000

593432

7

2050

(462931)

Iншi операцiйнi доходи
9
2120 24159 18598
Адмiнiстративнi витрати 12
2130 (7991) 15449)
Витрати на збут
8
2150 (60552)
(35200)
Iншi операцiйнi витрати
10
2180 (45734)
(2284)
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi:
Прибуток
2190 40383 33836
Збиток
2195 Доход вiд участi в капiталi
2200 Iншi фiнансовi доходи
2220 6908 29
Iншi доходи
2240 84
2467
Фiнансовi витрати
2250 (8058)
Iншi витрати
2270 (238) (1126)
Фiнансовий результат до оподаткування:
Прибуток
2290 47137 27148
Збиток
2295 Витрати / (кредит) з податку на прибуток 13
2300 (8913) (4912)
Чистий фiнансовий результат:
Прибуток
2350 38224 22236
Збиток
2355 II. СУКУПНИЙ ДОХIД
Стаття Прим. Код рядка
За звiтний
перiод За аналогiчний перiод
попереднього року
1
2
3
4
Iнший сукупний дохiд*
2445 Iнший сукупний дохiд до оподаткування
2450 Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом
Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування
2460 Сукупний дохiд (збиток) (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460)

2455
2465

ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВIТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД)
за 2020 рiк (продовження)
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ
Стаття Прим. Код рядка
За звiтний
перiод За аналогiчний перiод
попереднього року
1
2
3
4
Матерiальнi затрати
2500
Витрати на оплату працi
Вiдрахування на соцiальнi заходи
Амортизацiя
2515 3811
Iншi операцiйнi витрати
Разом
2550 577208

445522
232207
2505 14923 15691
2510 3038 2812
3455
2520 109914
44604
298769

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ
Стаття
Прим. Код рядка
За звiтний
перiод За аналогiчний перiод
попереднього року

-

-

38224 22236

1
2
3
4
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй
2600 15412 15412
Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй
2605 15412 15412Чистий прибуток / (збиток) на одну просту акцiю*
2610 2480,14534 1442,77187
Скоригований чистий прибуток / (збиток) на одну просту акцiю*
2615 2480,14534
1442,77187
Дивiденди на одну просту акцiю
2650 * суми наведенi у гривнях
Дозволено до випуску та пiдписано вiд iменi керiвництва "26" лютого 2021 року.
Директор
Кравченко М.В.
Головний бухгалтер
Лук'янець О.О.
ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ (за непрямим методом)
за 2020 рiк
Форма № 3
Код за ДКУД 1801006
Стаття Примiтка
Код рядка
За звiтний перiод
За аналогiчний перiод попереднього
року
1
2
3
4
I. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi
Надходження вiд: Реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
3000
277540
Цiльового фiнансування
3010 14
34
Надходження субсидiй, дотацiйй
3011 Надходження авансiв вiд покупцiв i замовникiв
3015 123443
Надходження вiд повернення авансiв
3020 2058 367
Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахунках
Надходження вiд боржникiв (штрафiв, пенi)
3035 Надходження вiд операцiйної оренди
3040 Iншi надходження
3095 101
99
Витрачання на оплату:
Товарiв (робiт, послуг)
3100 (408301)
(316660)
Працi
3105 (10886)
(10446)
Вiдрахувань на соцiальнi заходи
3110 (2964) (2861)
Зобов'язань з податкiв i зборiв
3115 (37671)
(13524)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
3116
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартiсть
Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв
Витрачання на оплату авансiв
3135 (104482)
Витрачання на оплату повернення авансiв
3140
Витрачання на сплату орендних платежiв
3165
Iншi витрачання
3190 (1514) (1373)

3118
(60701)
(434750

485835

162359
3025

28

(5848) (9225)
3117 (25781)
(6042) (4299)
(6066)

Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi
II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi
Надходження вiд отриманих вiдсоткiв
3215
Надходження вiд реалiзацiї:
Необоротних активiв
3205 Надходження вiд погашення позик
3230 38055
Витрачання на придбання фiнансових iнвестицiй
Витрачання на придбання:
Необоротних активiв
3260

3195

2186

-

29

127
3255

(47)

Витрачання на надання позик
3275 (1213) (529)
Iншi платежi
3290
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi
3295
III. Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi
Отримання позик
3305 8500
Погашення позик
3350 17000
Сплату дивiдендiв
3355 (38930)
(16788)
Витрачання на сплату вiдсоткiв
3360 (1178)
Витрачання на сплату заборгованостi з фiнансової оренди
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi
3395
Чистий рух коштiв за звiтний перiод
3400 51
Грошi та їх еквiваленти на початок року 23
3405 33
Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв
3410
Грошi та їх еквiваленти на кiнець року 23
3415 84

28768

(2254)

36795 (2627)
-

3365
(38930)
(325)
358
33

(26466)

Дозволено до випуску та пiдписано вiд iменi керiвництва "26" лютого 2021 року.
Директор
Кравченко М.В.
Головний бухгалтер
Лук'янець О.О.
ЗВIТ ПРО ЗМIНИ В КАПIТАЛI
за 2020 рiк
Форма № 4
Код за ДКУД 1801005
Стаття Примiтка
Код рядка
Зареєст-рований (пайовий) капiтал Резервний капiтал
Додатковий капiтал Нерозподiлений прибуток (непокри-тий збиток) Неоплачений
капiтал
Разом
1
2
3
4
5
6
7
8
Залишок на початок року
4000 771
150470
151241
Iншi змiни
4090
Скоригований залишок на початок року
4095 771
150470
151241
Чистий прибуток за звiтний перiод
4100 38224 38224
Вiдрахування до резервного капiталу
4210 Розподiл прибутку:
Виплата власникам (дивiденди)
4200 (41673)
(41673)
Сума чистого прибутку на створення спецiальних (цiльових) фондiв
4220 -

Сума чистого прибутку на матерiальне заохочення
Iншi змiни в капiталi 24
4290 Разом змiн у капiталi
4295 Залишок на кiнець року
4300 771
-

24

4225

-

-

(3449)
147021

-

-

-

(3449)
147792

ЗВIТ ПРО ЗМIНИ В КАПIТАЛI
за 2019 рiк
Форма № 4
Код за ДКУД 1801005
Стаття Примiтка
Код рядка
Зареєст-рований (пайовий) капiтал Резервний капiтал
Додатковий капiтал Нерозподiлений прибуток (непокри-тий збиток) Неоплачений
капiтал
Разом
1
2
3
4
5
6
7
8
Залишок на початок року
4000 771
143750
144521
Iншi змiни
4090
Скоригований залишок на початок року
4095 771
143750
144521
Чистий прибуток за звiтний перiод
4100 22236 22236
Вiдрахування до резервного капiталу
4210 Розподiл прибутку:
Виплата власникам (дивiденди)
4200 (17955)
(17955)
Сума чистого прибутку на створення спецiальних (цiльових) фондiв
4220 Сума чистого прибутку на матерiальне заохочення
24
4225 Iншi змiни в капiталi 24
4290 Разом змiн у капiталi
4295 4281
4281
Залишок на кiнець року
4300 771
148031
148802
Дозволено до випуску та пiдписано вiд iменi керiвництва "26" лютого 2021 року.
Директор
Кравченко М.В.
Головний бухгалтер
Лук'янець О.О.
Примiтки до фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СВСДНIПРО" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року
Ця фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СВС-ДНIПРО" (скорочено - ПрАТ "СВСДНIПРО") та його дiяльнiсть
ПрАТ "СВС-ДНIПРО" (далi - Пiдприємство) - пiдприємство, яке будує промисловi об'єкти, що
вiдносяться до енергетичної галузi.
Пiдприємство створене як приватне акцiонерне товариство.
Юридична адреса Пiдприємства: Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, мiсто Вишгород,
ВУЛИЦЯ ШКIЛЬНА, будинок 4.
Станом на 31 грудня 2020 року кiлькiсть працiвникiв Пiдприємства становила 86 працiвникiв.

Безперервнiсть дiяльностi.
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi принципу безперервностi дiяльностi,
який передбачає реалiзацiю активiв i погашення зобов'язань у ходi поточної операцiйної
дiяльностi.
Керiвництво Пiдприємства не може передбачити всi змiни, якi можуть мати вплив на
економiку в цiлому, а також те, якi наслiдки вони можуть мати на фiнансовий стан
Пiдприємства у майбутньому. Керiвництво вважає, що воно здiйснює всi заходи, необхiднi для
пiдтримки стабiльної дiяльностi та розвитку Пiдприємства.
Дана фiнансова звiтнiсть не мiстить нiяких коригувань, якi можуть мати мiсце внаслiдок такої
невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi i зможуть
бути оцiненi.
Здатнiсть Пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть на основi принципу безперервностi
дiяльностi залежить вiд здатностi Пiдприємства отримувати договори на будiвництво
енергооб'єктiв та залучати додаткове фiнансування.
Умови, в яких працює Пiдприємство
Рейтингове агентство Fitch Rating пiдвищило довгостроковий та короткостроковий кредитний
рейтинг (IDR) України в iноземнiй та нацiональнiй валютах з B- до B, та покращило прогноз зi
стабiльного на позитивний.
Складна ситуацiя з пандемiєю Covid 19, який спричинив у свiтi фiнансову кризу, також
вплинув на дiяльнiсть України та Пiдприємства. Протягом березня 2020 року - липня 2020
року дiяв обмежувальний карантин, який суттєво вплинув на дiяльнiсть Пiдприємства,
фактично не дозволивши працювати i здiйснювати свою роботу, у зв'язку з чим Пiдприємство
отримало дохiд вiд господарської дiяльностi на 30% менше нiж заплановано.
Держава Україна отримала допомогу вiд Європейського союзу на подолання наслiдкiв
пандемiї. Також Україна продовжує спiвпрацю з Мiжнародним валютним фондом та
намагається виконати умови для отримання мiжнародної допомоги.
Дана фiнансова звiтнiсть не включає коригувань, якi можуть мати мiсце в результатi такої
невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi i зможуть
бути оцiненi.
Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi могли б вплинути на економiку України, а
також те, який вплив (за наявностi такого) вони можуть надати на фiнансове становище
Пiдприємства. Керiвництво впевнене, що в такiй ситуацiї воно вживає всiх необхiдних заходiв
для забезпечення стабiльностi та подальшого розвитку Пiдприємства.
Полiтика управлiння капiталом
Пiдприємство розглядає власний капiтал i цiльове фiнансування як основне джерело
фiнансування. Основною метою управлiння капiталом Пiдприємства є пiдтримка достатньої
кредитоспроможностi та забезпеченостi власними коштами з метою збереження можливостi
Пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть. Управлiння ризиком капiталу, головним чином,
стосується виконання вимог українського законодавства та виконанню кредитних ковенантiв.
Полiтика Пiдприємства стосовно управлiння капiталом нацiлена на забезпечення i пiдтримку
оптимальної структури капiталу для зменшення загальних витрат на капiтал та гнучкостi,
необхiдних для доступу Пiдприємства до ринкiв капiталу. Пiдприємство контролює капiтал,
застосовуючи коефiцiєнт платоспроможностi, що являє собою чисту заборгованiсть, подiлену
на сумарний капiтал плюс чиста заборгованiсть. Пiдприємство включає до складу чистої
заборгованостi процентнi кредити та позики, торгову та iншу кредиторську заборгованiсть i
нарахованi зобов'язання за вирахуванням грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Капiтал включає
власний капiтал. Керiвництво намагається зберiгати баланс мiж бiльш високою доходнiстю,
яку можна досягти при вищому рiвнi позикових коштiв, та перевагами i стабiльнiстю, якi
забезпечує стiйка позицiя капiталу.
Протягом звiтного перiоду не було змiн у пiдходi до управлiння капiталом.
1.Основнi принципи облiкової полiтики.

Заява про вiдповiднiсть. Зазначена фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена у вiдповiдностi з
Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ), виданими Радою з мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО). При пiдготовцi даної фiнансової звiтностi
керiвництво грунтувалося на своєму кращому знаннi i розумiннi Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi та iнтерпретацiй, фактiв i обставин, якi могли вплинути на цю фiнансову
звiтнiсть, якi були випущенi та вступили в силу на момент пiдготовки цiєї фiнансової
звiтностi.
Основа облiку. Всi фiнансовi звiти, за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 р. i ранiше,
Пiдприємство готувала фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до вимог нацiональних стандартiв НП(С)БО. Ця фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 г., є першою
фiнансовою звiтнiстю Пiдприємства, пiдготовленою вiдповiдно до МСФЗ. У Примiтцi 32
наведена iнформацiя про перехiд Пiдприємства на МСФЗ.
Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена у вiдповiдностi до принципу оцiнки за iсторичною
вартiстю, за винятком того, що розкрито в облiковiй полiтицi нижче. Основнi принципи
облiкової полiтики, що використовувались у ходi пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi,
наведено далi. Цi принципи застосовувались послiдовно вiдносно всiх перiодiв, поданих у
звiтностi, якщо не зазначено iнше. Концептуальною основою фiнансової звiтностi за рiк, що
закiнчився 31.12.2020, є бухгалтерськi полiтики що базуються на вимогах МСФЗ, допущення,
прийнятi управлiнським персоналом щодо стандартiв та iнтерпретацiй. Фiнансова звiтнiсть
була пiдготовлена у вiдповiдностi до принципу оцiнки за iсторичною вартiстю, за винятком
того, що розкрито в облiковiй полiтицi нижче.
Форма та назви фiнансових звiтiв
Перелiк та назви форм фiнансової звiтностi Пiдприємства вiдповiдають вимогам,
встановленим НП(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", та форми Примiток, що
розробленi у вiдповiдностi до МСФЗ.
Методи подання iнформацiї у фiнансових звiтах
Згiдно МСФЗ та враховуючи НП(С)БО 1 Звiт про сукупний дохiд передбачає подання витрат,
визнаних у прибутку або збитку, за класифiкацiєю, основаною на методi "функцiї витрат" або
"собiвартостi реалiзацiї", згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до їх функцiй як
частини собiвартостi чи, наприклад, витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть.
Представлення грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв
здiйснюється iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривається iнформацiя про
основнi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. Iнформацiя про
основнi види грошових надходжень та грошових виплат формується на пiдставi облiкових
записiв Пiдприємства.
Валюта представлення. Ця фiнансова звiтнiсть представлена у нацiональнiй валютi України,
українськiй гривнi, з округленням усiх сум до найближчої тисячi.
Перерахунок iноземної валюти. Функцiональною валютою Пiдприємства є українська гривня валюта первинного економiчного середовища, в якому працює Пiдприємство.
Монетарнi активи i зобов'язання в iноземнiй валютi перераховуються у функцiональну валюту
за офiцiйним обмiнним курсом Нацiонального Пiдприємства України (НБУ) станом на кiнець
звiтного перiоду. Прибутки i збитки вiд курсових рiзниць, що виникають у результатi
розрахункiв за операцiями i переоцiнки монетарних активiв та зобов'язань, визнаються у
складi прибутку чи збитку. Пiдприємство подає на нетто-основi прибутки та збитки, якi
виникають вiд прибутку та збитку вiд курсових рiзниць. Прибутки та збитки подаються
окремо, якщо вони є суттєвими.
Основнi курси обмiну, що застосовувались для перерахунку сум та залишкiв за операцiями в
iноземнiй валютi, були такими:
31.12.2020 31.12.2019
Обмiнний курс гривнi до долара США на кiнець року 28,2746
23,6862
Середнiй обмiнний курс гривнi до долара США 26,9675
25,8456

Обмiнний курс гривнi до ЕВРО на кiнець року 30,7878
28,9588
Середнiй обмiнний курс гривнi до ЕВРО 28,9518
32,1429
Iноземна валюта може бути конвертована в українську гривню та гривня в iноземну валюту за
курсом обмiну, на який впливає Нацiональний банк України. Точний курс обмiну, за яким
Пiдприємство може обмiнювати валюту, залежить вiд переговорiв з її комерцiйними
(обслуговуючими) банками та ситуативного балансу попиту та пропозицiї на мiжбанкiвському
валютному ринку.
Звiтнiсть за сегментами. Пiдприємство визначила свою дiяльнiсть як єдиний звiтний сегмент.
Пiдприємство визначає сегмент у вiдповiдностi до критерiїв, встановлених МСФЗ (IFRS) 8
"Операцiйнi сегменти", виходячи iз способу регулярної перевiрки дiяльностi Пiдприємства
вищим органом оперативного управлiння з метою аналiзу ефективностi та розподiлу ресурсiв
мiж пiдроздiлами Пiдприємства.
Вищим органом оперативного управлiння є директор, призначений вищим керiвним органом Загальними зборами учасникiв. До обов'язкiв директора входить аналiз внутрiшнiх звiтiв
Пiдприємства з метою ефективностi його її дiяльностi та розподiлу ресурсiв. Спираючись на
данi внутрiшнiх звiтiв та мету своєї дiяльностi керiвництво визначило єдиний операцiйний
сегмент, який складається з дiяльностi органiзацiї будiвництва будiвель -КВЕД 41.10.
Сезоннi операцiї. Дiяльнiсть Пiдприємства не пiдпадає пiд iстотний вплив сезонних або
циклiчних чинникiв протягом звiтного року.
Основнi засоби. Основнi засоби облiковуються за справедливою вартiстю, за вирахуванням
накопиченого зносу та резерву пiд знецiнення, якщо необхiдно.
Витрати на незначний ремонт та технiчне обслуговування вiдносяться на витрати того
фiнансового перiоду, в якому вони були понесенi. Вартiсть замiни значних компонентiв
основних засобiв капiталiзується, а замiненi компоненти списуються.
Станом на кiнець кожного звiтного перiоду керiвництво оцiнює наявнiсть ознак знецiнення
основних засобiв. Якщо такi ознаки iснують, керiвництво оцiнює вартiсть вiдшкодування
активу як його справедливу вартiсть за вирахуванням витрат на продаж або вартiсть
використання активу, залежно вiд того, яка з них бiльша. Якщо iснують будь-якi ознаки
знецiнення, балансова вартiсть активу зменшується до вартостi вiдшкодування, а збиток вiд
знецiнення визнається у складi прибутку чи збитку за рiк. Збиток вiд знецiнення активу,
визнаний у попереднiх роках, сторнується вiдповiдним чином, якщо в оцiнках, використаних
для визначення вартостi використання активу або його справедливої вартостi за вирахуванням
витрат на продаж, вiдбулися змiни.
Прибутки та збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння суми надходжень з
їхньою балансовою вартiстю та визнаються у складi прибутку чи збитку за рiк.
Програмне забезпечення, що придбавається разом iз технiкою, на якiй воно буде
використовується включається до первiсної вартостi такої технiки та не облiковується окремо.
Програмне забезпечення, що придбавається окремо вiд технiк,и на якiй воно буде
використовується облiковується як окремий об'єкт основних засобiв.
Амортизацiя. Нарахування зносу основних засобiв у бухгалтерському облiку здiйснюється з
використанням прямолiнiйного методу.
Термiн корисного використання i вiдповiднi норми амортизацiї визначаються для кожного
об'єкта згiдно з затвердженими в Пiдприємства вимогами. Амортизацiя основних засобiв
нараховується лiнiйним методом з метою розподiлу їх первiсної вартостi за вирахуванням
оцiночної лiквiдацiйної вартостi протягом строкiв їх експлуатацiї за такими нормами:
Будiвлi та споруди вiд 20 до 25 рокiв
Споруди
вiд 15 рокiв
Передавальнi пристрої (мережi) вiд 20 до 60 рокiв
Машини та обладнання
вiд 5 до 10 рокiв
Транспортнi засоби вiд 5 рокiв
Комп'ютерна технiка, офiсне обладнання,

iнструменти, прилади та iнвентар вiд 4 до 15 рокiв
Лiквiдацiйна вартiсть активу - це оцiночна сума, яку Пiдприємство отримала б у теперiшнiй
момент вiд продажу цього активу, за мiнусом оцiночних витрат на продаж, якби стан та строк
експлуатацiї цього активу вiдповiдав строку експлуатацiї та стану, якi цей актив матиме
наприкiнцi строку експлуатацiї.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї. Незавершене будiвництво - це вартiсть основних засобiв,
будiвництво яких ще не завершене, за вирахуванням накопиченого знецiнення. Сюди
вiдноситься вартiсть будiвельних робiт, вартiсть машин та обладнання та iншi прямi витрати.
Незавершене будiвництво включає в себе роботи з будiвництва, виготовлення, реконструкцiї,
модернiзацiї, технiчного переоснащення (шляхом модернiзацiї), придбання об'єктiв основних
засобiв та нематерiальних активiв, якi на дату балансу не введенi в експлуатацiю, а також
аванси сплаченi для придбання таких необоротних активiв.
Придбанi (виготовленi) основнi засоби включають у себе промислово-технологiчне
обладнання, електричне устаткування, передавальнi пристрої, побутове обладнання,
комплектуючi тощо.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї вiдображаються по собiвартостi за вирахуванням збиткiв вiд
знецiнення. Незавершене капiтальне будiвництво та придбанi (виготовленi) основнi засоби не
амортизуються до моменту закiнчення будiвництва вiдповiдних активiв i вводу їх в
експлуатацiю, коли основнi засоби доведенi до стану, придатного до використання.
Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи визнаються активом, якщо є ймовiрнiсть
отримання майбутнiх економiчних вигод вiд використання активiв та собiвартiсть активу
можна достовiрно оцiнити.
Придбанi (створенi) нематерiальнi активи зараховуються на баланс Пiдприємства за
первiсною вартiстю (собiвартiстю), коли вони стають придатними для використання у
визначений спосiб.
Для амортизацiї нематерiальних активiв застосовується метод прямолiнiйного нарахування
амортизацiї протягом термiну корисного використання. Термiн корисної експлуатацiї
нематерiальних активiв визначається вiдповiдно до правовстановлюючих документiв, але не
менше 7 рокiв. Програмне забезпечення, що не створене чи не придбане з метою надання прав
користування, до нематерiальних активiв не вiдноситься.
Земля. Пiдприємство має право користування (безстрокове) на земельнi дiлянки, на яких
знаходяться будiвля i споруди або без них, враховуючи безоплатне користування, а не
володiння чи оренду такi земельнi дiлянки облiковуються як право користування i МСФЗ
(IFRS) 16 до них не застосовується так же як i не застосовується МСБО (IAS)16.
Запаси. Запаси оцiнюються за меншою з двох сум: собiвартiстю або чистою вартiстю
реалiзацiї. Вартiсть виробничих запасiв визначається за методом середньозваженої
собiвартостi. Вартiсть готової продукцiї та незавершеного виробництва включає вартiсть
сировини, прямi витрати на оплату працi, iншi прямi витрати та вiдповiдну частину
виробничих накладних витрат, якi розподiленi на пiдставi нормальної виробничої потужностi,
але не включає витрат за позиковими коштами. Чиста вартiсть реалiзацiї - це розрахункова
цiна реалiзацiї у ходi нормального ведення бiзнесу за вирахуванням оцiночних витрат на
доведення запасiв до завершеного стану та витрат на збут. Сума будь-якого часткового
списання запасiв до їх чистої вартостi реалiзацiї та всi втрати запасiв визнаються витратами
перiоду, в якому вiдбувається часткове списання або збиток. Зарахування сум уцiнок до
витрат, здiйснюється за допомогою створення резерву (забезпечення) пiд знецiнення запасiв.
Вiдновлення вартостi ранiше уцiнених запасiв вiдображається як зменшення витрат за тiєю
статтею, на яку списують собiвартiсть запасiв.
Iнвестицiйна нерухомiсть. Iнвестицiйною нерухомiстю вiдповiдно до МСБО (IAS) 40
Пiдприємство визнає нерухомiсть (частина будiвлi), що утримується з метою отримання
орендних платежiв, а не для:
а) використання у виробництвi чи при постачаннi товарiв, при наданнi послуг чи для

адмiнiстративних цiлей, або
б) продажу в звичайному ходi дiяльностi.
ПЕРВIСНЕ ВИЗНАННЯ ПРОВОДИТЬСЯ ЗА СОБIВАРТIСТЮ, А ПОДАЛЬША ОЦIНКА
IНВЕСТИЦIЙНОЇ НЕРУХОМОСТI ПРОВОДИТЬСЯ ЗА МОДЕЛЛЮ СПРАВЕДЛИВОЇ
ВАРТОСТI.
Фiнансовi iнструменти
Фiнансовi активи
Класифiкацiя. Фiнансовi активи класифiкуються за такими категорiями:
а) фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю з вiдображенням результатiв
переоцiнки як прибутку або збитку, окремо класифiкуються на такi, що i) призначенi такими
при первiсному визнаннi та ii) такi, що обов'язково оцiнюються за справедливою вартiстю;
б) фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки
у сукупному доходi.
в) фiнансовi активи, оцiненi за амортизованою собiвартiстю.
Класифiкацiя фiнансових активiв по категорiям здiйснюється на основi обох таких критерiїв:
(а) бiзнес-моделi, що визначається управлiнським персоналом Пiдприємства, який здiйснює
управлiння фiнансовими активами Клiєнта; та
(б) установленими договором характеристиками грошових потокiв за фiнансовим активом.
Визнання. Визнання та припинення визнання звичайного придбання або продажу фiнансових
активiв здiйснюється з використанням облiку за датою операцiї. Датою операцiї - дата взяття
на себе суб'єктом господарювання зобов'язання придбати або продати актив. Облiк за датою
операцiї передбачає (а) визнання активу до одержання та зобов'язання заплатити за нього на
дату операцiї та (б) припинення визнання активу, який було продано, визнання будь-якого
прибутку або збитку вiд вибуття та визнання дебiторської заборгованостi з боку покупця щодо
здiйснення оплати на дату операцiї.
Первiсна оцiнка. Пiд час первiсного визнання фiнансовий актив оцiнюється за його
справедливою вартiстю мiнус витрати на операцiю, що можуть бути безпосередньо вiднесенi
на придбання або випуск фiнансового активу.
Торговельна дебiторська заборгованiсть пiд час первiсного визнання оцiнюється за цiною
операцiї, якщо торговельна дебiторська заборгованiсть не мiстить значного компоненту
фiнансування. Якщо торговельна дебiторська заборгованiсть мiстить значний компонент
фiнансування, то Пiдприємство коригує обiцяну суму компенсацiї з метою врахування часової
вартостi грошей, якщо термiни платежiв, погодженi сторонами договору (явно або неявно),
надають покупцям (замовникам) значну вигоду у фiнансуваннi передачi товарiв, готової
продукцiї або послуг.
Подальша оцiнка. Пiсля первiсного визнання Пiдприємство оцiнює фiнансовi активи:
(а) за амортизованою собiвартiстю;
(б) за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд; або
(в) за справедливою вартiстю через прибуток або збиток.
Розподiл здiйснюється вiдповiдно до двох критерiїв: характеристики договiрних грошових
потокiв (чи є вони виключно виплатою основної суми боргу та вiдсоткiв на неї) та бiзнесмоделi, яка застосовується до цих активiв (утримуються активи для погашення чи для
продажу, чи для обох цих цiлей).
Наданi позики та дебiторська заборгованiсть, пiсля первiсного визнання данi фiнансовi активи
облiковуються за амортизованою собiвартiстю, яка визначається iз застосування ефективної
ставки вiдсотка, за вирахуванням резерву пiд збитки в сумi очiкуваного кредитного збитку за
весь термiн дiї фiнансового активу. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням
дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або iнших витрат, якi є невiд'ємною
частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя на основi використання ефективної
процентної ставки включається до складу фiнансових доходiв у звiтi про сукупний дохiд.
Витрати, обумовленi знецiненням, визнаються в звiтi про сукупний дохiд у складi фiнансових

витрат.
Борговi цiннi папери (ОВДП та облiгацiї iнших пiдприємств та банкiв), якi можуть бути
проданi в будь-який момент за сприятливих обставин, облiковуються по справедливiй вартостi
через прибутки або збитки, якщо утримуються про всяк випадок, можуть триматись до
погашення, або можуть бути проданi, якщо виникне потреба, облiковуються за справедливою
вартiстю через сукупний дохiд, якщо борговi цiннi папери є альтернативою банкiвського
депозиту, то оцiнюються за амортизованою вартiстю.
Iнструменти капiталу (акцiї в приватних та публiчних Пiдприємствах та частки в
Пiдприємствах з обмеженою вiдповiдальнiстю, паї iнвестицiйних фондiв тощо) облiковуються
по справедливiй вартостi через прибутки або збитки.
Зменшення корисностi. До фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою
собiвартiстю та до фiнансових активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший
сукупний дохiд застосовуються вимоги щодо зменшення корисностi.
Станом на кожну звiтну дату Пiдприємство визнає резерв пiд збитки за фiнансовим
iнструментом у розмiрi, що дорiвнює очiкуваним кредитним збиткам. Можливостi настання
кредитного збитку та можливостi ненастання кредитного збитку, очiкується навiть якщо
можливiсть настання кредитного збитку є малоймовiрною. Сума визнаних очiкуваних
кредитних збиткiв (або сума для вiдновлення корисностi активу), що є необхiдною для
коригування резерву пiд збитки станом на звiтну дату, визнається як прибуток або збиток вiд
зменшення (вiдновлення) корисностi в прибутку або збитку.
Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв враховує:
(а) об'єктивну та зважену за ймовiрнiстю суму, визначену шляхом оцiнки певного дiапазону
можливих результатiв;
(б) часову вартiсть грошей; i
(в) обгрунтовано необхiдну та пiдтверджувану iнформацiю про минулi подiї, поточнi умови та
прогнози майбутнiх економiчних умов, що може бути одержана без надмiрних витрат або
зусиль станом на звiтну дату.
До торговельної дебiторської заборгованостi, договiрних активiв та дебiторської
заборгованостi за орендою, якi не мiстять значного компоненту фiнансування, Пiдприємство
застосовує спрощений пiдхiд до визнання очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дiї .
Оцiнку торговельної дебiторської заборгованостi Пiдприємство здiйснює з урахуванням
термiну прострочки заборгованостi та iсторичних даних щодо втрат застосовуючи наступнi
коефiцiєнти до суми простроченої заборгованостi вiдповiдної категорiї за днями:
Категорiя заборгованостi Кiлькiсть днiв з моменту виникнення або прострочення
заборгованостi
Рiвень знецiнення, %
виникнення прострочення
1 - Не прострочена 0 - 90
0
2 - Прострочена
до 90 0,5
3 - Прострочена
91 - 120
1
4 - Прострочена
121 - 180
1
5 - Прострочена
181 - 365
1
6 - Сумнiвна
бiльше 365 100
Майбутнi грошовi потоки в групi фiнансових активiв, що колективно оцiнюються на предмет
знецiнення, розраховуються на основi передбачених договорами грошових потокiв вiд активiв
та досвiду керiвництва стосовно того, якою мiрою цi суми стануть простроченими в результатi
минулих збиткових подiй i якою мiрою такi простроченi суми можна буде вiдшкодувати.
Попереднiй досвiд коригується з урахуванням iснуючих даних, що вiдображають вплив
поточних умов, якi не впливали на той перiод, на якому базується попереднiй досвiд збиткiв,
та вилучається вплив тих умов у попередньому перiодi, якi не iснують на даний момент. Якщо

умови знецiненого фiнансового активу, що облiковується за амортизованою вартiстю,
переглядаються або iншим чином змiнюються внаслiдок фiнансових труднощiв позичальника
чи емiтента, знецiнення такого активу оцiнюється iз використанням ефективної процентної
ставки, яка застосовувалася до змiни його умов.
Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок вiдповiдного резерву збиткiв вiд
знецiнення пiсля завершення всiх необхiдних процедур для вiдшкодування активу та пiсля
визначення остаточної суми збитку. Повернення (вiдшкодування) ранiше списаних сум
кредитується на рахунок вiдповiдного резерву збиткiв вiд знецiнення у прибутку чи збитку за
рiк.
Припинення визнання. Припинення визнання фiнансового активу здiйснюється лише тодi,
коли:
(а) спливає строк дiї договiрних прав на грошовi потоки вiд такого фiнансового активу; або
(б) Пiдприємство передає фiнансовий актив i таке передавання вiдповiдає критерiям для
припинення визнання.
Використання справедливої вартостi
Розрахункова справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначається з урахуванням
рiзної ринкової iнформацiї та вiдповiдних методик оцiнки. Однак для проведення такої оцiнки
необхiдно обгрунтоване судження при тлумаченнi ринкової iнформацiї. Вiдповiдно, такi
оцiнки не завжди виражають суми, якi Пiдприємство може отримати в iснуючiй ринковiй
ситуацiї. Балансова вартiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв, торгової та iншої дебiторської
та кредиторської заборгованостi майже дорiвнює їх справедливiй вартостi у зв'язку з
короткостроковiстю погашення цих iнструментiв. Iєрархiя джерел оцiнки справедливої
вартостi. Пiдприємство використовує таку iєрархiю для визначення справедливої вартостi
фiнансових iнструментiв i розкриття iнформацiї про неї в розрiзi моделей оцiнки: - 1-й рiвень:
котирування (нескоригованi) на активних ринках iдентичних активiв чи зобов'язань; - 2-й
рiвень: iншi методи, данi в основi яких, що мають значний вплив на вiдображувану
справедливу вартiсть, є спостережуваними на ринку, прямо чи опосередковано; - 3-й рiвень:
методи, данi в основi яких, що мають значний вплив на вiдображувану справедливу вартiсть,
не є спостережуваними на ринку.
Для оцiнок i розкриттiв в данiй звiтностi справедлива вартiсть визначається згiдно МСФЗ 13
"Оцiнка справедливої вартостi", за винятком iнструментiв, на якi розповсюджується МСФЗ 2,
орендних угод, врегульованих МСФЗ 17, а також оцiнок, порiвняних, але не рiвних
справедливiй вартостi.
Оцiнка вартостi iнвестованого капiталу або активiв Пiдприємства може бути примiнено три
пiдходи: (i) витратний, (ii) ринковий (або порiвняльний) та (iii) доходний. При проведеннi
оцiнки основних засобiв початково розглядається кожний з цих пiдходiв, але, який чи якi з них
є оптимальними у кожному конкретному випадку, визначається характером та специфiкою
оцiнюваної Пiдприємства та її активiв.
(i) Витратний пiдхiд заснований на принципi замiщення та походить з того, що розумний
iнвестор не стане платити за актив бiльше, нiж вартiсть його замiни на iдентичний або
аналогiчний об'єкт з такими ж корисними властивостями. Першим кроком в рамках
витратного пiдходу є визначення поточної вартостi замiщення або поточної вартостi
вiдтворення оцiнюваних активiв. (ii) Порiвняльний (або ринковий) пiдхiд засновано на
iнформацiї про стан ринку у поточних умовах та здiйснених угодах на Дату оцiнки або
незабаром до дати оцiнки. У рамках порiвняльного пiдходу iснує два метода: метод компанiйаналогiв та метод угод. Метод компанiй-аналогiв засновано на порiвняннi оцiнюваної
Пiдприємства з зiставними Пiдприємствами, акцiї яких звертаються на бiржовому ринку. При
використаннi методу угод, оцiнювана Пiдприємство порiвнюється з зiставними
Пiдприємствами, продавалися в останнiй час в ходi операцiй по поглинанню. I в тому, i в
iншому випадку складається необхiдна вибiрка компанiй по критерiям порiвнянностi. В ходi

оцiнки основних засобiв на базi порiвняльного пiдходу їх ринкова вартiсть визначається
шляхом порiвняння останнiх за часом продаж аналогiчних активiв з коригуванням зiставних
даних на такi фактори, як вiк та стан активу, а також тип угоди купiвлi-продажу. При
використаннi ринкового пiдходу фiзичний знос вiдображається та оцiнюється виходячи з
порiвняльної кон'юнктури. (iii) При використаннi доходного пiдходу справедлива вартiсть
визначається шляхом розрахунку приведеної вартостi очiкуваних майбутнiх грошових
потокiв, якi прогнозуються на визначений перiод часу i дисконтуються для визначення їх
приведеної вартостi. У рамках доходного пiдходу iснує два метода: метод дисконтування
грошових потокiв та метод капiталiзацiї прибутку.
Для визначення справедливої вартостi основних засобiв Пiдприємства було використано
витратний пiдхiд для спецiалiзованих, та порiвняльний пiдхiд для неспецiалiзованих, для яких
була доступна ринкова iнформацiя про угоди по купiвлi/продажу таких самих або аналогiчних
активiв.
Справедлива вартiсть - це цiна, яка була б отримана при продажу активу або сплачена при
передачi зобов'язання в ходi звичайної угоди мiж учасниками ринку на дату оцiнки, за
винятком випадкiв примусового продажу або лiквiдацiї фiнансового iнструменту. Найкращим
пiдтвердженням справедливої вартостi є котирування фiнансового iнструменту на активному
ринку.
Пiдприємство розраховувала оцiнену справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв виходячи
з наявної ринкової iнформацiї, якщо така iснує, з використанням вiдповiдних методик оцiнки.
Проте для iнтерпретацiї ринкової iнформацiї з метою визначення оцiнної справедливої
вартостi потрiбнi суб'єктивнi судження. В Українi все ще спостерiгаються деякi явища,
властивi ринку, що розвивається, а економiчнi умови продовжують обмежувати рiвень
активностi на фiнансових ринках. Ринковi котирування можуть бути застарiлими або
вiдбивати операцiї продажу за вимушено низькою цiною, не являючись, таким чином,
справедливою вартiстю фiнансових iнструментiв. При визначеннi ринкової вартостi
фiнансових iнструментiв керiвництво використовувало усю наявну ринкову iнформацiю.
Оскiльки для бiльшостi фiнансових iнструментiв Пiдприємства не iснує готового доступного
ринку, при визначеннi їхньої справедливої вартостi необхiдно застосовувати професiйнi
судження на основi поточної економiчної ситуацiї та конкретних ризикiв, властивих для
даного iнструменту. Всi фiнансовi активи та зобов'язання вiдносяться до 3 рiвня iєрархiї.
Оцiнки, представленi у цiй фiнансовiй звiтностi, не обов'язково вiдображають суми, за якi
Пiдприємство могла б реалiзувати на ринку повний пакет того або iншого iнструменту.
Протягом звiтного перiоду не було переходiв мiж рiвнями оцiнки справедливої вартостi 1 i 2, а
також переходiв до / з Рiвня 3.
Фiнансовi зобов'язання
Класифiкацiя. Фiнансовi зобов'язання класифiкуються за такими категорiями:
а) фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю з вiдображенням результату
переоцiнки як прибутку або збитку, окремо класифiкуються на такi, що i) призначенi такими
при первiсному визнаннi та ii) такi, що вiдповiдають визначенню утримуваних для торгiвлi;
б) фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю.
Первiсна оцiнка. Пiд час первiсного визнання Пiдприємство оцiнює фiнансове зобов'язання за
його справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, що можуть бути безпосередньо
вiднесенi на придбання або випуск фiнансового зобов'язання.
Торговельна кредиторська заборгованiсть пiд час первiсного визнання оцiнюється за цiною
угоди, якщо торговельна кредиторська заборгованiсть не мiстить значного компоненту
фiнансування.
Подальша оцiнка. Пiсля первiсного визнання Пiдприємство оцiнює фiнансовi зобов'язання за
амортизованою собiвартiстю, за винятком фiнансових зобов'язань, що оцiнюються за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток та фiнансових зобов'язань, що оцiнюються
за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд.

Кредити та позики. Пiсля первiсного визнання процентнi кредити та позики оцiнюються за
амортизованою собiвартiстю, яка визначається iз застосування ефективної ставки вiдсотка.
Доходи i витрати за такими фiнансовими зобов'язаннями визнаються у звiтi про сукупний
дохiд у разi припинення їх визнання, а також пропорцiйна нарахування амортизацiї з
використанням ефективної ставки вiдсотка. Амортизована вартiсть розраховується з
урахуванням дисконтiв або премiй, отриманих при придбаннi, а також комiсiйних або iнших
витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної ставки вiдсотка. Амортизацiя ефективної
ставки вiдсотка включається до складу фiнансових витрат у звiтi про сукупний дохiд.
Договори фiнансової гарантiї. Випущенi пiдприємством фiнансовi гарантiї являють собою
договори, що вимагають вiд емiтента здiйснення платежу в рахунок вiдшкодування збиткiв,
понесених власником такого договору внаслiдок нездатностi певного боржника своєчасно
здiйснити платiж вiдповiдно до умов боргового iнструменту. Фiнансовi гарантiї спочатку
визнаються зобов'язаннями за справедливою вартiстю з урахуванням витрат на операцiю,
безпосередньо пов'язаних з випуском гарантiї. Згодом зобов'язання оцiнюється за найбiльшою
з наступних величин: найкраща оцiнка витрат, необхiдних для погашення iснуючого
зобов'язання на звiтну дату, або визнана сума зобов'язання за вирахуванням накопиченої
амортизацiї.
Припинення визнання. Припинення визнання фiнансового зобов'язання здiйснюється коли
воно погашається: тобто тодi, коли зобов'язання, передбачене договором, виконано або
анульовано, або коли сплив термiн його виконання. Рiзниця мiж балансовою вартiстю
фiнансового зобов'язання (або частини фiнансового зобов'язання), яке було погашене або
передане iншiй сторонi, та виплаченою компенсацiєю, включаючи будь-якi переданi
негрошовi активи або прийнятi зобов'язання, визнається в прибутку або збитку.
Грошi та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з грошових коштiв у
касi, депозитiв та iнших короткострокових лiквiдних iнвестицiй з первiсним термiном не
бiльше трьох мiсяцiв.
Еквiваленти грошових коштiв, в тому числi банкiвськi депозити, облiковуються за
амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної процентної ставки.
Капiталiзацiя витрат за позиковими коштами. Витрати за позиковими коштами, якi
безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом активу, для
пiдготовки якого до запланованого використання чи продажу обов'язково необхiдний
тривалий перiод часу (квалiфiкацiйний актив), капiталiзуються у вартостi такого активу.
Капiталiзацiя починається, якщо Пiдприємство (а) несе витрати, пов'язанi з квалiфiкацiйним
активом, (б) несе витрати за позиковими коштами та (в) здiйснює дiяльнiсть, яка необхiдна
для пiдготовки активу до його запланованого використання.
Капiталiзацiя витрат за позиковими коштами здiйснюється до дати, до якої актив стає
практично готовим до його використання чи продажу.
Пiдприємство капiталiзує витрати за позиковими коштами, яких можна було б уникнути, якби
вона не здiйснювала капiтальнi витрати у зв'язку iз квалiфiкацiйним активом. Капiталiзованi
витрати за позиковими коштами розраховуються за середньою вартiстю залученого
фiнансування Пiдприємства (середньозваженi процентнi витрати вiдносяться до витрат,
пов'язаних iз квалiфiкацiйним активом), крiм випадкiв, якщо позиковi кошти були залученi з
конкретною метою отримання квалiфiкацiйного активу. В такому випадку здiйснюється
капiталiзацiя фактично понесених витрат за позиковими коштами за вирахуванням
iнвестицiйного доходу вiд тимчасового розмiщення цих позикових коштiв.
Дивiденди. Дивiденди визнаються як зобов'язання i вираховуються iз власного капiталу на
звiтну дату лише тодi, коли вони оголошуються до/або на звiтну дату. Iнформацiя про
дивiденди розкривається тодi, коли вони пропонуються до звiтної дати або пропонуються або
оголошуються пiсля звiтної дати, але до затвердження фiнансової звiтностi до випуску.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю нараховується, якщо контрагент виконав

свої зобов'язання за угодою, i спочатку визнається за справедливою вартiстю, а в подальшому
облiковується за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної процентної
ставки.
Аванси виданi та отриманi. Аванси виданi та отриманi облiковуються за первiсно виданими
або одержаними сумами, з урахуванням ПДВ. На звiтну дату суми авансiв тестуються на
наявнiсть ознак їх знецiнення.
Резерви зобов'язань та вiдрахувань.
Резерви зобов'язань та вiдрахувань - це нефiнансовi зобов'язання, якi визнаються, коли
Пiдприємство має юридичне або конструктивне зобов'язання в результатi минулих подiй,
iснує ймовiрнiсть, що для погашення такого зобов'язання потрiбно буде вилучити ресурси, а
суму цього зобов'язання можна розрахувати з достатнiм рiвнем точностi. Коли iснують
декiлька схожих зобов'язань, iмовiрнiсть того, що для їх погашення знадобиться вiдтiк
грошових коштiв, визначається для всього класу таких зобов'язань.
Коли Пiдприємство очiкує, що резерв буде вiдшкодовано, наприклад, вiдповiдно до договору
страхування, сума вiдшкодування визнається окремим активом i лише у випадку, якщо iснує
цiлковита впевненiсть, що вiдшкодування буде отримано.
Резерви оцiнюються за поточною вартiстю витрат, що, як очiкується, будуть необхiдними для
погашення зобов'язань, iз використанням процентної ставки (до оподаткування), яка
вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей у часi та ризики, притаманнi
зобов'язанню. Збiльшення резерву з плином часу визнається як процентнi витрати.
Податок на прибуток. Податок на прибуток вiдображений у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до
законодавства, яке було чинним або практично набуло чинностi станом на кiнець звiтного
перiоду. Витрати з податку на прибуток включають поточний податок та вiдстрочений
податок i вiдображаються у складi прибутку чи збитку за рiк, крiм випадкiв, коли вони
вiдносяться до операцiй, визнаних у складi iншого сукупного доходу чи безпосередньо у
складi капiталу, в тому ж чи iншому перiодi.
Поточний податок - це сума, що, як очiкується, має бути сплачена податковим органам або
ними вiдшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збитку за поточний та попереднi
перiоди. Оподатковуванi прибутки та збитки базуються на оцiночних розрахунках, якщо
фiнансова звiтнiсть затверджується до випуску до моменту подання вiдповiдних податкових
декларацiй. Iншi податки, за винятком податку на прибуток, облiковуються у складi
операцiйних витрат.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань
вiдносно податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою
активiв та зобов'язань та їхньою балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi.
Вiдповiдно до виключення при початковому визнаннi, вiдстрочений податок не визнається для
тимчасових рiзниць, що виникають при початковому визнаннi активу або зобов'язання у
результатi операцiї, яка не є об'єднанням компанiй i яка не впливає на фiнансовий результат
або оподатковуваний прибуток. Суми вiдстрочених податкiв визначаються iз використанням
ставок оподаткування, якi були введенi в дiю або практично були введенi в дiю станом на
кiнець звiтного перiоду i якi, як очiкується, застосовуватимуться у перiодi, коли будуть
сторнованi тимчасовi рiзницi або зарахованi перенесенi податковi збитки. Вiдстроченi
податковi активи по тимчасових рiзницях, що зменшують оподатковувану базу, та перенесенi
податковi збитки вiдображаються лише тiєю мiрою, в якiй iснує iмовiрнiсть отримання
оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можна буде реалiзувати тимчасовi рiзницi.
Податок на додану вартiсть. ПДВ стягується за двома ставками: 20% при продажу на
внутрiшньому ринку та iмпортi товарiв, робiт чи послуг та 0% при експортi товарiв чи наданнi
послуг. Зобов'язання платника ПДВ дорiвнює загальнiй сумi ПДВ, акумульованiй за звiтний
перiод, i виникає на дату вiдвантаження товарiв клiєнту чи на дату отримання оплати вiд
клiєнта, залежно вiд того, що вiдбувається ранiше. Кредит з ПДВ - це сума, на яку платник
податку має право зменшити свої зобов'язання з ПДВ за звiтний перiод. Право на кредит з

ПДВ виникає у момент отримання податкової накладної з ПДВ.
ПДВ, який стосується продажiв та закупiвель, визнається у балансi згорнуто i показується як
актив або зобов'язання в сумi, вiдображенiй у декларацiях з ПДВ. В iнших випадках ПДВ
вiдображається розгорнуто.
Оренда. Визначення того, чи є угода орендою (мiстить ознаки оренди) базується на аналiзi
змiсту угоди. Договiр у цiлому (його окремi компоненти) вважатимуться договором оренди,
якщо за ним передають право контролювати використання iдентифiкованого активу протягом
певного перiоду в обмiн на вiдшкодування.
Пiдприємство як орендар
На дату початку оренди пiдприємство-орендар оцiнює актив з права користування за
первiсною вартiстю, куди має входити:
величина первiсної оцiнки зобов'язання з оренди;
оренднi платежi на дату початку оренди або до такої дати за вирахуванням отриманих
стимулiв;
будь-якi первiснi прямi витрати, здiйсненi орендарем;
оцiнка витрат, якi здiйснить орендар пiд час демонтажу й перемiщення базового активу
пiсля закiнчення договору.
На дату початку оренди Пiдприємство оцiнює зобов'язання з оренди за теперiшньою вартiстю
орендних платежiв, якi ще не здiйснено на цю дату. Оренднi платежi дисконтують iз
використанням вiдсоткової ставки, передбаченої в договорi оренди. Якщо таку ставку не
можна легко визначити, пiдприємство використовує ефективну вiдсоткову ставку залучення
додаткових позикових коштiв у тiй самiй валютi, розраховану з останньої рiчної або
промiжної звiтностi, складеної на дату укладання договору.
Подальша оцiнка.
Пiсля дати початку оренди Пiдприємство, як орендар, оцiнює актив з права користування,
застосовуючи модель собiвартостi. Оцiнки активу з права користування за моделлю
собiвартостi вiдображається а) з вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких
накопичених збиткiв внаслiдок зменшення корисностi; та б) з коригуванням на будь-яку
переоцiнку орендного зобов'язання,
Пiсля дати початку оренди Пiдприємство, як орендар, оцiнює орендне зобов'язання:
а) збiльшуючи балансову вартiсть з метою вiдобразити процент за орендним зобов'язанням;
б) зменшуючи балансову вартiсть з метою вiдобразити здiйсненi оренднi платежi; та
в) переоцiнюючи балансову вартiсть з метою вiдобразити будь-якi переоцiнки або модифiкацiї
оренди.
Пiдприємство не застосовує зазначених вимог для наступних видiв оренди:
оренда, яка має строк оренди 12 мiсяцiв або менше;
оренда наступних базових активiв незалежно вiд вартостi: IТ-технiка, меблi,
iнструменти та iнвентар;
якщо за суттю договору оренди є надання послуг, а оренда є складової частиною таких
послуг i вартiсть такої оренди є незначною (не суттєвою).
Компоненти, що не пов'язанi з орендою.
Вважаючи практично доцiльним, Пiдприємство вирiшила не вiдокремлювати компоненти, що
не пов'язанi з орендою, вiд компонентiв оренди, а замiсть цього враховувати кожен компонент
оренди та будь-якi пов'язанi з ним компоненти, що не належать до оренди, як окремий
компонент оренди.
Дохiд вiд договору з клiєнтом. Пiдприємство облiковує договiр з клiєнтом, тiльки тодi, коли
виконуються всi перелiченi далi критерiї:
а) сторони договору схвалили договiр (письмово, усно чи у вiдповiдностi з iншою звичною
практикою ведення бiзнесу) i готовi виконувати свої зобов'язання;
б) суб'єкт господарювання може визначити права кожної сторони вiдносно товарiв або послуг,
якi будуть передаватися;

в) суб'єкт господарювання може визначити умови оплати за товари або послуги, якi будуть
передаватися;
г) договiр має комерцiйну сутнiсть (тобто очiкується, що ризик, час або величина майбутнiх
грошових потокiв суб'єкта господарства змiняться внаслiдок договору); та
г) цiлком iмовiрно, що суб'єкт господарювання отримає компенсацiю, на яку вiн матиме право
в обмiн на товари або послуги, якi будуть переданi клiєнту. Оцiнюючи, чи достатньо високою
є ймовiрнiсть отримання суми компенсацiї, суб'єкт господарювання повинен розглянути лише
здатнiсть клiєнта та його намiр виплатити таку суму компенсацiї, коли настане час її сплати.
Сума компенсацiї, на яку суб'єкт господарювання матиме право, може бути меншою, нiж цiна,
вказана у договорi, якщо компенсацiя є змiнною величиною через те, що суб'єкт
господарювання запропонував клiєнтовi цiнову концесiю
Коли зобов'язання клiєнта виконано, Пiдприємство визнає як дохiд величину цiни операцiї
(яка не включає оцiнок змiнної компенсацiї, що є обмеженими), яка вiднесена на це
зобов'язання щодо виконання. Цiна операцiї - це величина компенсацiї, яку Пiдприємство
очiкує отримати право в обмiн на передачу клiєнтовi обiцяних товарiв або послуг за винятком
сум, зiбраних вiд iменi третiх осiб (наприклад, деяких податкiв на продаж). Компенсацiя,
обiцяна в договорi з клiєнтом, може включати фiксованi суми, змiннi суми або i тi й тi суми.
Визначаючи цiну операцiї, Пiдприємство враховує вплив усього перелiченого далi:
(а) змiнну компенсацiю;
(б) обмежувальнi оцiнки змiнної компенсацiї;
(в) наявнiсть у договорi суттєвого компоненту фiнансування;
(г) не грошову компенсацiю; та
(г) компенсацiю, що має бути сплачена клiєнтовi.
Пiдприємство визнає додатковi витрати на отримання договору з клiєнтом наприклад,
комiсiйнi з продажу) як актив, якщо Пiдприємство сподiвається вiдшкодувати цi витрати за
рахунок клiєнта або у будь який iнший спосiб.
Визнання витрат. Витрати облiковуються за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованої
продукцiї включає закупiвельнi цiни, транспортнi витрати, комiсiйнi, пов'язанi з договорами
поставки, та iншi вiдповiднi витрати.
Фiнансовi доходи та витрати. Фiнансовi доходи та витрати включають процентнi витрати за
позиковими коштами, збитки вiд дострокового погашення кредитiв, процентнi доходи вiд
iнвестованих коштiв, доходи вiд виникнення фiнансових iнструментiв та прибутки i збитки вiд
курсової рiзницi за депозитами та позиковими коштами.
Всi процентнi та iншi витрати за позиковими коштами вiдносяться на витрати iз
використанням методу ефективної процентної ставки. Процентнi доходи визнаються за
принципом нарахування з урахуванням ефективної доходностi активу.
Винагороди працiвникам. Витрати на заробiтну плату, внески до Пенсiйного фонду України,
оплачуванi рiчнi вiдпустки та лiкарнянi, а також премiї нараховуються у тому перiодi, в якому
вiдповiднi послуги надавались працiвниками Пiдприємства. Крiм того, Пiдприємство бере
участь у державному пенсiйному планi iз встановленими виплатами, який передбачає
достроковий вихiд на пенсiю працiвникiв, що працюють на робочих мiсцях зi шкiдливими та
небезпечними для здоров'я умовами. Зобов'язання, визнане у звiтi про фiнансовий стан у
зв'язку з пенсiйним планом iз встановленими виплатами, є поточною вартiстю зобов'язання за
планом iз встановленими виплатами на звiтну дату. Поточна вартiсть зобов'язання за
пенсiйним планом iз встановленими виплатами визначається шляхом дисконтування
розрахункового майбутнього вiдтоку грошових коштiв iз застосуванням процентних ставок на
рiвнi середньорiчної облiкової ставки НБУ. Пiдприємство не визнає коригування на
невизнаний актуарний прибуток або збиток.
Взаємозалiк. Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань, з подальшим включенням до звiту
про фiнансовий стан лише їхньої чистої суми, може здiйснюватися лише у випадку iснування
юридично визначеного права взаємозалiку визнаних сум, коли є намiр провести розрахунок на

основi чистої суми або одночасно реалiзувати актив та розрахуватися за зобов'язаннями. Таке
право на взаємозалiк (а) не повинне залежати вiд майбутньої подiї та (б) повинне мати
юридичну силу виконання в усiх наступних обставинах:
(i) у ходi нормального ведення бiзнесу,
(ii) у разi невиконання зобов'язань з платежiв (подiї дефолту) та
(iii) у випадку неплатоспроможностi чи банкрутства.
Прибуток на акцiю. Прибуток на акцiю розраховується шляхом подiлу прибутку або збитку,
що належить акцiонерам Пiдприємства, на середньозважену кiлькiсть акцiй з участю в обiгу
протягом звiтного року.
Зареєстрований (пайовий) капiтал. Простi акцiї, якi облiковуються за номiнальною вартiстю,
класифiкованi як зареєстрований (пайовий) капiтал. Витрати, безпосередньо пов'язанi з
емiсiєю нових акцiй, облiковуються як зменшення суми надходжень за вирахуванням
податкiв. Перевищення справедливої вартостi отриманої винагороди над номiнальною
вартiстю випущених акцiй представлено як додатковий капiтал у складi власного капiталу.
До резервного капiталу проводяться вiдрахування вiдповiдно до встановлених законодавчих
норм чи норм Статуту.
Вiдрахування до додаткового капiталу також проводиться вiдповiдно до вимог законодавства
та вимог Статуту чи рiшень акцiонерiв.
Змiни у форматi представлення фiнансової звiтностi. За потреби, порiвняльнi суми були
скоригованi для вiдповiдностi змiнам у форматi представлення звiтностi поточного року.
2.Основнi облiковi оцiнки та судження, що використовувались при застосуваннi облiкової
полiтики
Пiдприємство використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми, що
вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, та на балансову вартiсть активiв та зобов'язань
протягом наступного фiнансового року. Розрахунки та судження постiйно оцiнюються та
базуються на попередньому досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на
очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються обгрунтованими за поточних обставин.
Крiм суджень, якi передбачають облiковi оцiнки, керiвництво Пiдприємства також
використовує професiйнi судження при застосуваннi облiкової полiтики. Професiйнi
судження, якi мають найбiльший вплив на суми, що вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, та
оцiнки, результатом яких можуть бути значнi коригування балансової вартостi активiв та
зобов'язань протягом наступного фiнансового року, включають:
Знецiнення основних засобiв. На кожну звiтну дату керiвництво оцiнює наявнiсть ознак
знецiнення активу. Якщо такi ознаки наявнi, Пiдприємство оцiнює суму вiдшкодування
активу. Сума вiдшкодування активу є бiльшою iз двох величин: справедливої вартостi активу
або одиницi, що генерує грошовi потоки, за мiнусом витрат на реалiзацiю, або вартостi вiд
його використання. Сума вiдшкодування активу визначається для кожного окремого активу,
якщо цей актив генерує надходження коштiв i таке надходження коштiв, в основному, не
залежить вiд iнших активiв або груп активiв.
Збиток вiд знецiнення основних засобiв. Пiдприємство щорiчно оцiнює основнi засоби на
предмет їх знецiнення. Визначаючи необхiднiсть вiднесення на витрати збитку вiд знецiнення,
Пiдприємство оцiнює, чи є якi-небудь доступнi для вивчення даннi, що свiдчать про
зменшення очiкуваних майбутнiх грошових потокiв вiд активу. Керiвництво робить
припущення щодо, як сум, так i строкiв майбутнiх грошових потокiв. Якщо це доречно,
Пiдприємство застосовує метод дисконтованих грошових потокiв для визначення чистої
поточної вартостi.
При проведеннi тесту на знецiнення використовувалися моделi оцiнки активiв за
справедливою вартiстю, якi вiдносяться до Категорiї 3 (допущення i показники, якi неможливо
зiставити з ринковими котируваннями).
Зменшення корисностi нефiнансових активiв. Основнi засоби та нематерiальнi активи
перевiряються на предмет зменшення корисностi у тих випадках, коли обставини дають

пiдстави припустити потенцiйне зменшення корисностi.
Серед факторiв, якi Пiдприємство вважає такими, що дають пiдстави для перегляду
зменшення корисностi, є наступнi: значне падiння ринкових цiн; значне погiршення
операцiйних результатiв у порiвняннi з минулими перiодами чи прогнозом; значнi змiни у
використаннi активiв чи усiєї стратегiї бiзнесу, включаючи активи, щодо яких прийняте
рiшення про поступове виведення з експлуатацiї чи замiну, а також активи, якi є
пошкодженими чи виведеними з експлуатацiї; суттєвi негативнi галузевi чи економiчнi
тенденцiї та iншi фактори.
Оцiнки суми вiдшкодування активiв базуються на оцiнках керiвництва, включаючи оцiнки
операцiй у майбутньому, майбутнiй прибутковостi активiв, припущеннях щодо ринкових умов
у майбутнiх перiодах, розвитку технологiй, змiн у законодавствi та iнших факторiв. Цi
припущення використанi у розрахунку вартостi використання активу та включають прогнози
щодо майбутнiх грошових потокiв i вибiр вiдповiдної ставки дисконтування.
Пiдприємство оцiнює цi припущення на дату балансу, тому реальнi результати можуть
вiдрiзнятись вiд припущень. Змiни обставин, припущень та оцiнок керiвництва можуть
спричинити збитки вiд зменшення економiчної корисностi активiв у вiдповiдних перiодах.
Сума зменшення корисностi станом на 31.12.2020 р. не розраховувалась спецiалiстами з
оцiнки.
Переоцiнка основних засобiв. Пiдприємство облiковує основнi засоби, що йому належать, за
справедливою вартiстю, при цьому змiни справедливої вартостi визнаються у звiтi про
сукупний дохiд. Пiдприємство залучила незалежного оцiнювача з метою визначення
справедливої вартостi основних засобiв станом на 31.12.2020 р. Результатом переоцiнки при
застосуваннi рiзних оцiночних пiдходiв є економiчне знецiнення (балансова вартiсть активiв
перевищує суму їх очiкуваного вiдшкодування). Отже, справедлива вартiсть спецiалiзованих
активiв, що становить бiльшiсть всiх активiв, якi були переоцiненi, була визначена як
балансова вартiсть за вирахуванням економiчного знецiнення. Справедлива вартiсть
неспецiалiзованих активiв була визначена за моделлю ринкової вартостi.
Амортизацiя. Пiдприємство нараховує амортизацiю основних засобiв на основi очiкуваних
строкiв їх корисного використання. Цi припущення базуються на знаннях керiвництва про цi
активи i їх застосування. Припущення про очiкуванi строки корисного використання
переглядаються щорiчно.
Строки корисного використання основних засобiв. Пiдприємство переглядає строки корисного
використання основних засобiв щонайменше в кiнцi кожного фiнансового року. Якщо
результат перегляду вiдрiзняється вiд попереднiх припущень, змiни вiдображаються як змiни в
облiкових оцiнках у вiдповiдностi до МСФЗ "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та
помилки". Цi оцiнки можуть мати вплив на залишкову вартiсть основних засобiв, вiдображену
в звiтi про фiнансовий стан, та амортизацiйнi витрати, якi вiдображенi у звiтi про прибутки та
збитки.
Строки корисного використання основних засобiв. Основнi засоби Пiдприємства
амортизуються iз використанням прямолiнiйного методу протягом очiкуваних строкiв їх
корисного використання, якi базуються на бiзнес-планах керiвництва та операцiйних оцiнках.
Фактори, якi можуть вплинути на оцiнку строкiв корисного використання активiв та їх
залишкової вартостi, включають таке:
-змiни у технологiях;
-змiни технологiях технiчного обслуговування;
-змiни регуляторних актiв та законодавства;
-непередбаченi проблеми з експлуатацiєю.
Будь-який iз вищезазначених факторiв може вплинути на знос основних засобiв у
майбутньому та їх балансову i залишкову вартiсть. Пiдприємство переглядає очiкуванi строки
корисного використання основних засобiв на кiнець кожного рiчного звiтного перiоду.
Перегляд базується на поточному станi активiв та очiкуваному перiодi, протягом якого вони

продовжуватимуть приносити економiчнi вигоди для Пiдприємства. Будь-якi змiни очiкуваних
строкiв корисного використання або залишкової вартостi вiдображаються на перспективнiй
основi вiд дати змiни.
Строк експлуатацiї основних засобiв та нематерiальних активiв. Знос або амортизацiя на
основнi засоби та нематерiальнi активи нараховується протягом термiну їх корисного
використання. Пiдприємство оцiнює строки корисного використання об'єктiв основних засобiв
на основi очiкувань щодо їх майбутнього використання. Цi термiни перiодично
переглядаються на предмет подальшої вiдповiдностi. Що стосується активiв тривалого
користування, змiни у використаних оцiнках можуть призвести до значних змiн балансової
вартостi.
Оцiнка щодо лiквiдностi вартостi. Станом на 31 грудня 2020 року в результатi оцiнки
справедливої вартостi основних засобiв, проведеної професiйними незалежними оцiнювачами,
лiквiдацiйна вартiсть активiв Пiдприємства була переглянута. З метою пiдтримання надiйної
роботи об'єднаної енергетичної системи України Пiдприємство утримує на балансi активи, якi
переведено в режим консервацiї або знаходяться в резервi. Утримування подiбних об'єктiв
регламентується законодавством та технологiчними нормами. Час вiд часу Пiдприємство
проводить масштабнi реконструкцiї та ремонти енергоблокiв, що призводить до їх
тимчасового виведення з експлуатацiї. З огляду цього оцiнювач визначив лiквiдацiйну вартiсть
таких об'єктiв як вартiсть їх лiквiдних складових (комплектуючих).
Балансова вартiсть об'єктiв, якi тимчасово не використовуються Пiдприємством станом на 31
грудня 2020 року становила 10445 тис. грн., при цьому їх лiквiдацiйна вартiсть складала 1031
тис. грн. (станом на 31 грудня 2019 р.: балансова вартiсть 14288 тис. грн. з лiквiдацiйною
вартiстю 1426 тис. грн.).
Згiдно результатiв оцiнки станом на 31 грудня лiквiдацiйна вартiсть у порiвняннi з балансовою
вартiстю основних засобiв виглядає наступним чином:
2019 2020
Балансова вартiсть 50891 54903
Лiквiдацiйна вартiсть
0
0
Балансова вартiсть активiв, що досягли лiквiдацiйної вартостi 14671 16108
Станом на 31 грудня 2020 року лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв не переглядалась.
Визначеннi строку оренди. Визначаючи термiн оренди, керiвництво враховує всi факти та
обставини, якi створюють економiчний стимул для здiйснення опцiону на продовження або не
здiйснюють варiант припинення. Варiанти збiльшення перiодiв (або перiоди пiсля варiантiв
припинення) включаються до строку оренди лише у тому випадку, якщо оренду може бути
продовжено (або не припинено).
Облiк iнвестицiй.
Оцiнка фiнансових iнвестицiй. У випадках, коли справедлива вартiсть фiнансових активiв i
фiнансових зобов'язань, визнаних у звiтi про фiнансовий стан, не може бути визначена на
пiдставi даних активних ринкiв, вона визначається з використанням методiв оцiнки, зокрема
модель дисконтованих грошових потокiв. В якостi вихiдних даних для цих моделей, якщо
можливо, використовується iнформацiя, отримана на спостережуваних ринках, проте у тих
випадках, коли це не уявляється практично здiйсненним, потрiбна певнi частка судження для
встановлення справедливої вартостi. Судження мiстять облiк таких вихiдних даних, як ризик
лiквiдностi, кредитний ризик i волатильнiсть. Змiни в припущеннях щодо цих факторiв
можуть вплинути на справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв, вiдображену у фiнансовiй
звiтностi.
Вiдображення запасiв у звiтi про рух грошових коштiв. Придбання запасiв подвiйного
призначення, що можуть використовуватися як для поточних, так i для капiтальних ремонтiв,
Пiдприємство наводить у звiтi про рух грошових коштiв як придбання товарiв (робiт, послуг)
оскiльки базовим призначення є використання запасiв у поточних ремонтах. У випадку
капiталiзацiї таких запасiв у майбутньому, це вважається як безгрошовий рух для цiлей звiту

про рух грошових коштiв.
Оцiнка запасiв. Пiдприємство регулярно переглядає залишки запасiв з метою виявлення таких,
що не рухаються протягом значного перiоду та не мають плану застосування, а також
пошкоджених запасiв. Керiвництво нараховує резерв пiд знецiнення на такi запаси або списує
їх.
Чиста вартiсть реалiзацiї запасiв. Керiвництво оцiнює необхiднiсть вiдображення запасiв за
вартiстю їх реалiзацiї, приймаючи до уваги цiни, що сформувалися пiсля завершення звiтного
перiоду, i цiлi, для яких створювалися запаси. У разi, якщо вартiсть придбання запасiв не може
бути повнiстю вiдшкодована, Пiдприємства буде необхiдно провести коригування вартостi
запасiв до чистої вартостi їх реалiзацiї.
Забезпечення за судовими процесами. Пiдприємство виступає в якостi вiдповiдача в судових
процесах зi своїми контрагентами. Забезпечення за судовими процесами є оцiнкою
Керiвництва можливих втрат, що можуть бути понесенi в результатi негативних судових
рiшень.
Пенсiйнi зобов'язання та iншi винагороди працiвникам. Оскiльки пенсiйний план входить до
компетенцiї державних органiв, в Пiдприємства не завжди є доступ до усiєї необхiдної
iнформацiї, зокрема,
-чи вийде спiвробiтник достроково на пенсiю та коли це вiдбудеться,
-чи буде Пiдприємство зобов'язана фiнансувати пенсiї колишнiх спiвробiтникiв залежно вiд
того,
-чи продовжує колишнiй спiвробiтник працювати у шкiдливих та небезпечних для здоров'я
умовах, а також
-про ймовiрнiсть того, що спiвробiтники будуть переведенi з пенсiйної програми, яка
фiнансується державою, на пенсiйну програму, яка фiнансується Пiдприємством.
Пiдприємство не може впливати на цi подiї та прогнозувати вiрогiднiсть їх настання, але
настання цих подiй можуть мати значний вплив на суму зобов'язань з пенсiйного
забезпечення.
Зобов'язання з пенсiйного забезпечення та iншi виплати по закiнченню трудової дiяльностi.
Пiдприємство не визначає зобов'язання за пенсiйним забезпечення працiвникiв.
Первинне визнання операцiй з пов'язаними сторонами. В ходi звичайної дiяльностi
Пiдприємство проводить операцiї з пов'язаними сторонами. Вiдповiдно до вимог МСФЗ 9,
фiнансовi iнструменти при первинному визнаннi повиннi вiдбиватися за справедливою
вартiстю. При визначеннi того, чи проводилися операцiї по ринкових або неринкових
процентних ставках, використовуються професiйнi судження, якщо для таких операцiй немає
активного ринку.
Податкове законодавство. Українське податкове, валютне i митне законодавство продовжує
розвиватися. Спiрнi нормативнi акти стають причиною рiзних тлумачень. На думку
керiвництва, його тлумачення є належними i надiйними, але немає гарантiй того, що вони не
стануть причиною претензiй з боку податкових органiв.
Ризики, пов'язанi з податковим та iншим законодавством. Українське законодавство щодо
оподаткування та здiйснення господарської дiяльностi, включаючи контроль за валютними та
митними операцiями, продовжує розвиватися. Законодавчi та нормативнi акти не завжди чiтко
сформульованi, а їх Тлумачення залежить вiд точки зору мiсцевих, обласних i центральних
органiв державної влади та iнших органiв державного управлiння. Часто точки зору рiзних
органiв на певне питання вiдрiзняються. Керiвництво вважає, що Пiдприємство дотримувалась
всiх нормативних положень, i всi передбаченi законодавством податки та вiдрахування були
сплаченi або нарахованi. Водночас iснує ризик того, що операцiї й iнтерпретацiї, що не були
поставленi пiд сумнiв у минулому, можуть бути поставленi пiд сумнiв державними органами в
майбутньому, хоча цей ризик значно зменшується з плином часу. Неможливо визначити суму
непред'явлених позовiв, що можуть бути пред'явленi, якщо такi взагалi iснують, або
ймовiрнiсть будь-якого несприятливого результату.

Визначення справедливої вартостi. Деякi принципи облiкової полiтики Пiдприємства та
правила розкриття iнформацiї вимагають визначення справедливої вартостi як фiнансових, так
i нефiнансових активiв i зобов'язань. Справедлива вартiсть - це цiна, яка була б отримана при
продажi активу або сплачена при передачi зобов'язання у ходi звичайної господарської
операцiї мiж учасниками на момент оцiнки. Справедлива вартiсть була визначена для цiлей
оцiнки та розкриття iнформацiї з використанням зазначених далi методiв.
Там, де це необхiдно, додаткова iнформацiя про припущення, зробленi у процесi визначення
справедливої вартостi активу або зобов'язання, розкривається в примiтках, що стосуються
даного активу або зобов'язання.
При оцiнцi справедливої вартостi нефiнансового активу враховується здатнiсть учасника
ринку отримувати економiчну вигоду шляхом максимального та ефективного використання
активу або шляхом продажу активу iншому учасниковi ринку, який використовуватиме цей
актив максимально та ефективно.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв. У випадку, коли справедлива вартiсть
фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, визнаних в облiку, не може бути визначена на
основi даних активних ринкiв, вона визначається на основi оцiночної методики,
використовуючи модель дисконтованих грошових потокiв. В якостi вхiдних даних для цiєї
методики по можливостi використовується iнформацiя з ринкiв, на яких проводиться
монiторинг. Однак, коли це не є практично здiйсненим, для визначення справедливої вартостi
необхiдним є експертне судження. Судження базується на таких факторах, як ризик
лiквiдностi, кредитний ризик i волатильнiсть. Змiна в припущеннях, якi використовуються при
визначеннi цих показникiв, може впливати на справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв,
вiдображених у звiтностi.
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги та iнша поточна
дебiторська заборгованiсть. Справедлива вартiсть дебiторської заборгованостi за продукцiю,
товари, роботи, послуги та iншої поточної дебiторської заборгованостi оцiнюється як
теперiшня вартiсть майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за ринковою процентною
ставкою станом на звiтну дату. Ця справедлива вартiсть визначається для цiлей розкриття
iнформацiї або у разi отримання дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи,
послуги та iншої поточної дебiторської заборгованостi в результатi об'єднання бiзнесу.
Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв. Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв - суттєве
оцiночне значення, для отримання якого використовується методологiя оцiнки, моделi та
початковi данi. Деталi методологiї оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв розкритi в Примiтцi
22. Пiдприємство регулярно перевiряє та пiдтверджує моделi та початковi данi для моделей в
цiлях зниження вiдхилень мiж розрахунковими очiкуваними кредитними збитками та
фактичними збитками за кредитами.
Очiкуванi кредитнi збитки. Пiдприємство регулярно перевiряє стан торгової та iншої
дебiторської заборгованостi, передплат, здiйснених постачальникам, та iнших сум до
отримання на предмет зменшення корисностi. Керiвництво Пiдприємства використовує своє
компетентне судження для оцiнки суми будь-яких збиткiв вiд зменшення корисностi у
випадках, коли контрагент зазнає фiнансових труднощiв.
Станом на 31 грудня 2020 року Пiдприємство немає простроченої дебiторської заборгованостi.
Полiтика списання. Фiнансовi активи списуються цiлком або частково, коли Пiдприємство
вичерпала всi практичнi можливостi щодо їх стягнення та прийшла до висновку про
необгрунтованiсть очiкувань щодо стягнення таких активiв. Визначення грошових потокiв,
щодо яких вiдсутнi обгрунтованi очiкування вiдносно вiдшкодування, вимагає застосування
суджень. Керiвництво розглянуло наступнi ознаки вiдсутностi обгрунтованих очiкувань щодо
стягнення таких активiв: процес лiквiдацiї, процедура банкрутства, справедлива вартiсть
забезпечення нижче витрат на стягнення або продовження заходiв щодо примусового
стягнення.
Зобов'язання з лiквiдацiї основних засобiв. Зобов'язання з лiквiдацiї основних засобiв будуть

понесенi Пiдприємством в кiнцi строку використання певних основних засобiв. Остаточнi
зобов'язання з лiквiдацiї основних засобiв є невизначеними та оцiнки витрат можуть
змiнюватися пiд впливом багатьох факторiв, включаючи змiни у вiдповiдних законодавчих
вимогах, появi нових технологiй по вiдновленню або виходячи з досвiду, отриманого на iнших
виробничих дiльницях. Очiкуваний час та витрати можуть також змiнюватися, наприклад, пiд
впливом змiн у резервах або змiн у законодавствi чи його тлумаченнях. Як наслiдок може
мати мiсце суттєве коригування до розрахованого резерву, яке буде мати вплив на майбутнi
фiнансовi результати.
Пiдприємство не створює резерв на лiквiдацiю основних засобiв.
До 31 грудня 2019 року Пiдприємство вiдображала основнi засоби за iсторичною вартiстю,
тому змiни у попередньо оцiнених майбутнiх платежах або у ставцi дисконту вiдображались
наступним чином:
а) змiни у зобов'язаннях додаються до, або вiднiмаються вiд собiвартостi активу у поточному
перiодi;
б) сума, що вiднiмається вiд собiвартостi активу, не повинна перевищувати його балансову
вартiсть. Якщо зменшення зобов'язань перевищує балансову вартiсть активу, це перевищення
слiд визнавати негайно у складi прибутку чи збитку;
в) якщо коригування приводить до додавання до собiвартостi активу, Пiдприємство розглядає
наявнiсть ознак того, що нова балансова вартiсть активу може не бути повнiстю
вiдшкодованою. При наявностi таких ознак Пiдприємство перевiряє актив на зменшення
корисностi шляхом оцiнки суми його очiкуваного вiдшкодування та облiковує збиток вiд
зменшення корисностi вiдповiдно до МСБО 36.
Станом на 31 грудня 2020 року Пiдприємство не провела оцiнку справедливої вартостi
основних засобiв та не перейшла на модель переоцiнки для оцiнки основних засобiв.
Вiдповiдно до змiн в моделi облiку основних засобiв облiк змiн у попередньо оцiнених
майбутнiх платежах або у ставцi дисконту буде вiдображатись наступним чином:
а) змiни у зобов'язаннях змiнюють капiтал у дооцiнках, що був визнаний ранiше за
вiдповiдним активом таким чином, що:
i. зменшення зобов'язання визнається в iншому сукупному доходi та збiльшує суму капiталу в
дооцiнках, крiм сторнування сум попереднiх уцiнок, що були визнанi ранiше у складi
сукупного доходу;
ii. збiльшення зобов'язання визнається у складi сукупного доходу, крiм тiєї суми, що повинна
бути визнана в iншому сукупному доходi та зменшує ранiше визнаний капiтал в дооцiнках,
пов'язаний з цим активом.
б) у разi, коли зменшення зобов'язання перевищує балансову вартiсть активу, що була б
визнана, якби актив облiковувався за собiвартiстю, таке перевищення одразу визнається у
сукупному доходi.
Вiдстроченi податковi активи. Вiдстроченi податковi активи визнанi щодо всiх
оподатковуваних тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, тiєю мiрою, якою є
ймовiрним отримання оподатковуваного прибутку, щодо якого можна використати
оподатковувану тимчасову рiзницю. Значнi судження керiвництва вимагаються для
визначення суми вiдстрочених податкових активiв, що можуть бути визнанi на основi
ймовiрного часу виникнення, суми майбутнього прибутку до оподаткування та стратеги
податкового планування.
Ставка дисконтування для оцiнки договорiв оренди. Припустима ставка дисконту в орендi
повинна використовуватися як дисконтний фактор, якщо може бути легко визначений.
Однак у зв'язку з тим, що визначити цей показник практично неможливо, Пiдприємство
вирiшила застосовувати ставку додаткових запозичень - ставку вiдсотка, яку орендар сплатив
би, щоб позичити на аналогiчний термiн та пiд аналогiчне забезпечення необхiднi кошти для
отримання активу вартостi аналогiчної активу з правом використання за подiбних
економiчних умов.

Орендна дiяльнiсть Пiдприємства сконцентрована в Українi та деномiнована в українських
гривнях (UAH). Пiдприємство оцiнила, що зможе зiбрати кошти, необхiднi для отримання
активу вартостi аналогiчної активу з правом використання, в межах банкiвської системи
України, деномiнованої в гривнях. Тому як ставка дисконтування використовувалася середня
ставка довгострокових банкiвських запозичень у гривнях на основi статистики НБУ на дату
початку дiї договору оренди.
З метою оцiнки впливу МСФЗ (IFRS) 16 Керiвництво застосовували наступнi ставки:
20,1% для договорiв, що почали дiяти з 01.01.2018 р.
Знецiнення авансiв виданих. Пiдприємство регулярно перевiряє стан дебiторської
заборгованостi за виданими авансами на предмет зменшення корисностi заборгованостi.
Пiдприємство використовує своє компетентне судження для оцiнки суми будь-яких збиткiв
вiд зменшення корисностi у випадках, коли контрагент зазнає фiнансових труднощiв.
3.Новi i переглянутi положення бухгалтерського облiку.
З 1 сiчня 2018 року набув чинностi МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда". Стандарт встановлює принципи
визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду i вимагає, щоб орендарi
вiдображали бiльшiсть договорiв оренди в балансi.
Порядок облiку для орендодавця вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змiнюється в
порiвняннi з МСФЗ (IAS) 17. Орендодавцi будуть продовжувати класифiкувати оренду,
використовуючи тi ж принципи класифiкацiї, що i в МСФЗ (IAS) 17, видiляючи при цьому два
види оренди: операцiйну i фiнансову. Таким чином, застосування МСФЗ (IFRS) 16 не
вплинула на облiк договорiв оренди, в яких Пiдприємство є орендодавцем.
Враховуючи, що Пiдприємство вперше складає звiтнiсть за МСФЗ за перiод, що закiнчився
31.12.2020 р., то норми МСФЗ (IFRS) 16 були застосованi ретроспективно до перiоду, що
закiнчився 31.12.2019 р. та 31.12.2018 р.
Застосування iнших МСФЗ
Тлумачення КТМФЗ 23 "Невизначеностi щодо облiку податку на прибуток".
У випадках вiдсутностi ясностi щодо вимог податкового законодавства стосовно тiєї чи iншої
операцiї або до конкретних обставин основним є наступний критерiй: чи висока ймовiрнiсть
того, що податковий орган погодиться з тим трактуванням податкових вимог, яке обрала
Пiдприємство.
Якщо вiдповiдь позитивна, то Пiдприємство повинно вiдображати у фiнансовiй звiтностi ту ж
суму, що i у податковiй звiтностi, i розглянути необхiднiсть розкриття iнформацiї про
iснування невизначеностi. Якщо вiдповiдь негативна, то сума, вiдображена у фiнансовiй
звiтностi, буде вiдрiзнятися вiд суми в податковiй декларацiї, оскiльки вона оцiнюється з
урахуванням наявної невизначеностi.
Для вiдображення цiєї невизначеностi використовується один з наступних двох методiв
оцiнки, в залежностi вiд того, який з них дозволить з бiльшою точнiстю передбачити результат
вирiшення невизначеностi:
- метод найбiльш iмовiрної суми; або - метод очiкуваної вартостi.
Роз'яснення також вимагає, щоб тi судження i оцiнки, якi були сформованi Пiдприємством,
були переглянутi в разi змiни фактiв i обставин - наприклад, внаслiдок податкової перевiрки
або дiй, вжитих податковими органами, наступних змiн податкових правил, або пiсля
закiнчення термiну, протягом якого податковий орган має право перевiрити правильнiсть
обчислення податку.
Оскiльки Пiдприємство здiйснює свою дiяльнiсть в складному податковому середовищi,
застосування роз'яснення в майбутньому може вплинути на фiнансову звiтнiсть Пiдприємства.
Крiм того, Пiдприємство може бути змушена встановити процедури та методи отримання
iнформацiї, необхiдної для своєчасного застосування роз'яснення. Наразi Пiдприємство вважає
можливiсть такого впливу не суттєвою.
Поправки до МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi Пiдприємства та спiльнi пiдприємства" Довгостроковi частки в асоцiйованих та спiльних пiдприємствах.

Поправки роз'яснюють, що органiзацiя застосовує МСФЗ 9 до довгострокових вкладень в
асоцiйовану органiзацiю або спiльне пiдприємство, до яких не застосовується метод пайової
участi, але якi, по сутi, складають частину чистих iнвестицiй в асоцiйовану органiзацiю або
спiльне пiдприємство (довгостроковi вкладення). Мається на увазi, що до таких
довгострокових вкладень застосовується модель очiкуваних кредитних збиткiв за МСФЗ 9.
У поправках також пояснюється, що при застосуваннi МСФЗ 9 органiзацiя не бере до уваги
збитки, понесенi асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством або збитки вiд
знецiнення чистих iнвестицiй, визнанi в якостi коригувань чистої iнвестицiї в асоцiйовану
органiзацiю або спiльне пiдприємство, що виникають внаслiдок застосування МСБО 28
"Iнвестицiї в асоцiйованi органiзацiї i спiльнi пiдприємства".
Оскiльки у Пiдприємства вiдсутнi такi довгостроковi вкладення в асоцiйовану органiзацiю або
спiльне пiдприємство, данi поправки не впливають на її фiнансову звiтнiсть.
Поправки до МСФЗ 9 - "Умови про дострокове погашення з потенцiйним негативним
вiдшкодуванням"
Згiдно МСФЗ 9 борговий iнструмент може оцiнюватися за справедливою вартiстю або за
справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд за умови, що передбаченi договором
грошовi потоки є "виключно платежами в рахунок основної суми боргу i вiдсоткiв на
непогашену частину основної суми боргу" (критерiй SPPI) i iнструмент утримується в рамках
вiдповiдної бiзнес-моделi, що дозволяє таку класифiкацiю. Поправки до МСФЗ 9 роз'яснюють,
що фiнансовий актив задовольняє критерiю SPPI незалежно вiд того, яка подiя або обставина
призводить до дострокового розiрвання договору, а також незалежно вiд того, яка сторона
виплачує або отримує обгрунтоване вiдшкодування за дострокове розiрвання договору.
МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу"
Iнодi суб'єкт господарювання, який є учасником у спiльнiй операцiї (як визначено в МСФЗ 11
"Спiльна дiяльнiсть"), отримує контроль над цiєю спiльною операцiєю. Поправка до МСФЗ 3
пояснює, що якщо i коли суб'єкт господарювання згодом отримає контроль, вiн проводять
переоцiнку своєї колишньої частки в спiльнiй операцiї на дату придбання. Суб'єкт
господарювання визнає будь-яку рiзницю мiж справедливою вартiстю на дату придбання
спiльної операцiї та попередньою балансовою вартiстю як прибуток або збиток.
МСФЗ 11 "Спiльна дiяльнiсть"
Удосконалення до МСФЗ 11 стосується ситуацiй, коли суб'єкт господарювання є стороною
спiльної угоди, яка є спiльною операцiєю (як визначено в МСФЗ 11) - але, що важливо, не має
спiльного контролю над спiльною операцiєю - i згодом отримує спiльний контроль. Ця
поправка роз'яснює, що якщо i коли суб'єкт господарювання згодом отримає спiльний
контроль, вiн не повинен переоцiнювати частку, яку вiн утримував ранiше. Поправки не
матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Пiдприємства.
МСБО 12 "Податки на прибуток"
У деяких юрисдикцiях сума зобов'язання з податку на прибуток, що сплачується суб'єктом
господарювання, залежить вiд дивiдендiв, виплачених власникам iнструментiв капiталу. В
поправцi до МСБО 12 уточнюється, що податковi наслiдки (якщо такi є) дивiдендiв (тобто
розподiл прибутку власникам iнструментiв капiталу пропорцiйно їх часткам) повиннi
визнаватися:
o одночасно з визнанням зобов'язання сплатити такi дивiденди; i
o у складi прибутку або збитку, iншого сукупного доходу або звiту про змiни у власному
капiталi, в залежностi вiд того, де суб'єкт господарювання в минулому визнавав операцiї або
подiї, якi згенерували накопичений прибуток, з якої виплачуються дивiденди.
Оскiльки поточна практика Пiдприємства вiдповiдає вимогам поправок, Пiдприємство не
очiкує, що вони матимуть будь-який вплив на його фiнансову звiтнiсть.
МСБО 23 "Витрати на позики"
Поправка до МСБО 23 пояснює, що коли квалiфiкований актив, що фiнансується за рахунок
спецiальних запозичень, стає готовим до використання або продажу, витрати на позики,

понесенi за спецiальними запозиченнями, бiльше не можуть бути капiталiзованi як частина
вартостi цього квалiфiкованого активу. Але цi запозичення стають частиною пулу позик,
запозичених для загальних потреб. Тому з цiєї дати ставка, яка застосовується до цих
запозичень, включається до визначення ставки капiталiзацiї, яка застосовується до позикових
коштiв, запозичених для загальних потреб.
Органiзацiя повинна застосовувати данi поправки щодо витрат за запозиченнями, понесених
на дату початку рiчного звiтного перiоду, в якому органiзацiя вперше застосовує данi
поправки, або пiсля цiєї дати. Поправки не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть
Пiдприємства.
Поправки до МСБО 19 "Виплати працiвникам" - "Внесення змiн до програми, скорочення
програми або погашення зобов'язань за програмою"
Поправки розглядають порядок облiку у випадках, коли внесення змiн до програми,
скорочення програми або погашення зобов'язань за програмою вiдбувається протягом звiтного
перiоду. Поправки роз'яснюють, що якщо внесення змiн до програми, скорочення програми
або погашення зобов'язань за програмою вiдбувається протягом звiтного перiоду, органiзацiя
повинна визначити вартiсть послуг поточного перiоду та чисту величину вiдсоткiв стосовно
решти перiоду пiсля внесення змiн до програми, її скорочення або повного погашення
зобов'язань за програмою, виходячи з актуарних припущень i ставок дисконтування,
використаних для переоцiнки чистого зобов'язання (активу) програми з визначеною виплатою.
Данi поправки будуть застосовуватися тiльки у вiдношеннi майбутнiх змiн програми, її
скорочення або погашення зобов'язань за програмою.
Поправки до МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" та МСБО 28 "Iнвестицiї в
асоцiйованi Пiдприємства та спiльнi пiдприємства" - Продаж або внесок активiв мiж
iнвестором та асоцiйованою Пiдприємством чи спiльним пiдприємством.
Поправки не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Пiдприємства.
Рада з МСФЗ вiдклала дату вступу в силу цiєї поправки на невизначений термiн, але
дозволяється дострокове застосування перспективно.
МСФЗ та iнтерпретацiї, що не набрали чинностi
Пiдприємство не застосовувала наступнi МСФЗ та Iнтерпретацiї до МСФЗ та МСБО, якi були
опублiкованi, але не набрали чинностi:
- Поправки до посилань у стандартах МСФЗ на Концептуальну основу фiнансової звiтностi
набувають чинностi в перiоди, починаючи з 1 сiчня 2020 року;
- МСФЗ 17 "Страховi контракти" набуває чинностi в перiоди, починаючи з 1 сiчня 2021 року
або пiсля цiєї дати;
- Поправки до МСФЗ (IAS) 1 i МСФЗ (IAS) 8 щодо визначення суттєвостi.
Керiвництво Пiдприємства очiкує, що коли зазначенi стандарти та поправки набудуть
чинностi у майбутнiх перiодах, це iстотно не вплине на фiнансову звiтнiсть Пiдприємства.
4.
Розрахунки та операцiї з пов'язаними сторонами
До пов'язаних сторiн Пiдприємства належить:
ключовий управлiнський персонал (директор, заступник директора, заступник
головного бухгалтера) та члени їх сiмей;
акцiонери Товариства i часткою бiльше 20 вiдсоткiв та члени їх сiмей.
5.
Перерахунок порiвняльної iнформацiї
У зв'язку iз першим застосуванням, Пiдприємство не проводила перерахунок порiвняльної
iнформацiї, а вимоги МСФЗ (IFRS) 16 були вперше застосованi 01.01.2018 р.
6.
Доходи вiд реалiзацiї робiт, послуг
2020
тис.грн
2019
тис.грн
Дохiд вiд реалiзацiї послуг та готової продукцiї 593432
314007
Разом: 593432
314007

7.

Собiвартiсть послуг
2020
тис.грн
2019
тис.грн
Сировина i матерiали, напiвфабрикати
(444458)
(229550)
Витрати на оплату працi та соцстрахування
(12290)
(10394)
Амортизацiя (2112) (1843)
Вiдрядження (1401) (960)
Послуги пiдряду
(261) (0)
Витрати на послуги, пов'язанi iз основною дiяльнiстю (2409) ( 3089)
Разом: ( 462931)
( 245836)
8.
Витрати на збут
2020
тис.грн

2019

тис.грн
тис.грн.
тис.грн.
Iнше ( 60552)
( 35200)
Разом ( 60552)
(35200)
9.
Iншi доходи
2020 2019
тис.грн.
тис.грн.
Операцiйна оренда активiв 10056 9858
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi
Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 1675 8531
Дохiд вiд безоплатно отриманих активiв 191
Дохiд вiд продажу 2710
Iншi доходи 84
2467
Всього iнших операцiйних доходiв 24243 21065
10.
Iншi витрати

812

18

2020 2019
тис.грн.
тис.грн.
Витрати на дослiдження
(31) (17)
Собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв (2463) (1969)
Штрафи, пенi (-)
(92)
Прострочена дебiторська заборгованiсть (508) (155)
Витрати по операцiям iз валютою (8478) ( 51)
Iнше (34254)
()
Iншi витрати (238 ) ( 1126)
Всього операцiйних витрат ( 45972)
(3410)
11.
Фiнансовi витрати та доходи
2020 2019
тис.грн.
тис.грн.
Процентнi доходи по залишках на розрахункових рахунках та депозитах
Всього фiнансових доходiв 6908 29
Фiнансовi витрати з оплати вiдсоткiв по кредитам
()
(8058)
Всього фiнансових витрат ()
(8058)
Всього фiнансових доходiв/(витрат), чиста сума 6908 (8029)
12.
Адмiнiстративнi витрати

6908

29

2020 2019
тис.грн.
тис.грн.
Амортизацiя (1383) (1434)
Вiдрядження (54) (147)
Матерiали
()
(24)
Витрати на оплату працi та соцстрахування
(5710) (5807)
Послуги банкiв
(102) (193)
Iнше (742) (2428)
Разом ( 7991) (15449 )
13.
Податок на прибуток
Пiдприємство сплачує податки в Українi. У 2020 i 2019 роках податок на прибуток
пiдприємств в Українi стягувався iз оподаткованого прибутку за ставкою у розмiрi 18%, з
урахуванням податкових рiзниць, що не оподатковуються. Узгодження очiкуваних та
фактичних податкових нарахувань представлене таким чином:
2020
тис.грн.
2019
тис.грн.
Прибуток (збиток) до оподаткування
47137 27148
Теоретична сума оподаткування за встановленою законом ставкою податку 18%
8485
4886
Рiзницi, якi не враховуються для цiлей оподаткування
Тимчасовi рiзницi, по яким визнавалися вiдстроченi податковi активи/зобов'язання 0
0
Витрати з податку на прибуток
( 8913) (4912 )
Пiдприємство не має тимчасових рiзниць з податку на прибуток, тому вiдстроченi податковi
активи чи зобов'язання не визнаються.
14.
Прибуток на акцiю
Пiдприємство є акцiонерним товариством, тому прибуток на акцiю визнає:
2020 2019
тис.грн.
тис.грн.
Середньорiчна кiлькiсть простих iменних акцiй 15412 15412
Скоригована кiлькiсть простих iменних акцiй
15412 15412
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 2480,14534 1442,77187
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 2480,14534 1442,77187
Дивiденди на одну просту акцiю 15.
Нематерiальнi активи
Вiдповiдно до вимог українського законодавства нематерiальнi активи включенi до звiту про
фiнансовий стан (баланс) окремими статтями, зокрема, за активами, що введенi в
експлуатацiю, у складi статтi "нематерiальнi активи" та якi не доведенi до стану придатного до
використання, у складi статтi "незавершенi капiтальнi iнвестицiї".
Рух нематерiальних активiв за перiод, що закiнчився 31 грудня 2020 року, представлено
наступним чином:
Права на користування майном
Права на комерцiйнi призначення Авторське право
та сумiжнi з ним права
Iншi нематерiальнi активи Незавершенi капiтальнi iнвестицiї
Разом
Первiсна (переоцiнена) вартiсть на 31.12.2019 0
0
0
155
0
155
Знос станом на 31.12.2019 (0)
(0)
(0)
(155) (0)
(0)
Балансова вартiсть на 31.12.2019 0
0
0
0
0
306
Надiйшло за 2020 рiк
31
Вибуло первiсної (переоцiненої) вартостi за 2020 рiк
(0)
(0 )
(0 )
(0 )
( 0)
( 0)
Списано зносу у зв'язку з вибуттям за 2020 рiк 0
0
0
0
0
0

Нараховано амортизацiї в 2020 роцi
( 0)
(0 )
(0 )
(31 ) (0 )
( 0)
Первiсна (переоцiнена) вартiсть на 31.12.2020 0
0
0
186
0
186
Знос станом на 31.12.2020 (0 )
(0 )
(0 )
(186 ) (0 )
(186)
Балансова вартiсть на 31.12.2020 0
0
0
0
Рух нематерiальних активiв за перiод, що закiнчився 31 грудня 2019 року, представлено
наступним чином:
Права на користування майном
Права на комерцiйнi призначення Авторське право
та сумiжнi з ним права
Iншi нематерiальнi активи Незавершенi капiтальнi iнвестицiї
Разом
Первiсна (переоцiнена) вартiсть на 31.12.2018 306
306
Знос станом на 31.12.2018 ( 0)
()
()
()
()
(0 )
Балансова вартiсть на 31.12.2018 306
306
Надiйшло за 2019 рiк
Вибуло первiсної (переоцiненої) вартостi за 2019 рiк
()
()
()
()
()
()
Списано зносу зв'язку з вибуттям за 2019 рiк
Нараховано амортизацiї
()
()
()
()
()
()
Первiсна (переоцiнена) вартiсть на 31.12.2019 306
306
Знос станом на 31.12.2019 (0)
()
()
()
()
( 0)
Балансова вартiсть на 31.12.2019 306
306
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року нематерiальнi активи Пiдприємства не
перебували в заставi.
Наявнiсть ознак зменшення корисностi активiв
На дату балансу 31 грудня 2020 року Пiдприємство провела тестування нематерiальних
активiв на предмет наявностi ознак знецiнення, в результатi якого управлiнський персонал
визнав, що вартiсть використання нематерiальних активiв перевищує їх балансову вартiсть.
Вiдповiдно, за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року, збитки вiд знецiнення нематерiальних
активiв Пiдприємством не визнавались.
На 31 грудня 2020 року первiсна вартiсть нематерiальних активiв, якi перебувають в
експлуатацiї та повнiстю замортизованi, складає 0 тис. грн. (на 31 грудня 2019 року - 0 тис.
грн).
16.
Основнi засоби
Основнi засоби включенi до складу звiту про фiнансовий стан (баланс) згiдно з вимогами
українського законодавства представленi окремими активами, а саме, що введенi в
експлуатацiю у складi статтi "основнi засоби" та якi не доведенi до стану придатного до
використання у складi статтi "незавершенi капiтальнi iнвестицiї".
Рух основних засобiв за перiод, що закiнчився 31 грудня 2020 року, представлено наступним
чином:
Iнвестицiйна нерухомiсть Будинки
Машини та обладнання
Транс-портнi
засоби Iнструменти, прилади та iнвентар Багаторiчнi насадження
Iншi основнi засоби
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї Земельнi дiлянки
Разом
Первiсна (переоцiнена) вартiсть на 31.12.2019 2567 11215 2553 16104 8718 0
587
0
9147 50891
Знос станом на 31.12.2019 (1330) (2424) (1898) (13146)
(4150) (0)
(560) (0)
(0)
(23508)
Балансова вартiсть на 31.12.2019 1237 8791 655
2958 4568 0
27
0
9147 27383
Надiйшло за 2019 рiк
(0)
2777 63
981
268
0
249
0
0
4338
Вибуло первiсної (переоцiненої) вартостi (0)
(2567) (14) (75) (33) ( 0)
(20) (0)
( 396) (3105)
Списано зносу у зв'язку з вибуттям за 2020 рiк (0)
(1436) (14) (75) (23) (0 )
(20)

(0)
(0)
(1568)
Нараховано амортизацiї
Iншi змiни за рiк
(47)
2777 (3171)
(236)
2
(149)
0
(1059)
0
(0)
0
(267)
0
(0)
0
(0)
0
(4929)
2779
Первiсна (переоцiнена) вартiсть на 31.12.2020 5344 11425 2604 17010 8953 0
0
8751 54903
Знос станом на 31.12.2020 (1377) (4159) (2120) (13220)
(5186) (0)
(807) (0 )
(26869)
Балансова вартiсть на 31.12.2020 3967 7266 484
3790 3767 0
9
0
8751 28034

816
(0)

Рух основних засобiв за перiод, що закiнчився 31 грудня 2019 року, представлено наступним
чином:
Iнвестицiйна нерухомiсть Будинки
Машини та обладнання
Транс-портнi
засоби Iнструменти, прилади та iнвентар Багаторiчнi насадження
Iншi основнi засоби
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи Земельнi дiлянки
Разом
Первiсна (переоцiнена) вартiсть на 31.12.2018 1831 10270 2415 15937 6223 0
0
9942 46995
Знос станом на 31.12.2018 (1295 ) (1916) (1658 ) (11974)
( 3376) ( 0)
(359) (0)
(20578)
Балансова вартiсть на 31.12.2018 536
8354 757
3963 2847 0
18
0
9942 26417
Надiйшло за 2019 рiк
736
47
133
805
3653 0
210
0
0
5584
Вибуло первiсної (переоцiненої) вартостi (0 )
(0 )
(4 )
( 852) (1172) (0 )
(0)
(795) (2823)
Списано зносу у зв'язку з вибуттям за 2019 рiк
(0) (0)
(4)
(122)
(400)
(0)
(0)
(0)
(526)
Нараховано амортизацiї
Iншi змiни за рiк
(35)
(508)
898
(244)
9
(1294 )
214
(1174)
14
(0)
0
( 201)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(3456 )
(1135)
Первiсна (переоцiнена) вартiсть на 31.12.2019 2567 11215 2553 16104 8718 0

377
(0)

(0)
(0)

587

0
9147 50891
Знос станом на 31.12.2019 (1330) (2424) (1898) (13146)
(23508)
Балансова вартiсть на 31.12.2019 1237 8791 655
2958
9147 27383

(4150) (0)

(560) ()

4568

27

0

(0)
0

Загальна сума зносу розподiлена таким чином:
2020 2019
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
2137 1842
Адмiнiстративнi витрати 1382 1434
Витрати на збут
Iншi витрати 2
2
Разом: 3521 3278
Об'єкти соцiальної iнфраструктури
Балансова вартiсть об'єктiв соцiальної iнфраструктури та iнших невиробничих активiв станом
на 31 грудня 2020 року становила 0,00 тис. грн. (2019 р.: 0,00 тис. грн. )
Передоплати та основнi засоби
Станом на 31 грудня 2020 року передоплати на основнi засоби, якi були визнанi у складi
незавершеного будiвництва, становили 0,00 тис. грн. (2019 р.: 0,00 тис. грн.)
Наявнiсть ознак зменшення корисностi активiв
На дату балансу 31 грудня 2020 року Пiдприємство провела тестування основних засобiв та
капiтальних iнвестицiй на предмет наявностi ознак знецiнення, в результатi якого
управлiнський персонал визнав, що вартiсть використання основних засобiв та капiтальних
iнвестицiй перевищує їх балансову вартiсть. Вiдповiдно, за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020
року, збитки вiд знецiнення основних засобiв та капiтальних iнвестицiй не визнавались.
Станом на 31 грудня 2020 року балансова вартiсть основних засобiв, що вибули з активного
використання та не класифiкованi як утримуванi для продажу, становила 5356 тис. грн (на 31
грудня 2019 року - 15266 тис. грн).
На 31 грудня 2020 року первiсна вартiсть основних засобiв, якi перебувають в експлуатацiї та
повнiстю замортизованi складає 16108 тис. грн (на 31 грудня 2019 року - 14671 тис. грн).
17.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
2020 2019
тис.грн.
тис.грн.
Корпоративнi права, якi облiковуються за методом участi в капiталi
Iншi фiнансовi iнвестицiї 1233 1232
Всього довгострокових фiнансових iнвестицiй 3541 3671

2308

2439

А у складi корпоративних прав облiковуються додатковi внески до статутних капiталiв:
"
ТОВ "КЕБК" - частка в статутному капiталi 50 вiдсоткiв;
"
ТОВ "Процiвська СЕС" - частка в статутному капiталi 100 вiдсоткiв;
"
ТОВ "ПРОКСIМА" - частка в статутному капiталi 50 вiдсоткiв,
У складi iнших фiнансових iнвестицiй облiковуються наступнi змiни у вартостi корпоративних
прав за методом участi у капiталi.
18.
Iнвестицiйна нерухомiсть
2020 2019
тис.грн.
Первiсна вартiсть

тис.грн.

Знос 5344 2567
Разом 1377 1330
Всього iнвестицiйної нерухомостi 3967 1237
До iнвестицiйної нерухомостi вiднесенi площi, якi надаються в оренду згiдно договорiв
оренди.
19.
Запаси
Запаси на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року представленi наступним чином:
2020
тис.грн.
2019
тис.грн.
Незавершене виробництво 8
272
Товари
47825 48990
Виробничi запаси
у т.ч.: 6161
899
Сировина i матерiали
6161 899
Паливо
0
0
Тара 0
0
Матерiали в переробцi
0
0
Запаснi частини
0
0
Iншi запаси 0
0
Малоцiннi швидкозношувальнi предмети 0
0
Мiнус: резерв пiд знецiнення запасiв
()
()
Всього балансова вартiсть запасiв 53994 50161
Тестування запасiв на предмет знецiнення
На 31 грудня 2020 року Пiдприємство провела тестування запасiв на предмет їх знецiнення, в
результатi якого управлiнський персонал визначився, що необхiдностi у створеннi резерву на
знецiнення запасiв немає, всi запаси придбанi протягом останнiх 12 (дванадцяти) мiсяцiв.
20.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року представлена
наступним чином:
2020
тис.грн.
2019
тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 555715
345054
Мiнус: резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки
( - ) ( - )
Iнша поточна заборгованiсть
1621 31825
Мiнус: резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки
( - ) ( - )
Разом фiнансової дебiторської заборгованостi 557336
376879
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами
11724 25282
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
800
633
Разом нефiнансової дебiторської заборгованостi 12524 25915
Всього дебiторської заборгованостi
569860
402794
На 31 грудня 2020 резерв пiд кредитнi збитки вiд дебiторської заборгованостi за продукцiю,
товари, роботи та послуги та iншої поточної дебiторської заборгованостi визначається згiдно з
матрицею резервування, яка наведена у таблицi нижче. Вiдповiдно до облiкових полiтики
якщо немає в облiку сумнiвної i/та безнадiйної дебiторської заборгованостi резерв кредитних
збиткiв створюється на початку року i невикористаний залишок резерву коригується у кiнцi
року. Якщо є наявна сумнiвна i/та безнадiйна дебiторська заборгованiсть, то залишок
невикористаного резерву не коригується а переноситься на наступний звiтний перiод.

Матриця резервування основана на кiлькостi днiв прострочення активу з коригуванням на
прогнозну iнформацiю.
Рiвень збиткiв
Валова балансова вартiсть ОКЗ за весь строк
%
тис. грн.
тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
- прострочена менше 0-90 днiв
0,0% 198521
(-)
- прострочена вiд 91 до 120 днiв 0,0% 44470 ( - )
- прострочена вiд 121 до 180 днiв 0,0% 27257 ( - )
- прострочена вiд 181 до 365 днiв 0,88% 72260 (636)
- бiльше 365 днiв
100% 63341 (63341)
Разом: 405849
(63977)
Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi разом -

405849

63977

На 31 грудня 2019 резерв пiд кредитнi збитки вiд дебiторської заборгованостi за продукцiю,
товари, роботи та послуги та iншої поточної дебiторської заборгованостi визначається згiдно з
матрицею резервування, яка наведена у таблицi нижче. Матриця резервування основана на
кiлькостi днiв прострочення активу з коригуванням на прогнозну iнформацiю.
Рiвень збиткiв
Валова балансова вартiсть ОКЗ за весь строк
%
тис. грн.
тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
- прострочена менше 0-90 днiв
0,0% 76027 ( - )
- прострочена вiд 91 до 120 днiв 0,0% 36423 ( - )
- прострочена вiд 121 до 180 днiв 0,0% 9060 ( - )
- прострочена вiд 181 до 365 днiв 8,68% 14384 (125)
- бiльше 365 днiв
100% 124836
(124836)
Разом: 260730
( 124961)
Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi разом -

260730

124961

Вiдповiдно до облiкових полiтик, нарахування кредитного збитку проводиться на кожне
перше число року i коригується залишок кредитного збитку на останнiй день останнього
мiсяця року. Iнформацiя про рiвень кредитного ризику представлена в Примiтцi 22.
Нарахованi резерви за матрицею, були вiдкоригованi станом на 31.12.2020 р. i вони не
зменшували дебiторську заборгованiсть.
21.
Iншi оборотнi активи
У складi iнших оборотних активiв Пiдприємство облiковує суми податку на додану вартiсть,
що врахованi у складi отриманих авансiв та суми податку на додану вартiсть, не пiдтвердженi
податковими накладними як податковий кредит.
2020
тис.грн.
2019
тис.грн.
ПДВ у отриманих авансах 44570 36758
ПДВ у виданих авансах
149
1285
Разом: 44719 38043
22.

Очiкуванi кредитнi збитки

Змiни сум резерву пiд кредитнi збитки вiд дебiторської заборгованостi за товари, роботи,
послуги та iншої поточної дебiторської заборгованостi за спрощеною моделлю ОКЗ з початку
до закiнчення 2020 року:
Оцiночний резерв пiд кредитнi збитки
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Залишок на 1 сiчня 2020
( -)
Вiдрахування до/(розформування) резерву пiд знецiнення протягом року
(124900)
Використання резерву для списання дебiторської заборгованостi
505
Коригування суми нарахованого резерву на суму погашеної дебiторської заборгованостi Змiни оцiнок та припущень Списання залишку невикористаного резерву
124395
Залишок на 31 грудня 2020 (- )
Змiни у сумi резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та
iншої дебiторської заборгованостi протягом 2019 року:
2019
Резерв пiд знецiнення на 1 сiчня ( -)
Вiдрахування до/(розформування) резерву пiд знецiнення протягом року
(-)
Суми, списанi протягом року як безнадiйнi
Списання
Резерв пiд знецiнення на 31 грудня
(- )
23.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року представленi
наступним чином:
2020
тис.грн.
2019
тис.грн.
Поточнi рахунки
84
33
Банкiвськi депозити з первiсним строком розмiщення до 12 мiсяцiв
Кошти в касi
Разом:
Усi грошовi кошти та їх еквiваленти деномiнованi в гривнях. Усi залишки на банкiвських
рахунках на 31 грудня 2020 року не обмеженi до використання.
24.
Власний капiтал
Власний капiтал Пiдприємства на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року представлений
наступним чином:
2020
тис.грн.
2019
тис.грн.
Зареєстрований пайовий капiтал 771
771
Капiтал у дооцiнках до 12 мiсяцiв Додатковий капiтал Резервний капiтал Нерозподiлений прибуток (збиток) 147021
Неоплачений капiтал
Вилучений капiтал Разом: 147792
151241

150470

Зареєстрований пайовий капiтал
На 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року зареєстрований (пайовий) капiтал

Пiдприємства складається i розподiляється наступним чином:
2020 2019
тис. грн
%
тис. грн
Акцiонери 771
100
771
100
Випипрайло Володимир Вячеславович
Iншi акцiонери з долею менше 20%
Разом: 771 100
771
100

%
243
528

31,468985%
68,531015%

Нерозподiлений прибуток (збиток)
Чистий прибуток за 2020 рiк склав 38224 тис. грн (за 2019 рiк - 22236 тис. грн). Таким чином,
на кiнець 2020 року в результатi всiх операцiй нерозподiлений прибуток склав 147021 тис. грн
(на 31 грудня 2019 року - 150470 тис. грн).
25.
Поточнi зобов'язання
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на 31 грудня 2020 року та 31 грудня
2019 року визнана у цiй звiтностi за поточною вартiстю та представлена наступним чином:
2020
тис.грн.
2019
тис.грн.
Поточна кредиторська заборгованiсть за :
сировину та матерiали
221055
174284
ремонтнi роботи
Послуги
53345
5651
придбання основних засобiв
iншi
Разом:
274400
179935
Кредиторська заборгованiсть за нарахованими податками на 31 грудня 2020 року та 31 грудня
2019 року представлена наступним чином:
Податки до сплати
2020
тис.грн.
2019
тис.грн.
Податок на додану вартiсть 2457
Податок на прибуток
4312
Податок на доходи фiз.осiб 222
Вiйськовий збiр
18
14
Iншi 52
48
Разом: 7061 1474

0
1248
164

Кредиторська заборгованiсть за iншими поточними зобов'язаннями на 31 грудня 2020 року та
31 грудня 2019 року представлена наступним чином:
2020
тис.грн.
2019
тис.грн.
Податковий кредит з ПДВ з виданих авансiв
Iншi поточнi зобов'язання 54
58
Разом: 2016 4369

1962

4311

26.

Поточнi забезпечення та резерви пiд знецiнення
2020
тис.грн.
2019
тис.грн.
Поточнi забезпечення станом на 31 грудня 2020 та 31 грудня 2019 р. були представлений
наступним чином:
Поточнi забезпечення з виплати дивiдендiв
Поточна частина зобов'язань за планом iз встановленими виплатами Резерв на невикористанi вiдпустки
329
87
Резерв пiд судовi справи та потенцiйнi штрафи
Всього:
329
87
Забезпечення виплат персоналу
Використання забезпечення :
2020
тис.грн.
2019
тис.грн.
Витрати на основну заробiтну плату
Витрати на оплату працi - резерв забезпечення на невикористанi вiдпустки та виплат разових
винагород, квартальних премiй
198
(162)
Всього:
198
(162)
Вiдрахування на соцiальнi заходи:
2020
тис.грн.
2019
тис.грн.
ЄСВ
ЄСВ на резерви забезпечення вiдпусток та виплат разових винагород, квартальних премiй 44
(36)
Всього:
44
(36)
27.
Пов'язанi сторони
У вiдповiдностi до МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн", пов'язаними
вважаються сторони, одна з яких має можливiсть контролювати або значною мiрою впливати
на операцiйнi та фiнансовi рiшення iншої сторони. При розглядi питання, чи є сторони
пов'язаними сторонами, до уваги береться змiст взаємовiдносин сторiн, а не лише їх юридична
форма.
Пов'язанi сторони можуть проводити операцiї, якi не проводились би мiж сторонами, що не є
пов'язаними. Умови таких операцiй можуть вiдрiзнятись вiд умов операцiй мiж сторонами, що
не є пов'язаними.
Пов'язаними сторонами Пiдприємства є:
ключовий управлiнський персонал та члени їх сiмей (директор, заступник директора,
заступник головного бухгалтера)
акцiонери iз часткою бiльше 20 вiдсоткiв i члени їх сiмей.
Пiдприємство не має виплат ключовому управлiнському персоналу окрiм виплати заробiтної
плати вiдповiдно штатного розпису та колективного договору. Iз членами сiмей ключового
управлiнського персоналу операцiй не вiдбувалось.
Суми винагороди (заробiтної плати) ключовому управлiнському персоналу становить:
2020
тис.грн.
2019

тис.грн.
Заробiтна плата
Всього:
648

648
613

613

Операцiї iз пов'язаними особами:
Станом на 31.12.19
тис. грн.
Обороти за 2020
тис.грн.
Станом на 31.12.20
тис.грн.
Матерiали та обладнання 124570
Роботи, послуги наданi
9386 77582
Роботи, послуги отриманi 813
16177
Позики
37000 37665 665
0
Всього:
171769
834953

703529
845585
35364 51604
17847 2483
899461

266626

320713

Залишки по розрахункам з пов'язаними сторонами станом на 31 грудня 2020 р. були
представленi наступним чином:
Активи:
материнське пiдприємство суб'єкти господарювання, якi спiльно контролюють певний
суб'єкт господарювання або мають суттєвий вплив на нього iншi пов'язанi сторони
Всього
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 536533,1
536533,1
Дебiторська заборгованiсть по авансах виданих Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Виданi позики
Зобов'язання:
материнське пiдприємство суб'єкти господарювання, якi спiльно контролюють певний
суб'єкт господарювання або мають суттєвий вплив на нього iншi пов'язанi сторони
Всього
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
260,4 260,4
Кредиторська заборгованiсть по авансах виданих
267163,3
267163,3
Iнша поточна кредиторська заборгованiсть
Отриманi позики
Залишки по розрахункам з пов'язаними сторонами станом на 31 грудня 2019 р. були
представленi наступним чином:
Активи:
материнське пiдприємство суб'єкти господарювання, якi спiльно контролюють певний
суб'єкт господарювання або мають суттєвий вплив на нього iншi пов'язанi сторони
Всього
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 345917,2
345917,2
Дебiторська заборгованiсть по авансах виданих 345917,2
345917,2
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Виданi позики
Зобов'язання:
материнське пiдприємство суб'єкти господарювання, якi спiльно контролюють певний
суб'єкт господарювання або мають суттєвий вплив на нього iншi пов'язанi сторони
Всього
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
2562,4 2562,4
Кредиторська заборгованiсть по авансах виданих
217972,4
217972,4

Iнша поточна кредиторська заборгованiсть
Отриманi позики
-

-

-

-

-

Операцiї з пов'язаними сторонами у 2020 р. були представленi наступним чином:
материнське пiдприємство суб'єкти господарювання, якi спiльно контролюють певний
суб'єкт господарювання або мають суттєвий вплив на нього iншi пов'язанi сторони
Всього
Реалiзацiя готової продукцiї/робiт/послуг 51604,3
51604,3
Iншi доходи Витрати на придбання товарiв/робiт/послуг
536533,1
536533,1
Iншi витрати Операцiї з пов'язаними сторонами у 2019 р. були представленi наступним чином:
материнське пiдприємство суб'єкти господарювання, якi спiльно контролюють певний
суб'єкт господарювання або мають суттєвий вплив на нього iншi пов'язанi сторони
Всього
Реалiзацiя готової продукцiї/робiт/послуг 9386,0 9386,0
Iншi доходи Витрати на придбання товарiв/робiт/послуг
345917,2
345917,2
Iншi витрати 28.
Умовнi та iншi зобов'язання
Страхування
Пiдприємство не має повного страхового покриття щодо свого виробничого обладнання на
випадок переривання дiяльностi або виникнення зобов'язання перед третьою стороною у
зв'язку зi шкодою, заподiяною майну чи навколишньому середовищу у результатi аварiй,
пов'язаних з майном чи дiяльнiстю Пiдприємства. За вiдсутностi достатнього страхового
покриття iснує ризик того, що втрата чи знищення тих чи iнших активiв може мати значний
негативний вплив на дiяльнiсть та фiнансовий стан Пiдприємства.
Судовi процеси
В ходi нормального ведення бiзнесу Пiдприємство час вiд часу отримує претензiї. Виходячи з
власної оцiнки
Зобов'язання з поручительства
Пiдприємство виступає поручителем за договором банкiвського кредиту №GL2020-04163 вiд
21.09.2020 р. для ТОВ "КЕБК" з банком ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ" .
Оподаткування
Пiдприємство є платником податку на прибуток, податку на додану вартiсть,
Законодавство щодо оподаткування у 2018-2020 р.р. є досить стабiльним i постiйним.
Пiдприємство протягом 2020 року не перевiрялось контролюючими органами нiякi санкцiї:
пенi, штрафи не накладались.
29.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань, яка включена до фiнансової звiтностi,
являє собою суму, на яку можна обмiняти iнструмент в результатi поточної угоди мiж
зацiкавленими сторонами, вiдмiнною вiд вимушеного продажу або лiквiдацiї.
Для визначення справедливої вартостi використовувались наступнi методи та припущення:
-Справедлива вартiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв, торгової дебiторської та
кредиторської заборгованостi, а також iнших короткострокових зобов'язань приблизно
дорiвнює їх балансовiй вартостi в основному з огляду на те, що цi iнструменти будуть
погашенi в найближчому майбутньому.
-Справедлива вартiсть кредитiв та iншої фiнансової заборгованостi, визначається шляхом
дисконтування майбутнiх грошових потокiв з використанням поточних ставок для
заборгованостi з аналогiчними умовами, кредитним ризиком та термiнами, якi залишилися до

погашення.
Визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв здiйснюється у вiдповiдностi до
вимог МСФЗ 13 "Справедлива вартiсть". Справедлива вартiсть визначається як сума, за якою
можна обмiняти iнструмент при операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними
сторонами, окрiм операцiй примусового або лiквiдацiйного продажу. Оскiльки для бiльшостi
фiнансових iнструментiв Пiдприємства не iснує готового доступного ринку, при визначеннi
їхньої справедливої вартостi необхiдно застосовувати професiйнi судження на основi поточної
економiчної ситуацiї та конкретних ризикiв, властивих для даного iнструменту. Оцiнки,
представленi у цiй фiнансовiй звiтностi, не обов'язково вiдображають суми, за якi
Пiдприємство могла б реалiзувати на ринку повний пакет того або iншого iнструменту.
Нижче наведено порiвняння балансової та справедливої вартостi всiх фiнансових
iнструментiв, що належать Пiдприємству, i якi вiдображаються у фiнансовiй звiтностi станом
на:
3
2020 тис.грн. 2019 тис.грн
Балансова вартiсть Справедлива вартiсть
Балансова вартiсть Справедлива
вартiсть
Фiнансовi активи
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
Виданi позики
Iнша дебiторська заборгованiсть 1621 1621 31825 31825
Фiнансовi iнвестицiї Фiнансовi зобов'язання
Довгостроковi зобов'язання з фiнансового лiзингу
Довгостроковi кредити
Цiльове фiнансування
Iнша кредиторська заборгованiсть 2016 2016 4369 4369
Керiвництво Пiдприємства визначило, що справедлива вартiсть грошових коштiв,
короткострокових депозитiв, торгової дебiторської заборгованостi, торгової кредиторської
заборгованостi, та iнших короткострокових зобов'язань приблизно дорiвнює їх балансової
вартостi, головним чином за рахунок нетривалих термiнiв погашення цих фiнансових
iнструментiв.
Iєрархiя джерел оцiнки справедливої вартостi
Пiдприємство оцiнює фiнансовi iнструменти i такi нефiнансовi активи, як основнi засоби, за
справедливою вартiстю на кожну дату складання звiту про фiнансовий стан. Всi активи i
зобов'язання, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, класифiкуються в рамках описаної
нижче iєрархiї справедливої вартостi:
-Iнструменти, справедлива вартiсть яких була визначена на пiдставi котирувань цiн на
активних ринках для iдентичних активiв або зобов'язань - рiвень 1;
-Iнструменти, справедлива вартiсть яких була визначена на пiдставi вiдмiнних вiд котирувань
цiн, включених до рiвню 1, вихiдних даних, якi спостерiгаються для активу або зобов'язання
безпосередньо (цiни) або побiчно (похiднi вiд цiн) - рiвень 2;
-Iнструменти, справедлива вартiсть яких була визначена на пiдставi вихiдних даних для
активу або зобов'язання, якi не грунтуються на спостережуваних ринкових даних (вихiднi
данi, якi не спостерiгаються на ринку) - рiвень 3.
Нижче представлена iєрархiя джерел оцiнок справедливої вартостi активiв та зобов'язань
Пiдприємства за справедливою вартiстю:
Станом на 31.12.2020
Справедлива вартiсть
Котирування на активних ринках, Рiвень 1
Значнi спостережнi вихiднi данi,
Рiвень 2
Значнi неспостережнi вихiднi данi, Рiвень 3
Разом
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
Виданi позики
-

Iнша дебiторська заборгованiсть 1621
Фiнансовi iнвестицiї Довгостроковi зобов'язання з фiнансового лiзингу
Довгостроковi кредити
Цiльове фiнансування
Iнша кредиторська заборгованiсть 2016

1621
-

-

-

-

2016

Станом на 31.12.2019
Справедлива вартiсть
Котирування на активних ринках, Рiвень 1
Значнi спостережнi вихiднi данi,
Рiвень 2
Значнi неспостережнi вихiднi данi, Рiвень 3
Разом
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
Виданi позики
Iнша дебiторська заборгованiсть 31825 31825
Фiнансовi iнвестицiї Довгостроковi зобов'язання з фiнансового лiзингу
Довгостроковi кредити
Цiльове фiнансування
Iнша кредиторська заборгованiсть 4369 4369
Пiдприємство утримує iнвестицiї, якi не котируються на ринку i вiдображаються в звiтi про
фiнансовий стан за первiсною вартiстю за вирахуванням знецiнення.
За звiтний перiод переведення мiж рiвнями джерел справедливої вартостi не здiйснювались.
30.
Управлiння фiнансовими ризиками
Основнi фiнансовi iнструменти Пiдприємства включають дебiторську та кредиторську
заборгованiсть, грошовi кошти та їх еквiваленти. Основна функцiя цих фiнансових
iнструментiв - забезпечити фiнансування дiяльностi Пiдприємства. Пiдприємство має рiзнi
iншi фiнансовi активи i зобов'язання, такi як iнша дебiторська та iнша кредиторська
заборгованiсть, що виникають безпосередньо у ходi операцiйно-господарської дiяльностi
Пiдприємства.
Дiяльнiсть Пiдприємства здiйснюється пiд впливом ризикiв, притаманних фiнансовим
iнструментам ризику лiквiдностi, кредитного ризику, валютного ризику. Пiдходи
Пiдприємства до управлiння кожним iз цих ризикiв представленi нижче.
Ринковий ризик
У результатi дiяльностi Пiдприємства виникають рiзноманiтнi фiнансовi ризики, якi
включають вплив вiд змiни тарифiв, змiни ставок обмiну валют, змiни вiдсоткових ставок та
можливiсть стягнення дебiторської заборгованостi. Пiдприємство не має полiтики управлiння
хеджуванням своїх фiнансових ризикiв.
Валютний ризик
Валютний ризик виникає за фiнансовими iнструментами у валютi, яка не є функцiональною, i
є монетарними за характером; ризики, пов'язанi з перерахунком валют, не враховуються.
Валютний ризик виникає, переважно, по нефункцiональним валютам, в яких група має
фiнансовi iнструменти.
Пiдприємство має валютних операцiй i фiнансовi активи i зобов'язання у валютi на 31 грудня
2020 року та 31 грудня 2019 року оцiненi у гривнi по курсу Нацiонального банку на 31.12.2020
року.
Iншi ризики представленi наступним чином:
Ризики, пов'язанi з рецесiєю чи зниженням темпiв економiчного розвитку:
Зниження темпiв економiчного розвитку може мати негативнi наслiдки, зокрема, завадити
реалiзацiї проектiв подальшого розвитку стратегiї модернiзацiї виробничих об'єктiв
Пiдприємства, привести до зменшення обсягiв виробництва i, як наслiдок, збiльшення
собiвартостi продукцiї.
Ризик процентної ставки. Доходи та грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi Пiдприємства

переважно не залежать вiд змiн ринкових процентних ставок. Пiдприємство немає
зобов'язання по кредитам.
Цiновий ризик. Пiдприємство не наражається на цiновий ризик у вiдношеннi до її фiнансової
звiтностi, оскiльки не має будь-яких iнвестицiй в цiннi папери та фiнансовi iнструменти, якi
пiддавали б її цiнового ризику.
Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi виникає при загальному фiнансуваннi дiяльностi Пiдприємства та управлiннi
її платоспроможнiстю. Пiдприємство управляє ризиком лiквiдностi, пiдтримуючи вiдповiднi
резерви, рахунки в банках та можливiсть отримання кредитiв, через постiйний монiторинг
майбутнього та поточного руху грошових коштiв, та спiвставлення строкiв реалiзацiї
фiнансових активiв та погашення зобов'язань, уникаючи при цьому неприйнятних збиткiв та
без ризику нанесення шкоди репутацiї Пiдприємства.
Поданi нижче таблицi показують фiнансовi зобов'язання Пiдприємства за строками
погашення (в тому числi випущених контрактiв фiнансової гарантiї), що показує строки, якi
лишилися до погашення за контрактами станом на 31 грудня 2020 та 31 грудня 2019 рокiв на
основi контрактних недисконтованих платежiв:
На 31 грудня 2020 року
за вимогою (*)
до 3 мiсяцiв 3 - 12 мiсяцiв 1 - 2 рокiв
25 рокiв
понад 5 рокiв
Всього
Торговельна кредиторська заборгованiсть (у т.ч. i за авансами) 541824
541824
Iншi поточнi зобов'язання 2016 2016
Довгостроковi кредити банкiв
Цiльове фiнансування (державнi гранти) Всього
-543840
543840
На 31 грудня 2019 року
за вимогою (*)
до 3 мiсяцiв 3 - 12 мiсяцiв 1 - 2 рокiв 2 5 рокiв
понад 5 рокiв
Всього
Торговельна кредиторська заборгованiсть (у т.ч. i за авансами) 398168
398168
Iншi поточнi зобов'язання 4369 4369
Довгостроковi кредити банкiв
Цiльове фiнансування (державнi гранти) Всього402537
402537
(*) вказуються суми фiнансових зобов'язань, за якими пройшов строк оплати та/або суми
заборгованостi, якi можуть бути затребуванi у будь-який момент.
Основою управлiння ризиком лiквiдностi Пiдприємства є постiйне пiдтримання наявностi
достатнього рiвня грошових коштiв, лiквiдних фiнансових ресурсiв для виконання зобов'язань
при настаннi термiнiв їх погашення. Основу фiнансових ресурсiв, вiдмiнних вiд
високолiквiдних ресурсiв - грошових коштiв Пiдприємства, складають розрахунки зi
замовниками . З метою управлiння ризиком лiквiдностi та кредитним ризиком Пiдприємством
використовується практика авансування споживачами при одночасному застосуваннi умов
безвiдсоткового товарного кредитування, що надаються постачальниками. Пiдприємство
здiйснює постiйний монiторинг стану розрахункiв споживачiв та iнших дебiторiв за наданi
товари, роботи, послуги, активно застосовуючи механiзми впливу на боржникiв, передбаченi
законодавством про централiзоване водопостачання та водовiдведення, такi як вiдключення,
зниження обсягiв споживання, застосування штрафних санкцiй, що дозволяє досягати
ефективного стану управлiння ризиком лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує свої активи та
зобов'язання за строками їх погашення та планує свою лiквiднiсть залежно вiд очiкуваних
строкiв виконання зобов'язань за вiдповiдними iнструментами.

Кредитний ризик
Пiдприємство приймає на себе кредитний ризик, який являє собою ризик того, що одна
сторона за фiнансовим iнструментом стане причиною фiнансового збитку для iншої сторони у
результатi невиконання своїх зобов'язань. Кредитний ризик виникає щодо грошових коштiв та
еквiвалентiв грошових коштiв, а також у зв'язку з кредитними ризиками щодо операцiй з
контрагентами, включаючи непогашену незабезпечену торгову та iншу дебiторську
заборгованiсть. Iстотнi непогашенi залишки переглядаються на постiйнiй основi, як мiнiмум
раз на рiк.
Максимальна сума кредитного ризику Пiдприємства дорiвнює балансовiй вартостi фiнансових
активiв, представлених в фiнансовiй звiтностi Пiдприємства за вирахуванням збиткiв вiд
знецiнення.
Станом на 31 грудня 2020 та 2019 рокiв максимальна сума кредитного ризику представлена
балансовою вартiстю фiнансових активiв, за вирахуванням суми збитку вiд зменшення
корисностi таких активiв, становила:
2020
тис.грн.
2019
тис.грн.
Торгова дебiторська заборгованiсть (Примiтка 20)
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (Примiтка 20) Грошовi кошти та їх еквiваленти (Примiтка 23): Разом Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв
Пiдприємство застосовує спрощений пiдхiд, передбачений в МСФЗ (IFRS) 9, до оцiнки
очiкуваних кредитних збиткiв, за яким використовується оцiночний резерв пiд очiкуванi
збитки за весь строк для всiєї торгової та iншої дебiторської заборгованостi, та активам за
договорами.
Для оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв торгова та iнша дебiторська заборгованiсть була
згрупована на основi загальних характеристик кредитного ризику та кiлькостi днiв прострочки
платежу.
Для визначення ймовiрностi дефолту Пiдприємство визначає дефолт як ситуацiю, коли
схильнiсть до ризику вiдповiдає одному або декiльком iз нижчеперелiчених критерiїв:
-прострочка позичальником передбачених договором платежiв;
-мiжнароднi рейтинговi агентства включають позичальника до класу рейтингiв дефолту;
-позичальник вiдповiдає критерiям ймовiрної неплатоспроможностi вказаним нижче:
-неплатоспроможнiсть клiєнта;
-порушення клiєнтом одного або декiлькох фiнансових обмежувальних умов (ковенант);
-виникнення ймовiрностi банкрутства клiєнтiв.
Для цiлей розкриття iнформацiї Пiдприємство привела визначення дефолту в повну
вiдповiднiсть визначенню кредитно-знецiнених активiв. Зазначене вище визначення дефолту
застосовується до всiх категорiй фiнансових активiв Пiдприємства.
Для оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв Пiдприємства застосовує три пiдходи:
(i) оцiнка на iндивiдуальнiй основi - для дебiторської заборгованостi iз строком прострочення
бiльше 365 днiв або у випадку, прострочення заборгованостi, якщо сума прострочення за
дебiтором перевищує 100% вiд загальної суми дебiторської заборгованостi;
(ii) оцiнка на портфельнiй основi - дебiторської заборгованостi, простроченої менше нiж 365
днiв;
(iii) оцiнка на основi зовнiшнiх рейтингiв - для грошових коштiв та їх еквiвалентiв.
31.
Подiї пiсля звiтної дати
Пiсля 31 грудня 2020 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi у свiтi
стався спалах коронавiрусної хвороби 2020 (COVID-19), який поширився також i територiєю

України.
Пандемiя призвела до серйозних глобальних соцiально-економiчних наслiдкiв,
вiдтермiнування чи скасування спортивних, релiгiйних та культурних заходiв. Поширилися
побоювання дефiциту поставок рiзних груп товарiв та продуктiв харчування, що спричинили
панiчнi покупки в регiонах.
Заходи iз запобiгання поширення вiрусу включають обмеження подорожей, карантин,
контроль ризику на робочому мiсцi, закриття деяких об'єктiв, закриття кордонiв та обмеження
в'їзд пасажирiв, перевiрка в аеропортах та вокзалах, заборона на виїзд пасажирiв. Усi
навчальнi заклади закрили на нацiональному або мiсцевому рiвнi.
З метою недопущення розповсюдження коронавiрусної iнфекцiї COVID-19 з 12 березня 2020
року на всiй територiї України запроваджений карантин. До 24 квiтня призупинено навчання в
унiверситетах, школах та садочках, скасовано масовi заходи, авiакомпанiї скасували регулярнi
рейси, тимчасово закритi усi пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон. З
18 березня 2020 року зупинилося залiзничне авiа-, автобусне мiжмiське та мiжобласне
пасажирське перевезення. Припинив роботу метрополiтен у Києвi, Днiпрi та Харковi. На
перiод карантину забороняється пересуватися вулицями бiльш нiж двом особам, крiм випадкiв
супроводу дiтей; не можна вiдвiдувати парки i дитячi майданчики, треба носити з собою
паспорт або права. Послаблення карантину почалось з липня 2020 року, поступово по всiй
територiї.
З 13 по 31 жовтня 2020 року в Українi дiяв адаптивний карантин - "карантин вихiдного дня".
На тлi зриву угоди країн-учасниць формату ОПЕК+ в березнi 2020 року цiни на
пiвнiчноморську нафту Brent впали бiльш нiж на 31%, досягнувши позначки 33 долари за
барель. Через рекордне падiння цiни на нафту свiтовi ринки рiзко впали, на бiржах по всьому
свiту спостерiгається зниження провiдних iндексiв.
Збiльшення кiлькостi iнфiкованих коронавiрусом поза межами Китаю пiдсилило тиск на бiржi.
Такi дiї негативно вплинули на європейськi фондовi ринки, вони рiзко обвалилися:
-Iталiя: -10%.
-Норвегiя: -8,9%.
-Iспанiя: -7,5%.
-Францiя: -7,2%.
-Нiмеччина: -7,1%.
-Нiдерланди: -7,1%.
-Велика Британiя: -6,8%.
-Швецiя: -6%.
Вплив наслiдкiв коронавiрусу (пандемiя COVID-19) на дiяльнiсть
У 2020 роцi Пiдприємство отримало дохiд на рiвнi 100% вiд запланованого, а прибуток на
10% менше вiд запланованого. Зменшення суми прибутку спричинено додатковими витратами
Пiдприємства введенням карантинних заходiв у мiстi Києвi для боротьби з епiдемiєю корона
вiрусу в Українi.
Цi подiї можуть суттєво вплинути на подальшу дiяльнiсть Пiдприємства та її фiнансовi
результати, i наразi цей вплив неможливо достовiрно оцiнити, проте Пiдприємство не буде
скорочувати обсягiв дiяльностi.
Загроз щодо зупинки дiяльностi Пiдприємства керiвництво не вбачає.
32.
Узгодження з фiнансовою звiтнiстю, що була складена за принципами П(С)БО
Для попереднiх звiтних перiодiв, включаючи рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року,
Пiдприємство складала фiнансову звiтнiсть згiдно Нацiональних положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку (НП(С)БО). Фiнансовi звiти за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року,
вперше представленi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Механiзм узгодження звiтностi наведено нижче.
Загальний вплив на нерозподiлений прибуток та капiтал наведено в наступних формах:
Звiт про фiнансовий стан станом на 31.12.2018

Актив Код рядка
на 31.12.2018 за ПС(Б)О
31.12.2018 за МСФЗ

Ефект переходу на МСФЗ Пояснення

на

(ст.6-ст.3)
1
2
3
4
5
6
I. Необоротнi активи
Нематерiальнi активи:
1000 3
0
Трансформацiя нематерiальних активiв в
основнi засоби та знецiнення та знецiнення капiтальних iнвестицiй в нематерiальнi активи 3
первiсна вартiсть
1001 161
-1
Трансформацiя нематерiальних активiв в основнi
засоби та знецiнення та знецiнення капiтальних iнвестицiй в нематерiальнi активи 160
накопичена амортизацiя
1002 158
-1
Трансформацiя нематерiальних активiв в
основнi засоби та знецiнення та знецiнення капiтальних iнвестицiй в нематерiальнi активи 157
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005 33405 0
33405
Основнi засоби:
1010 26419 -538 Рекласифiкацiя частини основних засобiв в
iнвестицiйну нерухомiсть, МНМА та частини нематерiальних активiв в основнi засоби
25881
первiсна вартiсть
1011 47001 -1837 Рекласифiкацiя частини основних засобiв в
iнвестицiйну нерухомiсть, МНМА та частини нематерiальних активiв в основнi засоби
45164
знос 1012 20582 -1299 Рекласифiкацiя зносу ОЗ в знос iнвестицiйної нерухомостi, а знос
НМНМА та частково нематерiальних активiв в знос ОЗ
19283
Iнвестицiйна нерухомiсть 1015 0
536
Визнання iнвестицiйної нерухомостi
536
первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi
1016 0
1831 Визнання iнвестицiйної
нерухомостi
1831
знос iнвестицiйної нерухомостi
1017 0
1295 Визнання зносу iнвестицiйної
нерухомостi
1295
Довгостроковi бiологiчнi активи 1020 0
0
0
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, що облiковуються за методом участi у капiталi 1030 0
2049 Дооцiнка iнвестицiй по методу участi у капiталi 2049
iншi фiнансовi iнвестицiї 1035 1231 0
1231
Довгострокова дебiторська заборгованiсть
1040 0
0
0
Вiдстроченi податковi активи
1045 0
0
0
Iншi необоротнi активи
1090 0
0
0
Усього за роздiлом I 1095 61058
2047
63105
II. Оборотнi активи
0
Запаси 1100 18394 0
18394
в т.ч : виробничi запаси
1101 1802 0
1802
Незавершене виробництво 1102 44
0
44
готова продукцiя
1103 0
0
0
товари 1104 16548 0
16548
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги
1125 297573
0
297573
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками
за виданими авансами
1130 12888
дебiторської заборгованостi 24181
з бюджетом 1135 18145 0
у тому числi з податку на прибуток
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть

11293 Видiлення авансiв iз iншої поточної
18145
1136 0
0
0
1155 49088 -10491 Видiлення авансiв iз iншої

поточної дебiторської заборгованостi та знецiнення дебiторської заборгованостi
38597
Поточнi фiнансовi iнвестицiї
1160 0
0
0
Грошi та їх еквiваленти
1165 358
0
358
рахунки в банках
1167 358
0
358
Витрати майбутнiх перiодiв 1170 610
0
610
Iншi оборотнi активи
1190 22089 1
Похибка заокруглення
22090
Усього за роздiлом II
1195 419145
803
419948
III. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття
1200 0
0
0
Баланс 1300 480203
2850
483053
Пасив Код рядка
на 31.12.2018 за ПС(Б)О
Ефект переходу на МСФЗ Пояснення на
31.12.2018 за МСФЗ
I. Власний капiтал
Зареєстрований (пайовий) капiтал 1400 771
0
771
Капiтал в дооцiнках 1405 0
0
0
Додатковий капiтал 1410 0
0
0
Резервний капiтал 1415 0
0
0
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 143750
2048 Результат
рекласифiкацiї та трансформацiї 145798
Неоплачений капiтал
1425 0
0
0
Вилучений капiтал 1430 0
0
0
Усього за роздiлом I
1495 144521
2048
146569
II. Довгостроковi зобов'язання i забезпечення
Вiдстроченi податковi зобов'язання
Довгостроковi кредити банкiв
1510
Iншi довгостроковi зобов'язання 1515
Довгостроковi забезпечення
1520
Цiльове фiнансування
1525 0
Усього за роздiлом II
1595 0
III. Поточнi зобов'язання i забезпечення

1500
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0
0

Короткостроковi кредити банкiв 1600 8500 0
8500
Поточна кредиторська заборгованiсть за:
0
0
0
довгостроковими зобов'язання 1610 0
0
0
товари, роботи, послуги 1615 186667
849
Виправлення помилок
187516
розрахунками з бюджетом
1620 5776 0
5776
у тому числi з податку на прибуток
1621 5560 0
5560
розрахунки зi страхування
1625 196
0
196
розрахунками з оплати працi 1630 902
0
902
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами
1635 127951
0
127951
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунки з учасниками
1640 0
0
0
Поточнi забезпечення
1660 284
0
284
Доходи майбутнiх перiодiв 1665 0
0
0
Iншi поточнi зобов'язання 1690 5406 -47
iнше 5359
Усього за роздiлом III
1695 335682
802
336484
IV. Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами
вибуття
1700 0
0
0
Баланс 1900 480203
2850
483053

Звiт про фiнансовий стан станом на 31.12.2019
Актив Код рядка
на 31.12.2019 за ПС(Б)О
31.12.2019 за МСФЗ

Ефект переходу на МСФЗ Пояснення

на

(ст.6-ст.3)
1
2
3
4
5
6
I. Необоротнi активи
Нематерiальнi активи:
1000 3
-3
Трансформацiя нематерiальних активiв в
основнi засоби та знецiнення та знецiнення капiтальних iнвестицiй в нематерiальнi активи 0
первiсна вартiсть
1001 166
-11
Трансформацiя нематерiальних активiв в основнi
засоби та знецiнення та знецiнення капiтальних iнвестицiй в нематерiальнi активи 155
накопичена амортизацiя
1002 163
-8
Трансформацiя нематерiальних активiв в
основнi засоби та знецiнення та знецiнення капiтальних iнвестицiй в нематерiальнi активи 155
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005 33504 0
33504
Основнi засоби:
1010 27381 -1235 Рекласифiкацiя частини основних засобiв в
iнвестицiйну нерухомiсть, МНМА та частини нематерiальних активiв в основнi засоби
26146
первiсна вартiсть
1011 50887 -2563 Рекласифiкацiя частини основних засобiв в
iнвестицiйну нерухомiсть, МНМА та частини нематерiальних активiв в основнi засоби
48324
знос 1012 23506 -1328 Рекласифiкацiя зносу ОЗв знос iнвестицiйної нерухомостi, а знос
НМНМА та частково нематерiальних активiв в знос ОЗ
22178
Iнвестицiйна нерухомiсть 1015 0
1237 Визнання iнвестицiйної нерухомостi
1237
первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi
1016 0
2567 Визнання iнвестицiйної
нерухомостi
2567
знос iнвестицiйної нерухомостi
1017 0
1330 Визнання зносу iнвестицiйної
нерухомостi
1330
Довгостроковi бiологiчнi активи 1020 0
0
0
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, що облiковуються за методом участi у капiталi 1030 0
2439 Дооцiнка iнвестицiй по методу участi у капiталi 2439
iншi фiнансовi iнвестицiї 1035 1232 0
Довгострокова дебiторська заборгованiсть
1040 0
0
0
Вiдстроченi податковi активи
1045 0
0
0
Iншi необоротнi активи
1090 0
0
0
Усього за роздiлом I 1095 62120 2438
64558
II. Оборотнi активи
0
Запаси 1100 50161 0
50161
в т.ч : виробничi запаси
1101 899
0
899
Незавершене виробництво 1102 272
0
272
готова продукцiя
1103 0
0
0
товари 1104 48990 0
48990
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги
1125 345054
0
345054
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками
за виданими авансами
1130 24860 422
дебiторської заборгованостi 25282

Видiлення авансiв iз iншої поточної

з бюджетом 1135 633
0
633
у тому числi з податку на прибуток
1136 0
0
0
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 32007 -182 Видiлення авансiв iз iншої
поточної дебiторської заборгованостi та знецiнення дебiторської заборгованостi
31825
Поточнi фiнансовi iнвестицiї
1160 0
0
0
Грошi та їх еквiваленти
1165 33
0
33
рахунки в банках
1167 33
0
33
Витрати майбутнiх перiодiв 1170 644
0
644
Iншi оборотнi активи
1190 38044 -1
Похибка заокруглення
38043
Усього за роздiлом II
1195 491436
239
491675
III. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття
1200 0
0
0
Баланс 1300 553556
2677
556233
Пасив Код рядка
на 31.12.2019 за ПС(Б)О
Ефект переходу на МСФЗ Пояснення на
31.12.2019 за МСФЗ
I. Власний капiтал
Зареєстрований (пайовий) капiтал 1400 771
0
771
Капiтал в дооцiнках 1405 0
0
0
Додатковий капiтал 1410 0
0
0
Резервний капiтал 1415 0
0
0
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 148031
2439 Результат
рекласифiкацiї та трансформацiї 150470
Неоплачений капiтал
1425 0
0
0
Вилучений капiтал 1430 0
0
0
Усього за роздiлом I
1495 148802
2439
151241
II. Довгостроковi зобов'язання i забезпечення
Вiдстроченi податковi зобов'язання
Довгостроковi кредити банкiв
1510
Iншi довгостроковi зобов'язання 1515
Довгостроковi забезпечення
1520
Цiльове фiнансування
1525 0
Усього за роздiлом II
1595 0
III. Поточнi зобов'язання i забезпечення

1500
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0
0

Короткостроковi кредити банкiв 1600 0
0
0
Поточна кредиторська заборгованiсть за:
0
0
0
довгостроковими зобов'язання 1610 0
0
0
товари, роботи, послуги 1615 179696
239
Виправлення помилок
179935
розрахунками з бюджетом
1620 1474 0
1474
у тому числi з податку на прибуток
1621 1248 0
1248
розрахунки зi страхування
1625 181
0
181
розрахунками з оплати працi 1630 713
0
713
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами
1635 218233
0
218233
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунки з учасниками
1640 0
0
0
Поточнi забезпечення
1660 87
0
87
Доходи майбутнiх перiодiв 1665 0
0
0
Iншi поточнi зобов'язання 1690 4370 -1
Похибка заокруглення
4369
Усього за роздiлом III
1695 404754
238
404992

IV. Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами
вибуття
1700 0
0
0
Баланс 1900 553556
2677
556233
Узгодження сукупного доходу за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019
Стаття Код рядка
2019 за ПС(Б)О
Ефект переходу на МСФЗ
МСФЗ
1
2
3
4
5
6
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2000
314007
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
2050
245836
Валовий прибуток/(збиток) 2090 68171 0
68171
Iншi операцiйнi доходи
2120 18598 0
18598
Адмiнiстративнi витрати 2130 15449 0
15449
Витрати на збут
2150 35200 0
35200
Iншi операцiйнi витрати
2180 2284 0
2284
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi: прибуток
2190
33836
(збиток)
2195 0
0
0
Дохiд вiд участi в капiталi 2200 0
0
0
Iншi фiнансовi доходи
2220 29
0
29
Iншi доходи 2240 2467 0
2467
Фiнансовi витрати 2250 8058 0
8058
Втрати вiд участi в капiталi 2255 0
0
0
Iншi витрати 2270 1126 0
1126
Фiнансовий результат до оподаткування: прибуток/(збиток) 2290
27148
(Витрати) дохiд з податку на прибуток 2300 4912 0
Прибуток (збиток) вiд припиненої дiяльностi пiсля оподаткування
0
Чистий фiнансовий результат: прибуток/(збиток)
2350 22236

Пояснення

2019 за

314007

0

245836

0

33836 0

27148 0
4912
2305
0

0

0
22236

Загальний ефект на накопичений нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) та капiтал
Пiдприємства представлено нижче:
Коригування нерозподiленого прибутку при переходi на МСФЗ
Трансформацiйнi коригування, що вплинули на накопичений прибуток (непокритий збиток)
Пiдприємства:
Прибуток
31.12.2018, тис.грн.
Результат трансформацiї 2850
Вплив на власний капiтал 2048
Коригування нерозподiленого прибутку при переходi на МСФЗ
Трансформацiйнi коригування, що вплинули на накопичений прибуток (непокритий збиток)
Пiдприємства:
Прибуток
31.12.2019, тис.грн.
Результат трансформацiї 2677
Вплив на власний капiтал 2439
Ця фiнансова звiтнiсть була схвалена Директором i дозволено до випуску та пiдписано вiд

iменi керiвництва "26" лютого 2021 року.
Директор
Кравченко М.В.
Головний бухгалтер
Лук'янець О.О.

XVI. Твердження щодо річної інформації
Рiчна iнформацiя достовiрна та надана в повному обсязi.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом звітного періоду

Дата
виникнення
події

1
16.04.2020
16.04.2020
24.11.2020
24.11.2020

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФР або
через особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників
фондового ринку
2
12.03.2020
16.04.2020
19.11.2020
24.11.2020

Вид інформації

3
Відомості про проведення загальних зборів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про проведення загальних зборів
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинів

