
Сrоwе

ФlнАнсовА зв|тнlсть зА р|к,

що зАкlнчився
з1 грудня 202,1 року
ТоВ кФоМАЛЬгАУТ-полlМlН)

та

ЗВlТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
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Звiт незалежноrо аудитора тов (ФомАлЬгАУт-полlмlнD

Звiт незалежноrо аудитора

звlт цlодо Аудиту ФlнАнсово-t звlтностl

Думка
Основа для думки
Суттсва невизначенiсть, що стосу€ться безперервностi дiяльностi

|нща iяформацiя

Вiдповiдальнiсть управлiнськоrо персоналу за фiнансову звiтнiсть

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi

звlт щодо вимог lнших зАконодАвчих l нормАтивних AKT|B

Фiнансова звiтнiсть ТОВ (ФОМАЛЬГАУТ"ПОЛlМlН> за piK, що закiнчився 31 rрудня
2О21 року
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Звiт везалежноrо аудиrора

Звiт незалежного аудитора
iёр]вництву та власникам
-оВ (ФоМАлЬГАУт-ПолlМlн)

тов (ФомАлЬгАУт-полlмlн,

звlт щодо Аудиту ФlнАнсовоi звlтностl
Думка
Ми провели аудит фiнансовоI звiтностi ТоВ (ФоМАлЬгАУт-полlмIн)) (далi - Товариство),
1:.:улт::]","" "]:"iту,лро фiнансовий стан на З1 грудня 2О21 року, звiту про сукупнийдоуlд, ]BlIy про влаСний папlтал га звlгу про рух lрошових KoLlTiB Jа piK щозакtнчився]а 1чаuеною да Iою, та примiго\ до фiначсовоI звil рос li, вклюrаючи iтислии виклад значушихоблiкових лолjтик

на нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додаетьсяl складена в ycix суттсвих аспёктахв9гlовi9но |о,г]qllнjrтих в yкpaiнi Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерськогооблiку (далi - НП(С)БО) та вiдповjдае вимогам 3акону УкраЙи ufiрб БуiЙпr"рсо*"И oOni* ru
фiнансову звiтнiсть в УкраТн]) щодо складання фiнансовоi звiтноЁтi, '

Основа мя думки
[4и провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА),
Ча.ху вiдповlдальнiс.ь зl:дно з цими стандарlами викладеьо в роздjлi . Вlдповlдальнiстьауди'ора за ауди t фiчансовоi звj] ьос1,. цьоI о звil у, Ми с незаледними по вiдношенню до
I:::|5l::,:.,,o"" . riжFlародним кодексом етики професiиниr бухгалтерiв (вплюччо зlчllжнародними стандартами незалелносIl] Ради з М,жьародни" a.l.апд"р',i".,"a" дп"бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ)та етичними вимогами, застосовними в Уфаiнtдо нашогоаудиту фiнансово] звiтностi, а також виконали iншj обов'язки з 

"r"*" "ij'по",д"о до ц"" ""rо,I1 ''K_:aLlKcy 
рмсЕБ Ми вважаемо, що отриманi нами аудиторськi докiii е достатнrми ;приинятними для використання lХ як основи для нашоi думки.

Суттсва невизначенiсть, цо стосуеться безперервностi дiяльностi

У,lт:l]_:._ч r":r{ на Примiтку 9,З (Подii пiсля эвiтного перiоду) у фiнансовiй звiтностi, у
:::J:::рл1:::]::: ]нформацiя 

про вiйськове вторгнення Росiйсiкоi' Федерацi] в yKpa,iвy,
лоча подальшl перспективи геть неви3наченi, економiчнi наслiдки вже зараз дуже серйознi,
I::::,l1:_"i:_" Пtl"iтц; 9,З, ця подlя разом iз iншими пиlаьчями, 

""b"ib"""" " 
,1"*llримlтках вказують, що icнye суттсва невизначенiсть, що,о*е nocru""." пiд значний cyмHiBздатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безп"р"р"ЫГо""оч,, Нашу думкущодо цього питання не було модифiковано,

пiд час ачди l у фiнансово, звlI нос li ми дlйшли вrlсчовhу, що вйкорис t анчя управлlчськимперсоналом лринципу безлерервноi дiяльностi пiд час пiдготовки фiнансовоi звiтностi е
+::T:ly Наша оцiнка припущення управлiнсько,о n"p.o""ny щJдоlпЙо*"о",ilоварйства продовлува]и засIосовувати принцип бе.rп"р"р"пЬar, дi"п о,,rо", , 

"оухгалтерському оt)лlkу включала,
оц]нку негативних наслiдкiв продовження вiйськовоi агресjI для УкраIни;
аналiз сценарi'iв розвитку ситуаllii, якi визначив управлiнський персонал Товариства,та можливих дiЙ у вiдповiдь керjвництва Укра]ни, cвiтoвoi спiльнот" та управлiнськогоперсоналу Товариства;
аналiз факторiв та дiй управлiнського персоналу Товариства, якi впливають на
достатнjсть власного капiталу та пiдтримання його на достатньому plBHi,

з



Звiт незалежного аудитора тов (ФомАлЬгАУт-полlмlн,

Ми виявили, що прогнози щодо розвитку ситуацiТ та вiдповiдних негативниi наслiдkiв дуже
складно будувати через непередбачуванiсть дiй керiвництва Росiйськоi Федерацii, В той же
La( припущення улравлiнського персоналу щодо раЙбiльш Ймовiрни} сцеьарiiв с доречними,
Нашi обов'язки та обов'язки управлiнського персоналу щодо безперервноi дlяльностi описанi
у в]дповiдних роздiлах цього звiту,

lHLua iнформацiя
Управлiнський персонал Товариства несе вiдпов дальнiсть за подання разом з фiнансовою
звiтнiстю Звiту про управлiння вiдповiдно до вимог Закону Украiни (Про бухгалтерський облiк
та фiнансову звiтнiсть),

Наша думка щодо фiнансовоi звiтностi не поширюоться на таку iншу iнформацiю та ми не
робимо висновку з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiеi iHmoi iнформацiL

У зв'язку з нашим аудиlом фlнансовоI звiтностi нашо,о вiдповiдальнiс l ю с ознаиомиlися з
iншою iнфqрмацiсю la при цьому розглянути, чи,снус супева невi4повiднiсlь Mi), iншою
]нформацiею iфiнансовою звiтнiстю або нашими знавнями, отриманими пiд час аудиту, або
чи ця ibt].a iнформа_liя мас виIляд такоТ, що мlстить суттсве викривлення,

Якщо на ocнoвi проведеноI нами роботи стосовно iншоi iнформацii, отримано] до Дати зв ту
аудитора! ми доходимо висновку, що 

'снус 
сутт€ве викривлення цiеi iншоI iнформацiТ, ми

зобов'язанi повiдомити про цей факт-

Ми не виявили таких факгiв якi потрiбно було б включити до звiту,

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнlсть за складання фiнансовоi звiтностl вlдповiдно
до НП(С)БО i вимог 3акону Украiни (Про бухгалтерський облiк та фiнансову звlтнlсть в
yKpaTHi) та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначао
потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансовоI звiтностi, що не мiстить суттевих
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки,

пой окладанлi фlнансовоI звiтl-ост уlравгiнськии пеосонdл несе вlдповlдальнlс-ь за оцiнку
здатвостi Товариства,продовжувати свою дiяльнIсть на безперервнiЙ ocнoBi, розкриваючи,
де qе застосовно, питання, що стосуються безперервностiдiяльностi, та використовуючи
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, KpiM
випадкiв, якщо управлiнський персонал або планус лiквiдувати Товариство чи припинити
дiяльнiсть, або не мао iнших реальних альтернатив цьому,

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi
Нашими цiлями е отримання обiрунтованоi впевненостi, що фiнансова звiтнlсть у цiлому не
мiстить суттевого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск зв ту аудитора,
цо Mic lи lb l-ашу думку, Обгруr loвaHa впевлен,с Ib с високим рiвчем впевнечос li, проте не
гаранту€, що аудит, проведениЙ вiдповiдно до [,4СА, зав)lци виявить суттсве викривлення,
якщо воно icHyo Викривлення можуть бути результатом шахраЙства або помилки; вони
вважаються суттовими, якщо окремо або в сукупностi, як об/рунтовано очiкуоться, вони
можуть впгиваlи на еко,]ом,чрl рiшенн9 корисlувач в, цо,lр,4имаються на ocнoвl цiсi
фiнансово] звiтностi,

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовусмо професiйне судження та
професiЙний скептицизм протягом усього завдання з аудиту, KpiM того, ми:

. iдентифiку€мо та оцiнюомо ризики суттевого викривлення фiнансовоi звlтностi внаслiдок
шахраЙства чи помильи ооJробляемо й ви,(онуемо аудиIорськi процедури у вiдпов,дь на
Ji ризикй, а та\оr, о lримчсмо аудиторсь\: доьази, цо е дос.а lнlvи I а прийнятними дгя
використання ]'х як основи для нашот думки, Ризик невйявлення суттевого викривлення



Звiт незалеr{ноrо аудиrора тов (ФомАлЬгАУт-полlмlн,

внаслiдок шахраЙства е вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки
шахраЙство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження
або нехтування заходами внутрiшнього контролю;

. отримуомо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту! для
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення

дуvьи цодо ефективностi системи вчуlрiшl-ього конIролю,

. оцiнюомо прийнятнiсть застосованих облiкових полlтик та обlрунтованiсть облiкових
оцiнок iвiдповiдних розкриттiв iнформацii, зроблених управлiнським персоналом;

. доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на
ocнoBi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи icнye суттсва
невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значниЙ cyМHiB мо)Фйвiсть
Товариства продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо мй доходимо висновку щодо
lснування Iакоi суттево] невизначеностi, ми повинн привернути увагу в свосму звiт,
аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiI у фiнансовiЙ звiтностi або, якщо TaKi

розкриття iнформацii е неналежними, модифiкувати свою думку, Нашi виеновки
lрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого JBiTy аудитора, BTiM

майбутнi подiI або умови можуть примусити Товариство припинити свою дiяльвiсть на
безперервнiй ocHoBi,

П,4и повiдомляомо управлiнському персоналу нформацiю про запланований обсяг iчас
проведення аудиту та сутт€вi аудиторськi результати, включаючи будь-якi cyTTeBi недолiки
зауодiв внутрiшчьоlо ьонlролю, виявлеFl нами гiд час аулиту,
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тов {ФомАлЬгАУт-полlмlнD

звlт щодо вимог lнших зАконодАвчих l нормАтивних AKT|B

Закон УкраiЪи (Про аудит фiнансовоi звiтностi та аудиторську дiяльнiстьD

Вiдповiдно до Закону УкраТни (Про аудит фiнансовоТ звiтностi та аудиторську дiяльнiсть,
аудитори мають надати додаткову iнформацiю.

acHoBHi BiOoMocmi про ауdчmорську фiрму

Повне найменування

мiсцезнаходження

lнформацiя про включення до Реестру
аудиторських фiрм та аудиторiв

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
вlдповlдАльнlстю АудиторськА
коl\,4пАнlя (кРоУ УкРАIНА))

04210, м, Киiв, Оболонська Набережна ЗЗ

Номер реестрацii в Peecтpi аудиторiв та
суб'октiв аудиторськоТ дiяльностi ЗбВ1

Суб'€кт аудиторськоi дiяльностi, який мас
право проводити обов'язковий аудит
фiнансовоI звiтностi

Суб'ект аудиторськоi д]яльност1, який мае
право проводити обов'язковий аудит
фiнансовоi звiтностi пiдприсмств, що
становлять суспiльниЙ iHTepec

Партнером iз завдання з аудиту, результатом якого е цей звiт незалежного аудитора, с
Андрiй Швагер.

За i вiд iMeнiToB АК кКРОУ УКР

Директор з аудиry/ Партнер з льга сАмусевА
N9 100613 в Peccтpi ауд
аудиторськоi дiяльностi

Партнер завдання з аудиту
N9 100619 в Peecтpi аудиторiв та суб'сктiв
аудиторськот дiяльностi

м, Киiв, yкpaiнa

29 листопада 2022 року

"/. Андрiй ШВАГЕР
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З aiT незмежноrо аудrтора

контактна
iнформацiя
КиТвський офiс
04210 КиIв, УкраТна
Оболонська набережна, ЗЗ
тел: +зВ 044 391 з003
off iсе@сгоWе-ас,соm, ua

Одеський офiс
65048 Одеса, Украiна
вул, Велика Арнаутська, 2А,
оф, З,19
тел: +З8 048 728 8225
odeSa@croWe-ac,com,Ua

Харкiвський офiс
61072 XapKiB, Украiна
вул, Тобольська,42
Тел: +38 057 720 5991
kharkiv@crowe-ac,com,Ua

тов (ФомАлЬгАУт-полlмlн>

Про нас

ДС СrоWе tJkraine - член мiжнародноi аудиторсько' мережi
Сrоwе Global, 9-i у cвiтi за величиною, яка складаеться з
незале},них фiрм, цо надаюlь аудйторськ та консульIацiЙFi
послуги у бiльш нiж 150 краIнах cBiтy через ВЗЗ офiси,
АС crowe Ukraine спецiал;зуеться на наданнi професiйних
послуг аудит, податки, консалтинг,

У зв'язку з агресiею Росiйськоi Федерацii на териiорiТ
УкраТни, Сrоwе Global прийнято рiшення щодо виключення з
мережi представникiв Росiйськоi ФедерацiI та Республiки
Бiлорусь,

Посилання на офiцiйне джерело:
httрs:/Лч\44д.сrоWе,соm/glоЬаl/пеws/сrоwе-gIоЬаl-Stаtеmепt-оп-
conflict-in-ukraine

crowe Accounting Ukrаiпе
04210 Ки]в, yкpaiнa
Оболонська набережна, ЗЗ
тел: +3В 044 391 З003
ассочпt@сгоwе-ас,соm,uа

www.crowe.com,ua/croweacu

Сгоwе

crowe AvR, Ukraine
04210 Киiв, Украiна
Оболонська набережна, ЗЗ
тел: +зВ 044 З91 з003
ачr@сгоWе-ас.соm,ча

l
l

]

ДК ( Кроу Украiна ) (ДС С гоWе Ukraiпe) € членом швейцарськоl асоцiацi] Кроу iлобал {crowe G obal) Ус компан]"l Е сФадi мереж
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Примiтки до фiнансовоi звiтноGтi,
складено[ вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв)

бухгалтерськоrо облiку Укра'aни
ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ В|ДПОВlДАЛЬНlСТЮ

(ФоМАл ЬГАУт-Пол IMlH)
за piK, чlо закiнчився З1 грудня 2021 року

У цих Примiтках додатково до основних форм звiтностi: Баланс (Звiт про

фiнансовий стан), Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про

рух грошових коштiв (за прямим методом).3в]т про власниЙ капiтал, Примiтки до

рiчноi фiнансовоi зв]тност - розкриваеться iнформацiя щодо ТОВАРИСТВА з

СlЬМВЖВНОЮ ВlДПОВlДАЛЬНlСТЮ (ФОlV]АЛЬГАУТ-ПОЛIl\,1lН> (далi

Товариство) та Його фiнансовоa звiтностi, висвiтлення якоl вимагають Нац]ональн
положення (стандарти) бухгалтерського облiку УкраIни (далi НП(С)БО) або яка е

суттсвою, на думку Товариства.

Примiтка 1. lнформацiя про Товариство

Найменування ТОВАРИСТВО З ОБl\,1ЕЖЕНОЮ ВlДПОВlДАЛЬНlСТЮ
(Фоl\,lАЛЬГАУт ПоЛ lMlH) :

Код еДРПОУ Зl4В1925;
Товариство розташоваве за адресою,0З134, м Киiв, вул, Пшенична, 2 А
Дата державноl ресстрацii - 29,05.2001р,, зареестровано святошинською

районною в MicTi киевi державною адмiнiстрацiею за номером 1 072 120 0000
002267 .

Товариство о товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю, яке створене за

украТнським законодавством,
Згiдно зi статутом Товариства учасниками товариства о:

. Оршов С,А 0з146, п,1 Киl'в, святошинський район, вул,, П,Чаадаова,
будинок 2-А, квартира 26 - 99,9%

. ПП (Астёрiкс-плюс>, 08602 Киlвська обл,, смт, Глеваха, вулиця Вокзальна,
будинок 4-В, офiс 301 0,1%

Статут Товариства було зареестровано 26,01,2002р державним реестратором
Святошинська районна у м, Киовi державна адмiнiстрацiя, номер запису 7076,
Остання редакцiя Статуту зареостровано 26 06.2020 р, код доступу 98427573018,
Основна дiяльнiсть Товариства полягао у виробництвi сухих будiвельних сумiшей
станом на 31 грудня 2020 року кiлькiсть працiвникiв Товариства складала З49
ос б, на З1 грудня 2О21 року - 345 осiб,
Товариство о юридичною особою вiд дня його державноl ресстрацii з правами та
обов'язками, передбаченими чинним законодавством, мае самостiйний баланс,
поточний, валютнi та iHmi рахунки в установах банкiв, печатl(и та штампи зi cBoiM
повним найменуванням та символiкою фjрмовий бланк, товарний знак та здiйснюс
свою дiяльнiсть вiдповiдно до норм чинного законодавства Украiни,
Класифiкацiя основного виду дiяльностi по КВЕД; 23,64 Виробництво сухих
будiвельних сум]шей,

1
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Примiтка 2. ocHoBHi пiдходи до складання фiнансовоТ звiтностi.

2.1 . Основа складання фiнансовоI звiтностi
Ця ф]нансова звiтнiсть Товариства за piк що закiнчився З1 грудня 2021 року,

"оп"д""u 
за формами, якi визначенi в додатках до НП(С)Бо ] (загальнi вимоги

до фiнансово'i звiтностi> i е обов'язковими для подання фiнансовоi звiтност] в
ykpjTHl та базуеться на принципах бухгалтерського облiку зазначених в облiковiй
полiтицi Товариства
При формуваннi фiнансовоi звiтностL Товариство керувалась вимогами НП(С)БО
\ ьраiни ;шиХ нацlоНалФЁИ} законодавчиХ Та rОР\Ла-ИВН,4Х аьт,в цодО ОРГаНlЗаЦli

та ведення бухгалтерського обл ку та сlФадання фiнансовоi звiтностi в Укра Hi,

Представлена фiнансова звiтнiсть за 202'] е повним коп,lплектом фiнансовоt
звiтностi та мiстить порiвняльну iнформацiю у BciX звiтах та примlтках до

фiнансовоL звiтностi Товариства,

Ф нансова звiтнiсть готувалася з використанням таких принципlв, встановлених
ЗаконоЙ УкраТни (Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть),
обачнiсть - застосування в бухгалтерському облiку методiв оцiнки,якl повинн]

запобiгати заниженню оцiнки зобов'язань та витрат ]завищенню оцiнки активiв i

доходiв Товариства
Повне висвiтлення фlнансова звiтнiсть повинна мiстити всю iнформацlю про

фак,ичн' та по,е*uинi наспдrи госгодарських огерацiи la ,]одiй, Jдаl-их
вгл,4ну-и на piLLeHrя, цо пр,4,4\лаються на ll ocHoBi,
ABToHoMHicтb ко)(не Товариство ро3глядаоться як юридична особа
вiдокремлена в]д -i власникlв, у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання
власникiв не повинн вiдображатися у фiнансовiй звiтностi Товариства,
Послiдовнiсть - постiйне (iз року в piK) застосування Товариством обраноl
облiковоl полiтики Змiна обл ково полiтики повинна бути обlрунтована та

розкрита у фiнансов]й звiтностi,
БезперервнiстЬ оцнка активВ та зобов'язань Товариства здiйснюеться
виходячи з припущення, що його дiяльнiсть буде тривати далi,
Нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат - для визначення фiнансового
результату звiтного перiоду необхiдно порiвняти доходи звiтного перiоду з

витратами, що були здiйсненi для отримання цих доходiв, При цьому доходи i

витрати вiдображаються в бухгалтерськоNлу облiку та фiнансовiй звiтностi в

момент l'х виникнення, незалежно вiд дати надходження або сплати грошових
коштiв.
Превалювання cyTHocTi над формою - операцii облiковуються вiдповiдно до lх
cyтHocтi, а ве лише виходячи з юридичноi форми,
lсторична (фактична) собiвартiсть - прiоритетною с оцiнка активiв Товариства
виходячи з витрат Ba'ix виробництво та придбання, бдиний грошовий вимiрник
ви[,1iрювання та узагальнення Bcix господарських операцiй Товариства в його

фlrансовiи зв"] Foc l l зд,исн{с] Dся в uд,4-1й lpo-uoBi; одиl,ицi,
Перiодичнiсть - можливiсть розподiлу дiяльностi Товариства на певнl перiоди
часу з метою складачiя ф нансово" звl -oc,i

2.2. Звiтна дата за звiтний перiод

Датою р]чноl фiнансовоi звiтностi за 2021 piK е к]нець дня З1 грудня 2021 року
Звiтним перiодом за який формуеться фiнансова звiтнiсть, вважаоться
календарний piK, тобто пер од з 01 сiчня по З] грудня 2021 року,l

l 2
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2.З, Функцiональна валюта, валюта подання фiнансовоi звiтностi та одиниця

ii' вимiру, встановлена cyтTeBicTb

Фiнансова зBiTHicтb представлена в украТнськiй гривнi, цо с ,функцiональною

валютою та валютою подання фiнансовоi звiтностi Товариства, Уся фiнансова
jнформацiя, представлена в украIнських гривнях, округлюсться до найближчоi

тисячi, якщо не зазначене iнше, Операцii в iнших валютах розIлядаються як

оп"рuцil 
" 

iноземнiй валютi, Операцii в iноземнiй валютi спочатку вiдображаються

у бункцiональнiЙ валютi за курсом, що дiе на дату здiйснення операцiL l\,4oНeTapHi

ьктйви i зобов язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються у

функцiональну валюту за обмiнним курсом НБУ, що дiе на звiтну дату,
vci rrypcoui рiзницi вiдЬбражаються у звiтi про сукупний дохiд за перiод, Товариство

не мЬе дочiрнiх та асоцiЙованих компанiй, тому не складас консолiдовану

фiнансову звiтнiсть
Товариство встановлюо cyTTeBicTb фiнансовоТ звiтностi :

. Балансу - 3% вiд пiдсумку балансу

. Звiту про фiнансовi результати - 2% вiд чистого доходу вiд реалзацii
продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг),

. Звiту прО рух грошових коштiв - 3% вiд чистого руху грошових коштiв вд
операцiйноi дiяльностi,. Звjт про власний капiтал - З% вiд власного капiталу,

2.4. Принципи оцiнок

Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена з використанням принципу облiку
iсторичнiй BapTocTi,

2.5, Безперервнiсть дiяльностi

2.6. lcToTHi облiковi судження та припущення для оцlнки

по

Фiнансова зBiTHicтb була пiдготовлена на ocнoBi припущення про безперервн]сть

дiяльностi Товариства, у вiдповiдностi до якого реалiзацiя активiв та погашевня

зобов'язань вiдбуваеться в ходi Гi звичайноl дяльностi. Фiнансова звiтнiсть не

включае кориryвання, якi необхiдно було б провести в тому випадку, коли

ТовариствО не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово господарськоl

дlяпьhос]i вiдпов'д-]о до принцип в безгереовносll 4lяльносli,

l
l

_l

l

при пiдготовцi фiнансовоI звiтностi були застосованi ряд оцiночних суджень та

припущень, якi впливають на величину активiв та зобов'язань, вiдображених у
звiтностi,
Встановленi припущення та судження /рунтуються на iсторичному досвiдi,
поточних та очiкуваних економiчних умовах та iншiй доступнiй iнформацii, Оцiнки
та вiдповiднi припущення переглядаються на постjйнiи ocHoBi, Результати
гереглядiв оЬлlковИХ ОЦlНОК ВИЗНаЮlься у тому перiодi, в якому здiйсчюс-ься ,аl'ий

перегляд оцiнки, якщо результат перегляду вплива€ на поточний або майбутнiЙ
перiоди,

lсmоrпнi суdження пjd час засmосування аблiковоТ полimuкч, що найбiльul
суfiло€о впливають на суми визнанi у фlнансовiй звiтностi та оцiнка значення яких
п/оже стати причиною коригувань балансовоl Bapтocтi активiв та зобов'язань в

наступному фiнансовому роцi включають,

з
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поdання iнформацii за сееменmамu - На думtо/ керiвництва та згiдно з вимогами

нп(с)Бо i9, Товариство видiляо наступнi прiоритетнi бiзнес-сег[4енти:

l еографiчнии збч tовий сегмен t

oCHoBHi о же ре п а u евuзн аче нас m, о цiнок
Нижче наведенi ocHoBHi припуцення стосовно майбутнього та iHmi ocHoBHi

д*"р"п" """""""ueHocтi 
оцiнок зроблених керiвництвом на кiнець звlтного перiоду,

щодо яких icHye значний ризик того, що вони стануть причиною суттових

кориryвань балансовоI BapTocтi активiв та зобов'язань протягом наступного

фiнансового року,

Зме HuJe н ня ко р LlcHoCm i асновн uх засобiв
Оцнка факту наявнос,| ознак Jlодо зменшення корисностi cIaHoM hа зв'тну дату,
включно з jналiзом внутрiшн]х та зовнiшнiх факторiв, вимагас вiд керiвництва

застосування рiзвих припущень. Жодного зменшення корисностi основних засобiв

не було визнано Товариством у будь-якому з перiодiв, включених до цiсi

фiнансовоi звi,] ност: ,

Сmрокч карuсно1 експлуаmацii основнuх засобiв
Оцiнка cTpoKiB корисного використання об'sкт]в основних засобiв вимагае вiд

керiвництва застосування професiЙних суджень, якi базуються на досвiдi роботи з

аналогiчнимИ активами, Пiд час визначення cTpoKiB корисного використання
аl(тивiв керiвництво враховуе способи очiкуваного використання кожного активу,

йоrо моральний знос, фактичниЙ знос та умови, в яких буде експлуатуватися цей
актив, 3MiHa будь-якоi з цих умов або оцiнок може призвести до кориryвання
майбутнiХ TepMiHiB амортизацi], що облiковуеться перспективно, Жодних змiн

cTpoKiB корисноi експлуатацiГ основних засобiв не було визнано Товариством у
будь-якому з перiодiв, включених до цiсI фiнансовоТ зBiTHocтi,

Чuсmd варrпrcmь реdлваuii запdсiв
У вiдповiдностi, до НП(С)БО 9 (Запаси> запаси вiдображаються по собiвартостi,
При вiдпуску запасiв у виробництво, продажу чи iншому вибутт] iх оцiнку

здiйснюють по методу середньозваженоТ соб]вартостi,

П р u пущен ня про безле рервн iсm ь diял ьносmi
основними принципами складання фiнансовоi звiтностi е припущення про
безперервнiсть дiяльностi, тобто суб'ект гослодарювання розгляда€ться як такий,

що продовжуе ведення бiзнесу в передбачуваному майбутньому,

Примiтка 3. cyтTcBi положення облiковоJ полiтики.

Основа подання iнформацii.
Фiнансова звiтнjсть Товариства складена на ocHoBi даних його бухгалтерського
облiку вiдповiдно до вимог законодавства,
вiдповiдно до Закону УкраIни <про бухгалтерський облiк i фiнансову звiIнiсть в

yкpaiнi> вjд 16,0720оО N9 996-XlV ocHoBHi принципи, методи i процедури, якi

використовувались Товариство[/ в 2020 роцi для формування i подання звiтност,
зафi{сованl в Поло>rеннi про обл,hову попiI икч,

Положення про облiкову полiтику Товариства, затверджено наказом вiд 01 Сiчня

2020р. N9 1-ОП,



Вiдповiдно до обраноТ облiковоl полiтики Товариство застосовуо TaKi принципи,
методи iпроцедури, якi використовуються для ведення бухгалтерського обл]ку,
складання i годання фiна-сово звtтчос-i:

ocHoBHi засоби.
Облiк основних засобiв проводиться за первiсною вартiстю,
Основними засооами в облiку в,4зна,оlося матерiагьнi акlиви, BaoTicIb яких
перевицуо 20 000 гривень (6 000 грн, до 23,05,2020 року) та очiкуваний строк
корисного використання (експлуатацii) яких з дати введення в експлуатацiю
становить понад один piK,

Строки корисного використання основних засобiв визначаються для кожного
об'екта основних засобiв , але не пr|енше Nllн мального допустимого, зокрема:
Будiвлi - 240 мiсяцiв;
Споруди 180 мiсяц]в;
Г]ередавальнi пристроi - 24 мiсяцiв;
П,4ашири та обладнання - 60 м,Lяцiв,
lранспор, нi засоби 60 мiсяцiв:
Коvп ю герче обладнання - З0 \лlсяцl,
Пригад,а -а iHBeH,ap( vебл,) 4В мiсяJiв:
lнструменти 48 мiсяцiв,
Нарахування амортизацii по об'ектах основних засобiв, проводиться
прямолiнiйним методом виходячи з TepMiHy корисного використовування цього
об екту,
В]дповiдно до вимог НП(С)БО 2В (Зменшення корисностi активiв) у ходi щорiчноl
iнвентаризацii проводиться оцiнка необоротних активiв на наявнiсть чинникiв
знецiнення, планованого використання в подальшому тоцо,
На даIу звi,]нос,i акIив обпiковуеlься Ja перв сною вартiстю за Mi,]ycoМ
-акогиченоl амор],4зацll та зб,4-кiв вlд знец'нення а\т,4ву за наявностi,
Матерiальнi активи з очiкуваним строком корисного використання понад один piк
вартiстю менше 20 000 грн, (6 000 грн, до 23,05,2020 року) вважаються
\лапоцiнн,4\,1и необоро- ними ма lер'альними dкI ивами,
Нарахування аЙортизацii по l\,4HMA та бiблiотечних фондах здiиснюсться в
першому мiсяцi використання об'окта у розмiрi 100 вiдсоткiв його Bapтocтi.
Порогом cyтTeBocTi при проведеннi переоцiнки або визначеннj зменшення
корисностi необоротних активiв с величина. що дорiвнюе 10-вiдсотковому
вiдхиленню залишковоl Bapтocтi об'сктiв облiку вiд iх справедливоI BapтocTi,

Нематерiальнi активи.
Неп,iатерiальними активами визнаються контрольован] Товариством HeMoHeTapHi
активи, якi не мають матерiальноi форми, можуть бути iдентифiкованi окремо вiд
пiдприомства i використовуються пiдприсмством протягом перiоду бiльш 1 року
(або операцiйного циклу) для виробництва торгiвлi, в адмiнiстративних цiлях або
передачi в оренду iншим особам,
Об'екти нематерiальних активiв класифiкуються по окремих групах
п атенти, авторсь Ki права (у тому числi на програмне забезпечення), лiцензiТ,
торговi марки, в{лючаюLи бре-4и tназви публ,кацtи
Програмне забезпечення, яке е невiддiльним i необхiдним для забезпечення
роботи основних засобiв, враховусться у складi цих об eKTiB,
Нематерiальнi активи оцiнюються по первиннiй BapTocтi (собiвартостi), яка
включае BapтicTb придбання i витрати пов'язанi з доведенням нематерiальних
активiв до експлуатацii,
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собiвартiсть внутрiшньо створеного нематерiального активу складаеться зl Bclx

витрат на створ;ння, виробництво i пiдготовку активу до використання, Витрати на

дЬ"'пй","""" (науково-дослiднi роботи) признаються витратами в перiод iX

ви ниь нен, я,

Подальшi витратИ на нематерiальниЙ актив збiльшують собiвартiсть

нематерiального активу, якщо:
. iiHye вiрогiднiсть того, що цi витрати призведуть до генерацii активом

маЙбутнiх економiчних вигод, якi перевищать його початково оцiнений

piBeHb ефективностi;
. цi "".р"r" 

можна достовiрно оцiнити i вiднести до вiдповiдного активу,

Якщо подальшi витрати на нематерiальниЙ актив необхiднi для п]дтримки

початково 
'оцiнено 

i ефективностi активу, вони признаються витратами перiоду

нематерiальнi активи амортизуються прямолiнiйним методом протягом

очlкуваного перiоду iх використання. Нарахування амортизацll починаеться в

мiсяцi, наступвому пiсля введення нематерiального активу в експлуатацiю,
очiкуваний терм]н корисного використовування нематерlальних актив!в

"""пъчаеrося 
при iх введеннi в облiк спецiальною комiсiею, призначеною

керiвником Товариства виходячи з:
. очiкуваного морального зносу, правових або iнших обмежень щQдо TepMiHiB

в,4(ористан*я або iHLJиX ч,4чникlв:
. TepMiHiB використання подiбних активiв, затвердженого керiвництвом

Товариства
на дату звiту нематерiальнi активи враховуються по моделi первинноI Bapтocтl з

ypu"y"i""", можпивого знецiнення вiдповiдно до нп(с)Бо 2В (зменшення

корисностi активiв)

запаси.
запаси визнаються активом, якщо icнyo ймовiрнiсть того, що Товариство отримае

в майбутньому економ]чнi вигоди, пов'язанi з Тх використанням, та iх Bapтicтb може

бу,] и достовiрно визначена
одиницею бухгалтерського облiку запасiв вважаеться ix наименування,
Придбанi (оiриманi) або виробленi запаси зараховуються на баланс за первiсною
вар гiстю,
уцiнка запасiв проводиться у випадку, якщо вони втратили очlкуванl економlчнl

вигоди, ПрИ проведеннi уцiнки, BapтicTb запасiв знижуоться до рiвня чистоi
BapтocTi реалiзацiТ, що дозволяе достовiрно вiдображати акIиви на дату балансу,

Оцiнка запасiв при вибуттi з балансу здiЙснюоться за методом середЕьозваженоl
собiвартостi,
Товариство класифiкуе запаси:

. виробничi запаси;

. товари;

. готова продукцiя,

ЗменLцення корисностi активiв,
Товариство застосовуо НП(С)БО 2В <Змеt]шення корисностi активiвD для
забезпечення облiку cвoix активiв за сумою, яка не с бiльшою нiж сума tx

очiкуваного вiдшкодування,кориснiсть активу зменшуеться, коли балансова
BapTicтb активУ перевищуо суму його очiкуваного вiдшкодування, Сума, на яку

балансова Bapтicтb активу або одиниц, що генеруе грошовi кошти, перевищуе
суму його (ll) очiкуваного вiдшкодування визнасться збиткопл вiд зменшення
корисностi,
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Дебiторська заборгованiсть.
Деб торська заборгованiсть вiдображаеться за чистою реалiзацiйною вартlстю

величину резерву сумнiвних боргiв розраховувати методом застосування

абсолютноi суми cyMнiBHol заборгованостi, за яким величина резерву
визначаеться нЬ пiдставi аналiзу платоспромо)кностi окремих дебiторiв,
Нарахування резерву здiиснюва lи нагриьiнцi звiтноtо року

грошi та Тх еквiваленти включаю,ь кош,и на оахугlках у банках,

кредиторська заборгованiсть включао в себе заборгованiсть за товарами та

nb"nyr"r" та iншу кредиторсыry заборгованiсть, Уся кредиторська заборгованiсть

облiковуеться на ocHoBi методу нарахування, Активи або зобо_в'язання визнаються

на ocн;Bi отриманих сум за вирахуванням погашених сум та будь-яких утриманих
ком сiй,

забеqпечення визнаються в тому випадку, коли Товариство мас юридичнl чи

договiрнi зобов'язання в результатi минулих подiй, якщо icHyo ймовiрнiсть
винйкнення зобов'язань, погашення яких ймовiрно призведе до зменшення

ресурс]в, що втiлюють в собi економiчнi вигоди, та ix оцiнка. може бути

розрахунково визt]ачена,

первiснО визнаються та вiдображаються за фактичною
кожну наступну пiсля визнання балансову дату, зобов'язання
амортизованою соб вартiстю, KpiM aBaнciB отриманих та

розрахунках з бюдl<етом, яl(i в добра)каються за ]сторичною

3обов'язання
собiвартiстю, На
оцiнюються за
зобов'язань по
собiвартiстю,

зареестрований капiтал визнаеться за справедливою вартlстю отриманих
Товариством BHecKiB,

Визнання доходiв та витрат.
доходи облiковуються за методом нарахування, коли
активiв або зменu,Jення зобов'язань, що призводить
капlталу (KpiM збiльшення у результатi BHecKiB учасникiв), за умови того що до{iд
мо>ке бути достовiрно оцiнений, Доходи класифiкуються в бухгалтерському облlку

за так"rи групами: дохiд вiд реалiзацiТ товар]в та послуг, iншi операцiйнi доходи,

фiнансовi доходи та iHmi доходи, Не визнаються доходами суми податку на додану
Bapтicтb та iнmi платеж], що пiдлягаютЬ перерахуванню до бюджету, а також суми

попередньоi оплати.
витрати визнаються одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням
зобов'язань, Витрати визнаються у вiдповiдному перiодi одночасно з доходом, по

вiдчошенню до я.(оlо воFи бупи понесенi
Сума вiдшкодувань та втрат, пов'язаних з нипIи, визнаоться як частина

собiвартостi у звiтi про ф]нансовi резульIати, коли прийняте рiшення про виплату
вiдшкодування,

Фiнансовi витрати явгяю lb собою в.а-рати ha СГЛаТу вiдсоткiв гd ,н-!: ви lрати, цо
стосуються кредитlв та фiнансового лiзингу компанii, Вони визнаються вiдразу ж у
I ому звiтному перiодl, до я\оIо BoHl4 вiд]осяться,

вiдбувасться збiльшення
до збiльшення власного
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cyTTcBicTl,.
Для визначення кiлькiсних ознак окремих видiв облiковоi iнформацii встановленi
TaKi пороги cyTтeBocTi:

. при визначеннi cyтToBocтi окре[i]их об'октiв облiку, що Ьiдносяться до
активiв, зобов'язань i власного кап]талу пiдприомства 3% пiдсумку BclX
активiв, зобов'язань i вгdсноl о кап;тапу в,д,lовiдl-о:

. окремих видiв доходiв i витрат - 2% чистого прибутку (збитку) Товариства,

. проведення переоцiнки або зменшення корисностi об'окIiв основних засобiв
i нематерlальних а,,ивlв вlдхиленF]я залишковоI Bap-ocтi вiд 'х-ьо
справедливоi BapTocтi у розмiрi 

,] 
07о такого вiдхилення,

. визначення подiбних активiв рiзниця мiж справедливою вартiстю об'ектiв
обмiну не повинна перевищувати 10%

. при вiдображеннi витрат або доходв минулих poкiв шляхом коригування
сальдо нерозпод]леного прибутку на початок звiтного року по однiй
господарськiЙ операцil, але не бiльше 2Уо в цjлому за звiтниЙ piK

Пов'язаними особами Товариство вважас фiзичних або юридичних осiб за
такими ознаками:

. фiзична особа або близький родич такоТ фiзичноj особи, що контролюе
Товариство мае суттевий вплив або о членом провiдного управлiнського
персоналу;

. юридична особа, що контролюс Товариство - мас сутт€вий вплив або е
членом провiдного управлiнського персоналу;

. юридична особа, що перебувае пiд спiльним контролем разом з
Товариством;. iнше, передбачене НП(С)БО 2З,

При формуваннi iнформацi] про олерацil пов'язаних cтopjн та
фiнансовiй звiтностi пов'язаними сторонами (особами) вважаються:. ТОВ <Фомальгаут>

. ПП (Полiмiн-Донбас>

. ПП <Полiмiн-Юг>

. тов ((ковель Вапно>

. ТОВ ((Фомальгаут-Галичина)

. пп <Алхiмiя Iжi>

. ПП(Фомальгаут-Техно>

. ПП<Фомальгаут-ВолиньD

. ПП (Буд-Маш>

. Fomalgaut - PL (Польща)

. ПП ((AcтepiKc ллюс)

. ТОВ (Фомальгаут-ПромбудD

. ершов Сергiй Анатолiйович

. ТОВ <НВП Технобуд>

. Положенцева Тетяна Вален]инiвна

ll розкриттl у

ОперацiТ в iноземнiй валютi"
При переведеннi результат]в та фiнансового стану Товариства у валюту подання
фiнансовоl звiтностi Товариство керуеться НП(С)БО 2,] (Вплив змlн валютних
KypciB),
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Операцii, деном]нованi у валютах, вiдмiнних вiд в]дповiдно функцiональноi
uалйти, чцобрuжаються Товариством у функцiональнiй валютi за обмiнним

курсом, -Lo дiс на да ry проведен]я o'lepauil,
MoHeTapHi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах,

перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом на звiтну дату,
HeMoHeTapHi cTaTi] якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iнозеп,lнlй валютi,

перераховуютьсЯ за обмiнним курсо[,1, що дlяв на дату проведення операцil,
Результат такого перерахунку визнасться в прибутках та збитках,

Податок на додану BapтicTl,.
Податок на додану BapTicTb стягуоться з Товариства за ставкою визначеною в ст,

19З пкУ та з урiхуванпям Пiдроздiлу 2 Роздiлу Xxl (Прикiнцевi та перехiднi

положення).
3обов'язання Товариства з ПДВ дорiвнюо загальнiй cyМi ПДВ, що акумульована за

звiтниЙ перiод, та виникао на дату вiдвантаження ToBapiB покупцяlv (надання
послуг) або на дату отримання оплати вiд покупцiв, в залежностi вiд того що
вiдбулося ранiше, Податковий кредит з П,ЩВ це сума, на яку Товариство мас
право зменшити cвo'i зобов'язання з ПДВ за звiтний перiод- Право на податковий
кредит виникас в момент отримання ToBapiB (робiт, послуг) або в момент оплати
пЬйч"п"""пУ в залежност] вiд того, що вiдбулося ранiше, П,ЩВ по сiперацiям з

продажу та придбання визнаоться в балансi розгорнуто та вiдображаоться окремо
як актив та зобов'язання з ПflВ

Класифiкацiя поточна та непоточна.
Операцiйний цикл Товариства дор внюс дванадцяти мiсяцям i визнаеться як час
мiж придбанням активiв для переробки та реалiзацiею ix у грошовi кошти або
еквiваленти грошових коштiв,
Актив класифiкуеться як поточний, якщо:

. Товариство сподiвасться реалiзувати цей актив або мас HaMip продати чи

спожи ги ио-о у свосму норплагьномч опеоацi,аномч uиклi:
. Товариство утримус актив в основному з метою продажу;
. lоварис-во сподlвасться peal iзvва-и акlив протягом дваhа4цяL4 мlсяцiв

пiсля збiтного перiоду;
. акIив е гро_Uовими tоштами чи еквiвалентами рошових коштiв, яьщо немас

обмеження щодо Тх використання.
lFшi dк1,4ви класифi"уюlься як не гоlочнl,
Зобов'язання класифiкуоться як поточне, якщо:

. Товариство сподiваеться погасити це зобов'язання в ходi свого норп/]ального
операцiйного циклу;

. Товариство утриN4уо це зобов'язання в основному з метою продажу;

. зобов'язання пiдлягае погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля
звiтного пер]оду;

. Товариство не мае права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом як
MiHiMyM дванадцяти \лiсяцiв п,сля Jвlтноlо герiоду,

lншi Jобов'язання класиф'ку,о l ься як не "]оточнi,

Фlнаl-совi iнструменtи класифiкуФться виходячи з очi{увано-о с,рову lX корисного
використання,

Умовними активами Товарисlво вйз-ас пlожливi аkIиви якl виникаюто внаслiдоь
минулих подiй iiснування яких пiдтвердиться лише пiсля того, як вiдбудеться або
не вiдбудеться одна чи кiлька невизначених майбутнiх подiй, Koтpi не повнiстю
контролюються Товариством,

9
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умовними зобов'язаннями Товариство визнае можливi зобов'язання як]

виникають внаслдок минулих подiй i iснування яких п дтвердиться лише пiсля

того, як вiдбудеться або не в дбудеться одна чи кiлька невизначених майбутнiх

подiй, KoTpi 
"u 

no"*".' контролюються l-овариством або це можуть бути снуючl

зобов'язання, якi виниклИ в результатl минулих подiй, але вибуття pecypciB щодо
ix по,ашеннЯ с маго,4\,1овiрнип,1 Ia сч\,1а iх не моье бути достовlрно оц,неhа

Податок на прибуток.
витрати по податку на прибуток, вiдображен] в звiтi про фiнансовi результати,
складаються з сум поточного податку на приЬуток
поточний податЬк 

"u 
прибуток визначаеться виходячи з податкового прибутку за

piK, розрахованогО за правилами податкового законодавства Укра]ни,

сегменти. Товариство через своl технологiчнi особливостi i практикою орган зацii

в./робництва, що скпалася, заимасться настугними в"1да\,1и дiяльнос гl,

- виробhиц-во сухих будiвепь.их сумi_Uеи:
Реалiзацiя продукцiI здiйснюоться на територii Украiни та за ll межами,

Подij пiсля звiтноJ дати.
Згiдно вимог нп(с)Бо б <Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах,l
rоварисlво кориlус фlнансову JB,l-icTo clocoвHo ]одiи п,сля звi,ного перiоду та

розкривао iнфорNirац]ю про TaKi коригування, Подil, що вiдбулися пiсля звiтноl дати,
якi не е коригуючими подiями, вiдображаються в приN,liтках до фiнансовоТ звiтностi,
якщо вони е суттевими
керiвництво Товариства визначае порядок, дату пiдписання фiнансовоl звiтностi i

осб уповноважених riдписува-и звт,iсlь,
ВиправленнЯ помилок, допущених при складаннi фiнансових звiтlв у попереднiх

роках, здiйснюеться шляхом коригування сальдо нерозподiленого прибутку на

початок звiтного лерiоду, якцо TaKi помилки впливають на величину
нерозподiленого прибутку (непокритого збитку), Виправлення помилок, якi

вiдносяться до попереднiх перiодiв, вимагас ретроспективного перегляду та
вiдображеьня у фl-ансовiи зв 1-ocтi,
При виправленнi помилок за по]еоедн "]ерlоqи встановиlи piBeH" cyTToBocti v

розмiрi 2% чистого прибутку У разi, якщо розмiр поплилки допущеноi при

складаннi фiнансовоi зв]тностi за попереднi перiоди складае менше 27о чистого
прибутку, виправлення проводити шляхом зменшення (збiльшення) доходiв
(витрат) поточного перiоду,

Примiтка 4. Розкриття iнформацiТ. що пiдтверджус cTaTTi. поданi у
фiнансових звiтах

4.1. Нематерiальнi активи.

lнформацiЯ про рух нематерiальних активiв за 2021 piк наведена в Роздiлi l

Примiток до рiчноi фiнансовоi звiтностi (форма N95),

порiвняльна iнформацiя за 2020 pik про рух нематерiальних активiв наведена

далi:

l
10
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lHl!i нематерiальнi

94
,145

51

19

7Б
145

70

показник

сmь на почаmок 202о
,-]

Надходхення (придбанвя сгворенllя)

Кап тальнi iввестиц l ва
п

морml!зацiiлi вidрахуваltня за 202а pk
MaplлчзацiЙнi вjОрахува ня Bu

Балансова варmiсmь на кiнець 2020 року (на почаiпок2021

п
Амор lп 0з а ц1 i н i Bio р а х у в а на кiнець 2а2а року (на лочаmак2021 року)

Аморmuзацiй н i в i dр ахув ання.
Загальна сума амортизацLйних в]драхувань за роки, що
представлена таким чином:

закiнчилися З1 грудня,

Bi0o в склааi

Усього амортизацiйних вiд

4,2. ocHoBHi засоби.

lнформацiя про рух основних засобiв за 202,] piK наведена в Роздiлi ll При[аiток до

рiчноi фiнансовоТ звiтностi (форма Ns5).
Порiвняльна iнфор мац я за 2О20 piK про рух основних засоб]в наведена дал]

2
Балансова варmiсmь ва почаm
2021

Знас на почапlак 2а2а року

Вибупя первiсна вартсть

За 2О20 piKЗа 2021 piK

1916
асоб]ва лiзовано] п

lншiви ати
в ати на
Адмiв стративнi витрати

16

lHUJi
мнм

(меблi)
1 8641

51 8471 2з0 2 8о747 614

1з26
6 196

1з 796 2 212 4 927101705

2

3

12119982 2120 1з2660 091 7 600

691 16 461бз 168 11514 а245

з0551602а0

з07 з з9212з8
2а61
150з

1841607Накопччена амарпlчзацjя

11

878 307

Данi_ зазначенi в Примiтках до фiнансовоi звiтностi вiдповiдають вiдповiдним сумам
cTaTTi (Нематерiальнi аfiиви) рядок 1О00 Звiту про фiнансовий стан за вlдповiдн]

звil "i перiоди,

Акmuвч у засmавi - Товариство не мао оформлених у заставу нематерlальних
активiв, Товариство не маб нематерiальних активiв, щодо яких е оЬмеження права
власностi,

8

19

5

12з 966

з44

49



18 248491 6919

515647954з з46
1 8705 6422 0зб117 89з12

88 5262 61l 1710124]'

Данi зазначенi в Примiтках до фiнансовоТ зBiTHocTi вiдповiдають вiдповjдним сумам
cTaTTi <ocHoBHi засоби> рядок 101О Звiту про фiнансовий стан за вiдповiднi звlтнi

перiоди,

товариство не ма€ основних засобiв, що тимчасово не використовуються,
ПротягоМ 202'1 рокУ у Товариства не виникалИ збитки вiд зменшення корисностi

оёновних засобiв, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капlтал]

Нарахування амар]пчзацii за piK 1695 з08
в д зменшення корисност

Балансова варmiспь на кiнець 4 2з2
2020

12 649

,]3 Знос на кiнець 2а2а року (lla
/ 4547 8 417

дмортиза ulинl вlдрахчвання
Загальна сума амортизацlйних вiдрахувань
представлена таким чиноN,l:

за piK, що закiнчився З1 грудня,

вid

наступним чином

основнчх засобiв сmаном на з1 2021
Машини та

засоЬи
lншiосновн засоби
Немат 2

Разом 1з 616

4,3. Незаверrченi капiтальнi iнвестицiJ.

товариство вважао незавершеними капiтальними iнвестицiями витрати з

будlвництва (виготовлення), придбання полiпшення об'октiв основних засобiв з

початку iдо зак]нчення зазначених робiт та введення об'ектiв в експлуатацiю
Незавершенi капiтальнi iнвестицii не е об'сктами основних засобiв, облiковуються
в окрем и гру-]i а "х Baoтic,b не 'iдпяlас пеоеоцirц la аморl,а3ацil,
На .iнець 2021 ро.у,а 2020 ро,ах lезаверценl капllалььi iнвес,ицit пре4гlавлен

Данl зазначенi в Примiтках до фIнансовоl звiтностi вiдповiдають вiдповiдним сумам
cTaTTi (Незавершенl капiтальнi iнвестицii) рядок 1005 3BiTy про фiнансовий стан
за вiдповiднi звiтн] перiоди,

4.4. lнвестицiйна Hepyxoмicтb Товариством не облiкована.

4"5,3апаси,

За 2020 piK3а 2021 piK
15 0461з з19

18зз16з5
1з691 087

BapiB робiт, посл

Мм нiстративн витрати
собiва зованоi продукц

вит ва

нш витрати
1а 24816 041

Сmаном на З1 еруdня 202О року
10 5зб
2 914

6 189

15285
14

3апаси Товариства вiдображенi у складi поточних активiв, за вартiстю придбання,
товариство класифiкуе запаси у вiдповiдностi до обраноi облiковот полiтики та
визначао Taki класи запасiв:

72

]0
,11

15 06з

627в

160з 0з1

140 090



Найменування показника Балансова BapTicTb
на 31 .12.2021

Балансова Bapтicтb на- 31.12.2020
сиоовина iматеоiапи
Паливо
таоа TaDHi матео али

Мате iали пе lB перероьку
запасн частини
lншiвиообничiзапаси
N/]алоцiвNi та швидкозво шуван предмети
Незаве еви
това
Готова продукц я

--.
L Цs]9ц9 !сФш9сзц"*

Станом на 31,'l2.2021 р Станом на З1.12,2020 р

з5 в77
3 о59

26 580

цlвL 1 0з1
2 914

8 281
2 в16

9 079

1з

з1 з09 17 966
84 02з

1 121
14 259
2 аа|
1 /а1
7 з59
]809
з2

1805
2 518

Балансова Bapтicтb запасiв, Koтpi реалiзованi, визнаеться витратами перiоду, в
якому визнаоться вiдповiдний дохjд
lнформачiя цодо BaplocIi запасlв, якi пеоеда/о у переробку clopoHP,M
органiзацiям за 2021 та 202а роки наведена далi (бух, рах. 2О6):

94 4з9

Найменування показника Станом на З1 rрулня 2021 р Станом на З1 rpy

9 955 11оа

Данi заз.чаченi в Примiтках до фiнансовоi звiтностi вiдповiдають вiдпов дним су[,1ам
cTaTTi (запаси) рядок 1100 Звiту про фiнансоВий стан за вiдповiднi звiтнt перrоди

4.6. Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги.

станом на 31 грудня 2а21 R 202О poKiB дебiторська заборгованiсть за продукцiю,
товари, роботи, послуги була представлена наступним чином:

59 651

;j;СТрочева 
заборrован сть ло l 

IПрострочена заборгованiсть
бiльше ] року

70 980

4а

11 а2а 596

4а
]

91]Балансова вартЬь
лlд cyMHlBHy 4а

заборгованlсть

59 651Чиста реалiзацiйна вартlсть
(балансова Bapтicтb _ ре!9р9)

70 980

l дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги вiдображена за чистою
реалiзацiйною вартiстю та являе собою заборгованiсть вiд покупцiв (замовникiв) за
реагiзованi говар,.1 отовупроду\_1iю послуlи

Товариство [,1ало дебiтарську заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом
на Зl_грудня 2021 року в cyМi 70 980 тис, грн, та станоп/l на 3] грудня 2020 року в
cyMi 59 692 тис, грнl

l
l

1з

Запаси переданi у переробку

4(



Товариство визнае поточнУ торговельну дебiторську заборгованiсть, котра

виникла яК контрактне право отримуватИ грошовl кошти за реалlзовану продукцIю,

реалiзованi товари. l]адан] послуги,
величина резерву сумнiвних боргiв розраховуеться методоп/1 застосування
абсолютноl суми сумн]вно заборгованостi, за якип/] величина резерву
визначаоться на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв,
Данi зазначенi в Примiтках до ф нансовоi звiтностi вiдповiдають вiдповiдним сумам
cTaTTi ((Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари роботи, послуги> рядок
1125 Звi,у "]ро фiFаtsсовии c]ar за вiдповiднi звiтнi ]ерiоди,

4.7. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами

станом на 31 грудня 2о21 та 2о2а poкiB дебiторська заборгованiсть за виданими
авансами включена до cTaTTi за виданими авансами i представлена наступним
чи ном:

(mчс,2рн.)

Передплата за Nlaтep али

l']e

Данi зазначенi в Прим]тках до фiнансовоТ звiтност] вiдповiдають вiдповiдним сума[7]

cTaTTi <Дебiторська заборгованlсть за розрахунками за виданими авансами) рядок
' 1 з0 3BlTy "]ро Фit,аl-,совии с lar за вiдпов д-i зв l ri гер'о4и

4,8, lнша поточна дебiторська заборгованiсть

стапя
нки lншими ебiто и

Розрахунки з дерхавними ц льовими
и

Передоллата за товари роботи
посл
Розрахунки за загальнообов'язковиNл

вИlr' со
нки за п

Вит ма iхп в

Всьоrо

Данi зазначенi в Примiтках до фiвансово' зв THocTi вiдповiдають вiдповiдним сумам
cTaTTi <Дебiторсыса заборгованiсть за розрахунками з бюджетом)) рядок 11З5,
(lнша поточна дебiторська заборгованiсть) рядок 1155, (Витрати майбутнiх
гер:одв рядок 1]70 зв,|у lpo Ф]на-сов,4/ с-ан за в дговiднl зBiIHi ]ер,оди,

станом на 31
2020 року

6 789 5 264

5 5046 748
10 76813 537

Станом на 31 грудня 2020

2 4g9

Станом на З1 грудня 2021
року

6 2зб
98

288

5т

416462
264 1т8

601
24

п
Зп

на
нап

3 299

14

Станом на 31 грудня 2О21 та 2020 poKiв lнша поточна дебiторська заборгованiсть з

представлена наступним чином:



l
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4.9, lHtцi оборотнi активи

Станом на З1 грудня 202,1 та
наступним чином:

2020 poKiB iншi оборотнi активи представлена

станом на 31 Станом на З'1 rрудня
дня 2021 ро ц!-

] з69 2 42з

552

,эрЦ
2020l

стапя

Податковi зобов'язання з ПДВ ло отриманих
авансах
Нэ9lрццqц !9д9]цqвr !з!д9д!L

всього

4.,l0.. Грошi та i.x еквiваленти

Грошовi кошти включають
31.12.202а р, у cyМi З 147
грн,

98l
2 975

Данi зазначенi в Примiтках до фiнансово'a звlтностi вiдповiдають вiдповiдним сумаN,l

cTaTTi (lншi оборотнi акгиви> рядок 1190 Звiту про фiнансовий стан за вlдпов]двi

звiтнi перiоди,

залишки на рахунках в банках, а саме станом на
тис, грн, та станом на З112.2021 р, у cy.Mi 2 304 тис,

Грошовi кошти знаходять в банках з гарноi дiловою репутацiсю

Данi зазначенi в Примiтках до фiнансовоl звiтностi вiдповiдають вiдповiдним сумам
cTaTTi (Грошi та iх еквiваленти> рядок 1165 Звiту про фiнансовий стан за
вiдповiднi звiтнi перiоди,

4.11, Змiни у Власному калiталi.

Станом на З1 грудня 2О21 та 202а poкiв зареострований капiтал складав 35 000
т,/сячi lривень та був пов-riс-ю сппачении,
Станом на З1 грудня 2а21 та 2020 рокjв згiдно зi статутом Товариства
зареестровании {апlтап v I ворено внесьами учасникiв,. ершов С.А. 03146, м,Киiв, Святошинський район, вул,, П.Чаада€ва, будинок

2-А, квартира 26 - 99,9% - 34 965 тис, грн, (Тридцять чотири дев'ятсот
шiстдесят пять тисяч гривень (99,9% статутного капiталу);

. ПП <Астерiкс-плюс), 0В602, КиJвська обл,,, смт.Василькiв, вулиця
Вокзальна, будинок 4-В, офiс 301- 0,1% - З5 тис, грн, (Тридцять пять тисяч
гривень (0,1 % стаryтного капiталу),

Кiнцевим бенефiцiарним власником Товариства о ершов С,А, громадянин УкраIни,

На початок звiтного перiоду Товариство визнае резервний капiтал в cyMi 407 тисяч
гривень, на кiнець звiтного перiоду - 407 тисяч гривень.

На початок зв]тного перiоду Товариство визнас нерозподiлений прибуток в cyМi 3З
045 тисяч гривень на l(iнець звiтного перiоду - 47 9В0 тисяч гривень,

Коригування вх]дного залишку нерозпод леного прибутку Товариства

15



на О1.01.2021 року складае 3З 045 тис. грн
прибуток за 2021 року становить 2З 2Вб тис, грн
HapaxoBaHi дивiденди в cyMi 8 276 гис. грн
виправлення помилок в cyМi -75 тис, грн
на З1.12,2021 року сl(ладао 47 980 тис, грн.

За перiод 2О21 року власниЙ капiтал Товариства збiльшився на 14 9З5 тис, грн,, за
2020 piк - 14 764 тис. грн.

Данi зазначенi в Примiтках до фiнансовоiзвiтностi вiдповiдають вiдповiдниt\л сумам
cTaTTi <Статутний капiтал> рядок 1400, <Резервний капiтал> рядок 1415,
(НерозподiлениЙ прибуток (непокрИтий збиток)> рядок']420 Звiту про фiнансовий
стан за вiдповiднl звiтнi перiоди,

4.12. lHLfi довrостроковi зобов'язання

lншi довгостроковi зобов'язання включають заборгованiсть за виданими векселями
та вiдображенi станом на з1,12.2о2О р. у cyМi 1 З33 тис, грн, та станом на
З112.2О21 р, у cyMi 0,00 тис. грн,

Данi зазначенi в Прим]тках до фiнансовоi звiтност] вiдповiдають вiдповiдним cyMalt1

cTaTTi (lHmi довгостроковi зобов'язання) рядок 1515 Звiту про фiнансовий стан за
вiдповiднi звiтнi перiоди

4.13. KopoтKocтpoKoBi кредити банкiв

Станопл на З1 грудня 2021 та 2020 poкiB
представлена наступвим чиноN,1:

KopoTкocтpoKoBi кредити банк]в

лр!.,

стаlтя
станом на з1 аном на З' rрудня 2020
r дня 2О21

Ко оковий бjнкiвський кредит 5 з49
всьоrо 5 з49

Данi зазначенi в Примiтках до фiнансовоl звiтностi вiдповiдають вiдповlдним сумам
cTaTTi (KopoтKocтpoкoвi кредити банкiв) рядок 1600 3BiTy про фiнансовий стан за
в]дповiднi звiтнi перiоди,

4-14. поточна
зобов'язаннями

кредиторська заборгованiсть за довгостроковими

1ь

Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями станом
на 31 грудня 2021 року складае 0,00 тис, грн та станом на З1 грудня 2020 року
складае 72 534 тис грн

Данi зазначенi в Примiтках до фiнансовоi звlтностi вiдповiдають в]дповiдним cyNaaM

cTaTTi (Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями>
рядок l6]0 Звiту гро фi.ансовии сгач за вiдповiднi звilн; перiоди.



4,'15. lншi поточнi зобов'язання та забезпечення:

станом на 31 грудня 2О21 та 2О2О poкiв поточна кредиторська заборгованiсть була

представлена наступним чином

постачальники aтаном на з1,12.2021

за това и 99луIL 85 676
нкизб м втч 176з

зп на до зичних осiб 2ав
93з

Данi зазначенi в Примiтках до фjнансовоi звiтностL в дповiдають вiдпов дним сумам

cTaTTi (Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роЬоти, послуги) рядок
16'15, <Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з Ьюджетом> рядок
1620, (поточна кредиторська заборгованLстЬ за розрахунками зL страхування)

рядок 
,1625, (Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати

працi> рядок 16З0 Звiту про фiнансовий стан за вiдповiдн] звiтнi перiоди,

нап
е но[плати за земельну з2

1нш 590

ки зl 177

нки з оплати працi
всього

Станоп/ на З1 грудня
наступних елементiв:

2а21 та 2о20 poкiв поточнi забезпечення складаються з

гlоточнi забезпечення
забезпечення виплат

истан их вLд лYqgц 411в
Всьоrо 4 118

насryпним чином

кизп вLтними особами
взави ими авансами

Розрахунки за нарахованими
в 8

нки з ншими кредито рами 65 496
Всього

данi зазначенi в Примiтках до фiнансовоiзв]тностi вiдповiдають вlдповlдним сумам

biaTTi пlншi поточнi зобов'язання) рядок 1690 Звiту про фiнансовий стан за

в jдповiднi звiтнi перiоди,

станом на з1 груд я 2О21 р. та 2О2О poKiB поточна кредиторська заборгованiсть за

одержаними авансами представлена наступним чином:

Данi зазначенi в Гlримiтках до фiнансовоТ звiтностi вiдповiдають вiдповiдним сумам

cTaTTi (Поточнi забезпечення> рядок 1660 Звiту про фiнансовий стан за вiдповiдFi

звiтнi перiоди, ,

станом на З1 грудня 2О21 та 2О2О poкiB iHmi поточнi зобов'язання представленi

0таном на 31,12,2020
61 690
1 2а4
195
957
з2
2а

] 03811з2
77 88388 748

станом на 31,12.2020Gтаном на 31.12.2021

5 293
5 293

cтaioM на 31.12.2020сiаном на 31.12,2021
0т0

т 7611809

,]84

з0
1 975

17

252



)

данi зазначенi в Примiтках до фiнансовот звiтностi вiдповiдають вiдповlдним сумам

cTaTTi (поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами> рядок
16З5 Звiту про фiнансовий стан за вiдповiднi звiтнi перiоди

станом на 31 грудня 2О21 р. та 2О2О poкiв поточна кредиторська заборгованiсть за

Стаття
Стаrом на 31 rрудня 2021

Аванси, отриман за товари 8 т99

Ьоти,
всьоrо 8 199

розрахунками з учасниками представлена наступним чином

найм станом на з1.12.2021

Учасники в2

Всьоrо

4.16. Доходи

Чистий дохiд (виручка} вiд реалiзацiТ продукцiТ (робiт, послуг)

стаття
Чистий дохiд вiд реалiзацlI продукцll iToBapiB, робiт,

в т.ч, еалlзацll
вапня
Будi

ме
ToBapiB
Посл

lHtui операцiйнi доходи

lншi йнiдоходи, в т.ч.:
опе воl рlзниц

лlзац ilrших оборотних а пивiв
списання кр9дщqрс_!!9] jqbepl9qa ! a9Il з 061

в

Реалiзацiя продукцii включао в себе надання реалiзацiю готовоi

визнаеться Товариством в певний момент часу, Товариство не

визнання яких вiдбувалось поотяIо\,1 певно-о перiоду ,]асу

продукцii та
мае доход!в

Данi зазначенi в Примiтках до фiнансовоТ звiтностi вiдповiдають вiдповiдним сумам

iiaTTi uЧистий дохiд вiд реалiзацii продукц]I> рядок 2000 Звiту про фiнансовi

результати за вiдповiднi зBiTHi перiоди,

ном на 31 грудня 20

14 57а

14 570

станом на з,1.12.2020 р
2
2

За 2020 рЗа 2021 р.

550 ,197671 516

52з 586
1з4 зOз

4з0 29з
,1 06 4з0

8 5зб7 409
4 9386 218

За 2020 рЗа 2021 р
5 

'34
5 211

2744628
166з1 292
з8
з26

lнш
ст вого вiдшкодування

18

2з0

року

стаття

Данi зазначенi в Примiтках до фiнансовоl звiтностi вiдповiдають вiдповiднипл сумам

ciaTTi ппоточна *р.д"aор"о*" заборгованiстЬ за розрахункамИ з учасникаЙи',

рядок,1640 3BiTy про фiнансовий стан за вiдповiднi звiтнi перiоди,

36з



данi зазначенi в Примiтках до фiнансово зBiTHocтi вiдповiдають вiдповlдним сумам

cTaTTi (lншi операцjйнi доходи) рядок 2120 3вiту про фiнансовi результати за

вiдповiднi звiтнi перiоди

lHuJi доходи
2021р.

lm
За 2020 р.стаття

1 21о
7 обs

lншi и, в т.ч

д9}ц€ц цуfj99!] р]з|]ццЕ
ншi

2в54
142

З1 грудня 2а21 та 2О20 рокlв, складалися з

за 2020

ДаНiзазначен'вПримirкахдофlнаЬсовоlзВi_нос_iвiдповiдаютЬВiдпов4ЬИМсУМаМ
;;;r;ld;;l;;;;; )) рядок'224:О Звjту про фiнансовi результати за вiдповiднi звiтнi

перiоди,

4-17. Витрати,
Витрати- за роки, що закiнчилися
наступних елементiв:

ен ня працiвникiв

стаття
Собiвартiсть реалiзовано{-'продук цiI (ToBapiB, робiт ,

r
дмоотизацiя основних засоб]в та N{! щА
о а
вl вання на со
Витоати на паливно мастильнi п,lатер iал и

т н нви атL
Витрат и на оплату п рqц]

Эа 20l1p
556 025

1з з25

429 947

15 164
6 263 8цq

2 з092151
2 519

9 550

1 966
5 989
10 370

141
2а з42

10 295

6 495
1 696
201
з1

1 в47

6 795

з8Вит нав
Надання п

п ям матер]альL]l витрати
Ремонт та Yтримання основних зас

9р!]ю

2? 8аз
461 205

обв 1з 154
] 765

16 457
2з s41

441
6 959

Витрати ва елеfiроев
нш загальновироьнич 9!]pafL

iнiстративнi витратц _в тд
Кон льтацiйнiпосл
Вит на пе !зл
опе йна о
Витрати на банк вське sФ{f9Еу"з!!1-
Ви ати на |!а

х засобiв та неNлатерlальни

Телекому в кацiйн витpa]L
Витрати на реiiонт та у]р!N,]ання основниХ засоб в

Охорона
вшLвит 1и
Витрати на збут

ати на п

т нспо н] вит
иза iя основних засоь в

реклама та ма ивг
опе йна о

19 045
57a

6 289

х
16з1
5l1

4 0501а17
860

5 687
68 92з
1з 76з
17 1з8
1079

20 092

ж94
вз 252
,1з 694
1з 526

та утримання основних засобЪ

1 з70
18 659
2 429з 742

1 127
1 9з4

Ви ати 0нт
Охорона
вит ати на в]д

Вит и брокерськiта
lнш]вит на зб
lншi

митнi

2 514
1616

229
l507

290
/ 244

lинl 9!Iрl]ц
йни] Ер99qцх рЕ!lцL. ]ви ати в опе а

19

146з
3 019
ss0

2 а54



собiва
Вит
lншiо

ани х запас в
iвлiп ноземноiвалюти

Ьан

ови

п нди
п

iзасоби

н] в

1 205
14

850

ФiHaHcoBi витрати
п вти за
|]ш ансовiвит
lншiв ти
в ив

т
Земельна дiлянка

таким чином

стаття

Прибуток до оподаткуванн,

плати

598
зб

1

4.19. Податок на прибуток.

товариство розраховуо податок на прибуток вiдповiдно до чинного податкового

зако;одавст;а vкраlни. Податковим кодексом та змiнами до нього визначено

"ruu*у'под"r*у 
на прибутоку розмiрi '18% для 2021 та 2020 poкiB,

Спiввiдношення мiж податковими витратаlllи та облiковим фiнансовим
j".yn"r"ro' за роки, якi закiнчились 31 грудня 2021 та 2021 poкiB, пояснюеться

'сьФо 
фактичних витрат з податку на

забо
зм на
Усього фактичних витрат з податку на

Данi зазначенi в Приfuliтках до фiнансовоТ зBiTHocтi вiдповiдають вiдповiдним сумам

ciaTTi пВитрати (дохiд) з податку на прибуток> рядок 2ЗOО Звiту про фiнансовi

реlультаlи за вiдповtднi зв гri герiоди,

4.20. Виплати працiвникам.

У вiдповiдностi до НПСБО 26 <Виплати працiвникам> Товариство розкривао

iнформацiю стосовно короткострокових виплат працiвникам за plk, таких як

1 з26

808
2 6653 118
2 4561з9
209

47 з84
2979

17 з84

станом на 31.12,2020ном на з1,12,2021
з 2а2

18
1з

За звiтний перiод, який
закiнчився З1 rрудня 2020

За звiтний перiод, яки
закiнчився 31 грудня 2021

22 873

4118

4 ],18

9з2

41]8

28 з98

5 112

5112

5 112

9зз

2а

Данi зазначенi в Примiтках до фiнансовоТ звiтностi вiдповiдають вiдповiдним сумам

}aiTi ,iCoOiuapri"Tb реалiзованоl продукцiI (ToвapiB, робiт, послуг)> рядок 2050,

(Адмiнiстративнi витрати) рядок 21Зd, <Витрати на збут) рядок 2150, (lHmi

""БрuЦИrii ""rpur"o р"до* 21В0, (Фiнансовi витрати> рядок 2250, (lншi витрати)

рrд,о* )ZTa 3BiTy про фiнансовi результати за вiдповiднi звiтнi перiоди,

4.18. Оренда
Витрати по орендним операцiям за 2021 та 2020 роки представлен] наступним

чином:

"" "рФуIgL



заробiтна плата, оплаченi щорiчнi вiдпустки та премi], а також виплати на

соцiальне забезпеченFя,
заробiтноi плати, оплати щорiчних вiдпусток та премiй за 2021 pik нараховано на

?7 679 1ис грн-
единий соцiiльний внесок за 2О21 piк нараховано на суму 5_981 тис, грн,

заробiтнот плати, оплати щорiчних вiдпусток та премiй за 2020 pik нараховано на

26 069 тис. грн,

единий соцiальний внесок за 2020 piк

786 тис, грн,
Середньооблiкова чисельнiсть штатних
сl(Ладае 347 осiб, за 2020 piK - 350 осiб,

нараховано та сплачено на суму 5

працiвникiв Товариства за 2021 piк

4,2'l. Рух грошових коштiв

Розкрит]я iнформаJli за2о?l та 202О роки]ро оух грошових коштiв в резупьтатi

о""рЬцiИ""i 
'дiяльностi 

"" "."r."п,rЙ 
пIншr iадходження> (р,З095), <lншll

l
t
l
!

витрачання) (р, З190)

lншi н

Поворотв а фiнансо
Розрахунки з п дзв твими

особаiiи
lншj

Всьоrо

За 2021 piK
] з37

5]

За 2020 piK

111

з17
16з1 1 510

За 2021 piк
626

1 216

з08

lц.r!!]рзаq,
Поворотва фiнансова

Ро]ра. унки з пlдзв
оqgqацц

l ПослVги банкi
lншi

Всьоlо

ня
д9]]9!9!а
iтними

в

366
] 480

185

з2 17

I 2 048

Розкриття iнформацiI за 2о21 та 202О роки про рух грошових коштiв в ре3ультатl

фiнансовоi дiял'ьностi за статтями пlншi надходl<ення" (р, ЗЗ40), (lншi платехi) (р,

з390)

За 2021 piк
1ц!с lpL

За 2020 piк
86

.)

]
lншi надходження

Пов iHaHcoBa доп
Суборенда примiщення та

транспортних засобiв
Повернення поворо] но]

lншi платежi
ПоB!p9IH4p]!]e!!9Ba допоцllq

lншi

900
5

6 33з

t 97з

3а 2021 piK за 2020 piK

1 577 81з
17 z/а

1 594всьоrо

21

1083

фiнансово'l допомоги
всьоrо

24з



Примiтка 5. lНФОРМАЦlЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ

З метою управлiння rрупа роздiлена на бiзнес-п iдроздiл и. виходячи з виробленоl
н/ми продукцii : поLгч,, ло надаФIьLя cl.J адасться з Haclvl F,их.чо,ирьох звт-их
сегментiв:

. Реалiзацiя будiвельних сумiшей

. Реалjзацiя цементу

. Реалiзацiя ToBapiB

. послуги оренди обладнання

Для цiлеЙ подання звiтвих сегментiв, зазначенИх вище, об'еднання операцiЙних
сегментjв не проводилося,

Кер]вництво Товариства здiЙснюо монiторинг операцiйних результатiв дiяльностi
кожного з пiдроздiл в окремо для цiлей приЙняття рiшень про розподiл pecypciв та

оцiнки результатiв lх дiяльност] Результати дlяльност] сегментiв оцiнюються на

ocHoBi операцiЙного прибутку або збиткiв. ix оцiнка здiЙсню€ться вiдповiдно до
оцiнки операцiЙного прибутку або збиткjв у фiнансовiй звiтностi,

PiK, що
закiнчився
31.12.2021

Реалiзацiя
будiвельних

сумiшеЙ

Реалiзацiя Реалiзацiя
ToBapiB

Послуги
оренди

обладнання

lнше

671516

21 2з286

t11

154

64 942

lH ше

502 550 197

17

,l68 4з7

]50 163 907

Продажi
зовн шнiм
кл снтаNl
Фil]ансовий

Операцiйнi
активи
Операц]йнi
зобов язання
Необоротн]

Продаж
зовн шв п/1

Ф нансовий

Олерац йнi
аfiиви
Операц йнi
зобов'язання

52456а

18 190

131602

50 7]0

129897

4 504

зб 157

з2 589

12 562

]06 4з0

32 582

3] 706

з61

2 900

2 6\4

1 008

8 5зб

291

2 61з

2 54з

6 026

209

1617

7 512

58з

PiK, що
закiнчився
з1.12,2020

Реалiзацiя
будiвельних

сумiшеЙ

Послуги
оре!ди

обладнання
сегirентам

Рёалiзацiя
цементу

Реалiзацiя
ToBapiB

429 791

т4 651

1з1 576

128 037

49з8

,]68

1 5,12

Необоротн] 50 974 12 62з

22

586 65 255

10 4:]8

146 012 186 917

16а 471

59

]

з 628

]
1471

615

154

601а12



lнформацiя за rеоrрафiчним розташуванням

Виручка вiд зовнiшнiх клiснтiв

Реалiзаця продукцl на внутрiшньому ринку

Реал зацiя продукцii на зовн шньому рин (у

Разом виручка у Зв т про фiнансов 671 5,16

2020 р

21 246

528 95т

2О21 р

26 з24

645 192

550 197

2з

Примiтка 6. Потенцiйнi та yMoBHi зобов'язання.

6.1. Юридичнi питання.

уп,lовний актив не визнасться у фiнансовiй звiтностi, але lнформацiя про нього

розкривасться, коли надходження економiчних вигiд вiд його використання о

irbJip""r, yMoBHi активи оцiнюються регулярно, щоб забезпечити вiдповlдне

"iдобiа",ення 
змiн у фiнансовiй звiтностi Якщо з'являеться цiлковита впевненlсть

у надходженнi економiчних вигiд, актив i пов'язаний з ним дохiд аизнаються у

фiнансовiй звiтностi того перiоду, в якому в дЬувасться змlна
yMoBHi зобов'язанНя не визнаютьсЯ у фiнансовLй звiтностi, але iнформацiя про них

Ьоa*р""""-о"", якщо можливiсть вибуття pecypciв, якi втiлюють у собi економiчнi

Iйi"д", "" е' вiддаленою, Умовн] зобов'язання регулярно оцiнюються, щоб

визначити, чи стало ймовiрним вибуття pecypciB, як] втiлюють у собl економiчн

uriодr. Я,,що стас ймовiрним, що вибуття майбутнiх еканомiчних вигlд буде

поrрiб""' для cTaTTi, яка ранiше ро3глядалася як умовне зобов язання, визнаоться

auOb-uu"""" у фiнансовiй зBiTHocTi за той перiод, у якому вiдбувасться зlй на

ймовiрностi (за винятком надзвичайно рiдкiсних обставин, за яких не fulожна

зробити достовiрно наближеноi оцiнки)
i.""o, "" 

з1-12,2о21 суттсвих судових справ проти Товариства та Товариством

не ведуться,

6.2. Полiтика управлiння ризиками.

ocHoBHi ризики, пов'язанi з фiнансовими lнструментами Товариства о такими, що

пов'язаl]i з:
. Кредитним ризиком;. Ризикамилiквiдностi,
. Ризиком зм]ни процентноI ставки;
. Валютн,4м ризиком

Товариство визнае, що ва)уJlиво мати встановлений ефективний процес

управл]ння ризиками, Для цього Товариство впровадило систему управлiння

р"ъr*"r", основною метою яко'i с захист вiд ризикiв та забезпечення досягнення
мети своеi дiяльностi, За допомогою системи управлiння ризиками Товариство

управляо наступними ризиками:

КредитниЙ ризик - Товариство зазнае кредитного ризику, тобто ризику того, що

одна сторона не змо)ке виконати сво х зобов'язань i змусить iншу сторону зазнати

ф """"о"о,о 
збиткч Говарис-во систе\ла,,4зус о B|,i кредиrноlо ризй(у, яN,lЙ во-а

приймае на себе встановлюючи л]мiти на суми, стосовно яких ризики с

прийнятними, по в]дношенню до кожного орендаря,



Лiмiти кредитного ризику по ко)кному контрагенту затвердя<уються iндивiдуально

,еРlВrИЦТВОМ'lоварисlва,о",йпЪюiос" па реlулярнlи ocHoBl, Керiв,'ицrво

iЁ""р,"-."" """л"", 
*. lry:l1::*s:lllr:У.ЪЪТ:;""J:-Ё;:;Т'ОИ' 

РОбОТИ

та послчги, яка була прострочена (

Ризик лiквiдностi Ризик того, що Товарист во не зможе повнiстю розрахуватися

по cвoix зобов'язаннях при HacтaHHi вiдповiдного строку З метою управлiння

изиком лiквiдностi Товар иство здiйснюо постiйний монiторинг очiкуваних

айбутнiх грошових потокiв за фiнансовими та iнвестицlи ними операцiями, цор
м
входить у процес управлlння активами/зобо в'язаннями, В Товариствl Iснують

встановленl процеси бюджетув ання та прогнозу вання грошового обiгу для

впевненостi у тому, що необхiдн а для виконання зобов'язань по платежах сума

гроtlJових Kot!,JTlB буде доступною Зазвичай Товарист во забезпечус достатню

забезпечення очiкуван их операцiйних витрат,
кiлькiсть rрошов
включаючи обслуговування фiнансо вих зобов'язань, BTiM, цей пiдхiд виключао

ефект можливих наслlдкIв вiд надз вичайних обставин. якl не можуть бути

об'сктивно передбаченi Товариством KpiM того керiвництво Товар иства постiйно

вiдстещус Bci матер iальн] операцiйнi витрати та оптимiзуе iх структу ру i розмiр

протягом звiтного пер

дiяльнiсть за рахунок
iоду

грошо
Як склалося iсторично,

вих коштiв вiд операцiйноi дlяль
Товариство фiнансуо свою

Hocтi, Насryпна

таблиця деталlзуе очiкуваний строк погашення непохiдних фiнансових

iHcтpyMeHT]B i зобов 'язань. Ця таблиця була складена на ocHoBi недисконтованих

договiрних cTpoKlB погашення фiнансов их зобов'язань, включаючи в iдсотки l

основну суму зобов 'язань

их коштiв для

1

До Вiд 6

70 980

70 980 70 980

85 676

85 676

станом на з1.12,2021

1з 494

57,186

62 54з

62 54з2а 562

Пот.чна кредиторська
заборгованlсть за товари

Вiд

станом на 31,12.2020

11эд2 48 з50

11з42 4в з50

До Бiльше1

6

],.1 806 45 0з4 ] в50

1 850

Бiльше

85 676

85 676

2571

70 980

59 692

59 692

61 690

/без

погашеjнL
до 12

59 692

61 690

61690
14 806 45 0з4

24

Вiд 1

20 562

2511

59 692

6] 690



ризик змiни процентноj ставки - це ризик того що майбутнi грошовl потоки вlд

фiнансового iHcTpyMeHTy будуl'ь зм нюватись внаспiдок змiн ринкових ставок

процента та негативно впливатимуть на Товариство,

валютний ризик - Валютний ризик це с ризик того, що на фiнансовi результати
Товариства негативно вплинуть змlни валютних KypciB вiд яких Товариство

залежить Товариство здiйснюс певнi операцil в lноземнiй валютl Товариство не

використовуе похднl фiнансовi iнструменти для управлiння ризиками, повязаними

зi змiною валютних kypciB, але в той же час керiвництво Товариства намагаеться

пом'якшити цей ризиl( пдтримуючи грошовi активи i зобов'язання в lноземнiй

валютi на одному (бiльш менш стабiльноN,lу) plBHi,

станом на З1 грудня 2О21 та 2О2О poкiB фiнансовi iнструменти розподiляються по

валютам майбутнiх надходжень та виплат такип,,| чином

(muс 2рн .)

2о21
Наймевування показника

Поточна {редиторська
заборrован сть за ]овэри

п/lаксимальна сума кредитного ризику на звiтну дату являо собою балансову

Bapтicтb фiнансовИх активiв, зазначених вище. Справедлива BapTicTb фiнансових
активiв l зобовязань станом на 31 грудня 2021 1а 2о2О poкiв приблизно

дор внювага rхчiи tэала'совtи Baploc-i стано\л на цi дати

в5 з9,]

Примiтка 7. Операцi'l з пов'язаними сторонами.

Пов'язаними сторонами вважаються:

. пiдприемсlва, як' rеребуваю ь п,д кон-ролеv або суt,свим вппивом iчцих
осiб;

. пiдприомства i фiзичнi особи, якi прямо або опосередковано здiйснюють

контроль над пiдприомством або суттово впливають на його дiяльнiсть, а

також близькi члени родини TaKo'i ф]зичноi особи,

Перелiк пов'язаних cтopiH визначаоться Товариством, враховуючи cyTHicтb

вiдносин, а не лише юридичну форму,

ПротягоN4 2О21 та 2О2О poкiB пов'язанип/и сторонами Товариства вважались:

. ТОВ <Фомальгаут)

. ПП <Полiмiн-Донбас)

. пп (Полiмiн Юг)

. тоВ < Ковель Вапно>

l

aтаном на З' грудня 2020

сшА
59 692.аз]070 980 5] з828 7]462 266

8 з]0 59 6925] з8270 98062 266

213з 61 69035 676 59 5072в285 з94

2 ]8з85 676 59 507

l
25

2в2 61 690



. ТОВ<<Фомальгаут-Галичина>
, ПП (Алхiмiя iжiý
. ПП<Фомальгаут-Техно>
. ПП<Фомальгаут-Волинь>
. ПП <Буд-Маш>
. Fоmаlgаut - PL (Польща)
. ПП ((Acтepiкc плюс))
. ТОВ<Фомальгаут-Промбуд)
. ершов Сергiй Анатолiйович
. ТОВ <НВП Технобуд))
. Положенцева Те l ява Вапенlинiвl-,а

станом ва 31 грудня 2о21 та 2о20 poKiB залишки по аперацiям з повязанчмu

сmоронамu становили|

(ерн.)

статгя станом на з1.12.2021

Дебiторська заборгован]сrь за проданi lовари

Кредиторська заборгова! сть за продан товари

дёбiторська заборговал clb за придьаlrl товари,

l(редиторська заOорговаlrlсть за придоаlr

Деб торська заборгован сть по надан й

{редиторська заборговаll сть по отриман й

нш дебiторська заборгованLсть

lнш кредиторсьха заборгован сlь

r EUR)

статгя станом на з1.12.2021 станом на
з7.12.2о2о

2з4157,18Дебiторська заборгованlсть за проданi товари, 260 928,56

Примiтка 8. YMoBHi та KoHTpaKTHi зобов'язання

опоdаmкування - ykpaIнcbki податковl органи все частiше звертають свою увагу
на дiловi кола, що спричинено загальним економiчним середовищем У зв'язку з

циNl мiсцеве та нацiональне податковi середовища в Украiн] постiйно змiнюються
через випадки непосл]довного застосування, тлумачення та впровадження,
Недотримання украiнських законiв i нормативних aKTiB може призвести до
стягнення значних штрафiв та neHi, Керiвництво вва)кае, що Товариство

дотриl\.4уеться ycix вимог податкового законодавства, проте в останнiй час наt]ула

чинностl велика кiлькiсть нових норм у податковiЙ та валютнiй сферах, а також
l ов язаr: з -им,4 норма 1,4BHi а 1,1 якl не 3ав/€и 'i-Ko прописанi

станом на
З1.122020 року

2 77 4 562,о2з з84 082,85

з8 752,8з

з 245180,502 91з 621,41

91з9111,7510 93з 111,04

1 4з9154

205 650

1982 000,00

1810,30

2Б
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потребують певних зм]н а економiчне середовище пiдпри€[лства мае бути готовим

до викликiв i вносити вiдповiднi коригування до власно'i стратегiЙ та вносити

оперативне коригування фiнансово-економiчних та виробничих планiв
ТовариствО дотримуеться Bcix вимог законодавства щодо запобiганню

розповсюдження covlD 19, дотриманнЯ санiтарних норм та виконання

*"punrr""r" заходв, в тому числi стосовно безпеки працiвникiв дотримання
санiтарно-гiгiонiчних норм з метою захисту та здоров'я персоналу,
в перiод карантину Товариство несе додатьовl витрати на транспорт та засоьи

захисту та дезiнфекцii, що вливае на рентабельнiсть пiдприомства та в умовах
ьризи зме-шчс конкурентоспроlложнiс l ь,

Ёа Товариствi постiЙно переглядаються та оновлюсться план дlяльностi
зважаючи на мiнливiсть обставин пiд час нестабiльноi ситуацii, застосовуоться

ГгУЧКС-Ь Ia аДdп1,4внiсIб, Нев-инно поовод"4,ься o,]i-Ka вгливу по-еFцйних

риЪикiв COV|D 19 у сферах, дотичних до дiяльностi Товариства, Г]роводиться

""rnrn"" 
спiлкування з постачальниками та кл]ентами, Проводиться монiторинг

Bcix складових ланцюга постачань, якi е або можуть бути порушенl, визначаються

можливi альтернативнi постачальники,
Окремим напрямком розробки стратегii роботи Товариства пiд час карантину е

боротьба lз зменшенням обсягiв збуту продукц] , що негативно. впливас на

прйбуrо*-ru фiнансовиЙ результат, Товариство змушене збiльшит_и обсяг витрат

"u йuро"r"", та пiдвищення квалiфiкацii менеджерiв, розробляеться план

a"о"о"Ь""" Проводиться аналiз клiентiв та розробка ПропозицiТ Цiнностi як для
клснта, так i для вiдокремленого сегмента ринку (маркетинговий iнструп/ент i

технiки продажiв)
ПроводитьсЯ постiйниЙ монiторинг змiн в законодавствi з ДержавноТ пlдтримки

бiзнесу, пов'язаними з протидiою coVlD-19,

9.З. Подii пiсля звiтноТ дати.

п д подiями пiсля дати балансу Товариство розумiо Bci подiI до дати затвердження

бiнансовоi звiтностi до випуску, HaBiTb якщо цi подil вiдбуваються пiсля

оприлюднення фiнансового результату чи iHmoi вибiрковоl фiнансовоi iнформацii,

КеЬуючись положеннями нп(с)Бо, пд затвердженням фiнансовоl звlтностi до

BrnicKy Товарr".во розумi€ дату затвердження рiчноi фiнансовоI зBiTHocтi

к.рiвнйцrвом Товариства, Товариство роздiляо подjl пiсля звiтно" дати на так що

вимагаютЬ коригування пiсля зв]тного перiоду, та TaKi, що не вимагають

\оригування пlслФ -Bl1-o-o герiодч,

П]д подiями пiсля звiтноi дати Товариство розум1€ вiйськову агресiю Росiйськоl

Федерацii проти Украiни. що стало пiдставою для введення воонного стану на

територii УкраТнИ вiдповiдно до Указу Президента УкраIни вiд 24,02,2022 року N9

6412022 <Про введення вобнного стану в yкpaiHi),

24 лютого 2О22 року приблизно о 03:о0 UTC (О5:0О за киIвським часом UTC+2)

президен- Pocii BoJ одим,4Р Пу,r- у поперед,ьо записан И тепевiзiинiй трdнсгяцi'

заявив, що BiH вiддав наказ про проведення (спецiальноl вiйськовоl операцjll) на

сходl Украiни, Через хвили,и paKeTHi удари зазнал,1 десяткiв п/iст no вси KpaiHi

включаючи столицю Украiни Ки в, Невдовзi yKpaiHcbKa прикордонна служба

заявила що Гi прикордоннi пости з Росiою та Бiлоруссю зазнали обстр лу, Рос]йськ

вiйська почали в,Iоргнення в Укра ну з Pocii Бiлорусi, Криму сходу Украiни

Президент УкраIнИ Володимир зеленський негайно оголосив военний ,-тан,
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24 лютого 2О22 раку у зв'язку з вiйськовою агресiою Росiйсько ФедерацiI проти

Укра ни УказоМ Президента УкраТни N9 6412022 введело воснний стан iз 05 години

З0 хвилин 24 лютого 2О22 року строком на 30 дiб та який продовжус дiяти на дату
затвердження фiнансовоi звiтностi, Також Торгово-промислоба палати Украlни

листом вiд 28,о2.2о22 N92o24lo2.o-7 -1 засвiдчила форсмажорн обставини

(обставини непереборноl сили): вiйськову агресiю Росiйськоi Федерацi проти

Украl ни,

25 лютого 2О22 роl<у президент Володимир зеленський вiддав розпорядження про

повну мобiлjзацiЮ украlнських в]йськових на 90 днiв, BiH повiдомив, що BciM

y*pu'"""*"' чоловкам BiкoM вiд 1В до бО poкiв заборонено ви'iщджати Jа меж]

краlни, Станом на дату затвердження даЕоi фiнансовоi звiтностi продовжуо

-рива -и говна мобlг,за-liя v ,раi'сьллх вiйLDловИ\

протягом перших тижнiв росiйськl окупацiйнi вiйська зосередили наступ на

напрямках Киlв, Харкiв, Чернiгiв l\,4иколаiв Одеса, lv]арiуполь, але так i не змогли

захЬпити цi Micтa зазнавшИ фактичноi поразки на полl бою росiйськ окупацiйвi

вiйська почали знищувати iнфраструктуру Украiни включно з медичними та

освlтнiми закладап,4и Св]това спiльнота класифiкувала TaKL дii як BocH.Hi злочини,

Вiйна в yкpaiHi призвела до трагiчноi загибелi людеЙ i великих руЙнацiй, Хоча

подальшi перспективи геть невизначенi, економiчнi наслiдки вже зараз дуже

серйознi: к]лькiсть бlженцiв перевицуе 4 мiльйони, KpiM того, мають мiсце

N,lасштабнi руЙнування ключовоl iнфраструктури в yKpaTHi, 3битки, янt росlйська

армiя нанесла iнфраструктур] Украiни, сягають щонайменше 200 млрд долар]в

сША а загальвi збитки перевищили 5О0 млрд, доларiв США, В результатi
вiйськових дiй половина украiнських пiдприсмств та суб'октiв господарювання

р/,пибйли ]и\,1часово або ]oBHiclqo cBolo 4 яльн,с,ь

збройна агресiя Росiйсько федерацii та росiйсько-украiнська вiйна мае

надзвичайно значнi негативнi наслiдки для фiнансовоi системи та благоустрою

м]ст, масштаби яких продовжують збiльшуватись, Бойовими дiями та масованими

артобстрiлами охоплено бiльше 90% територl Украiни, БагатьоNл пiдприомствап/

на цих територiях довелося призупинити свою роботу, Порушенi транспортно

логiстичнi взаомозв'язки мiж регонами, значноl шкоди завдано iнфраструктурi

постра)<дало багато громадян Украiни, Все це матиме довгостроковi наслiдки для

економiки Украiни,

товариство заресстровано в MicT] кисвi та наразi працюе в режип,li значних

обп/ежень, якi були запроваДжен в умовах воснного стану, Активи Товариства

станом на дату затвердження даноl фiнансовоl звiтностi зазнали втрат та

руйнувань, пов'язаних зi збройною агресiею Росiйськоi федерацi Так мiж Тов
ubor"nor"y'- Полiмiн)) (м, ЛимаН ДонецькоI областi) та ПП (Полiмiн - Юг) (м,

Оле_r<и XepcoHco,oi обл,' vl ладен ДоговоРи на ]еоеробкч давальниLrььо]'

сировини та договори на оренду основних засобiв з перших днiв вiйни Пп
(пол]п/]iн Юг) г]отрапило в окупацiю, на територl даного пiдприомства

знаходилась сировина, готова llродукцiя та обладнання яке на правi власностi

належитЬ ТОВ (Фомальгаут - ПолiNllн), загальна балансова Bapтicтb майна

станом на 24-а2 2а22 року, складала - 5 165 604 грн,, у т,ч сировина - 75 56З

грн матерiалИ 894 926 грн,. готова продукц]я _ 4170 7з2, орендованl ocHoBHi

засоби 24 38З грн. Практично всю продукцiю та майно росiйськi окупацiйнi
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вiйська вивезли на територiю тимчасово окупованого Криму Пп <полiмiн -
Донбас>, яке теж на протязi тривалого часу знаходилося в окупацil пiд росiйською

федерацiею, На даний час територiя заводу зазнала значних руйнувань вiд

обстрiлiв, майно пiдприомства пограбоване росiйською'армiею, 3агальна

балансова BapтicTb майна, яке належить ТОВ (Фомальгаут - полiмiн>, станом на

24.о2,2о22 року, складала - б в67 641 грн , у т,ч. сировина - 416 693 грн,,

матерiали - 1аlg727 грн., готова продукцiя _ 5 41з 994 грн,, орендованi ocHoBHi

засоби - 17 227 грн, Практично всю продукцiю та майно росiйськ окупацiйнi

вiиська вивезли на гери горi,о Pocil

У зв'язку зi зброЙною агрес€ю РосiйськоI федерацiI проти Украiни, Товариство

було вимушене призупинити договiрнi в]дносини з цими пiдприсмствами , У разi

дьопупацii територiй де знаходяться Пп <полiмiн - Донбас> та Пп (полiмiн -
ЁГо, Tou"p""r"o вiдновить спiвпрацю з даними пlдприомствами в повному обсязi,

Для подолання неIативних наслiдкiв вiйни для Украiни, Уряд 3атвердив ряд

механiзмiв, та\"4х яЬ

- заплановане обстеження пошкоджених в результатi зброЙн!i агресil pocil

будlвель i споруд, зокреN,lа обокт]в критичноi iнфраструктури, для визначення

можливостi iX подальшоi експлуатацii, виконання вiдновлювальних робiт або

демонтажу. Вiдповiдний проект постанови розроблений lV]iнрегiоном (Про

внесення змiн до Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацiю

обоктiв будiвництва) було приЙнято на засiданн] Кабiнету lv]iHicтpiB Украlни 5

квiтня,

ухвали рiшення про видiлення першого 1 млрд грн на лiквiдацlю наслiдкiв

вiйськових дiй в деокупованих областях, Кошти передбачено направити на

проведення найнеобхiднiших першочергових робiт з вiдновлення об'сктiв у

КиТвськiИ (аОО млн грн), Сумськiй (25О млн грн), Чернiгjвськiй (250 млн грн) та

Йr-оr"р"i*iИ (1О0 млн грн) областях, Розроблений l\,4iнрегiоном вiдповiдний

npo"*a no"ru"o"" Кабlнету lV]iHicTpiB Украiни (Про видiлення коштiв з резервного

фонду державного бюджету) було прийнято на засiданнi Кабiнету ]v]iHicтpiB

vкраТни 'l'О квiтня Кошти резервного фонду державного бюджету видiлено

облас"им вiйськовиN,4 адмiнiстрацiям та передбачено спрямувати на TaKi напрямки:

реNЛонтiзаМiНазаповНеfiняВiкоННИхтадвернИхпрорiзiВ(поточнИЙреМоНт);
капiтальний ремонт конструкцiй дахiв та покрiвель; поточний ремонт покриття

покрiвлi, лiквiдацiю вибоiн покриттiв вулиць i дорiг населених пунктiв; ремонт

зовнiшпiХ та внутрiшнiХ iнженерниХ мереж та систем, в тому числi

теплопостачаННЯ.газопостачанНя'водопостачаННя'воДоВiдведенНя'каНалlзац
опалення, електричних мереж, розбирання зруйнованих конструкцiй та iнш

першочерговi заходи з вiдновлення iнфраструктури населених пункт]в,

Координацiю вiд Уряду здiйснюватиN4е Мiнрегiон,

Для вiдновлення зруйнованоl росiйською вiйною iнфраструктури, CBiToBe

спlвтовариство створило для Украiни Фонд, донорами якого переважно стануть

держави-члени СС,

KplM дерNав чпенiв СС Фо-д 'Idчож оудчть наповнюват"4 мiжнаооднi \омпd,ii i

корпорацii, Консолiдованi кошти фонду будУть спрямованl на вIдновлення
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енергетичноi iнфраструктури, яка була поцкоджена або зруйнована внасл]док
бойових дiЙ на територiI Украlни. розпочатих росiйською вiйськовою агрес,ею.
Свiтовий банк вирiшив видjлити yкpalHi додатково 72з мiлL:йони доларlв для<виходу з надзвичайноl економiчноl ситуацii), 3окрема, Рада виконавчих
директорiв СБ затвердила безкоштовний пакет додатковоi бюджетноl пiдтримки
для Украiни на 489 млн доларiв, Сюди входить позика З5О млн доларiв вiд
l\.4iжнародного банку реконструtсцil та розвитку. 8О млн доларiв гарантiй вiд
Нiдерландiв та 50 млн доларiв вiд Швецjl

також Укратна отримао грантове фiнансування на 1з4 млн доларiв З них ]о0 млн
доларiв - вiд Великобританil, 22 млн доларiв вiд.Щанii та ще ,]2 млн - вiд ЛатвiТ,
Литви та lсландji Kpi[.4 того, Японiя додасть до пакету лlдтримки 1О0 млн доларiв
паралельного фiнансування.
Виконавча рада МВФ схвалила виплату s1,4 мiльярда (1 005,9 мiльйона SDR) в
ме)(ах lHcтpyMeHTy швидкого фiнансування (RFl), щоби допомогти yKpaiHi
3адовольнити нагальнi потреби у фiнансуваннi та пом'якшити економlчнl наслlдки
вiйн и,

Товариство за
що закiнчився

Директор

ансову звiтнiсть станом на З1 грудня 2021 року i за piк,
2 року

Положенцева Т,В.

|9,L,

пЕрЕвlрЕн о Аудитором
тоВ Ак (Кроу YKpaiHa>

з1

l,L,пZ 
/

З огляду на ситуацiю КерiвниЦтво проводитЬ щоденниЙ оперативний монiторинг
дiяльностi Товариства та забезпечус швидке реагування на iнциденти та змlну
ситуацil,

Оцiнюючи можливi сценарil розвитку подiй та виходячи з територiального
розташування активiв Товариства, Керtвництво Товариства вважас обlрунтованим
складаннЯ фiнансовоi звiтностi станоМ на З1-122О21 року на ocHoBJ припуцення,
що Товариство здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнlй ocHoBl,
Товариство визначило, що цi подil с некоригуючими по вiдношенню до фiнансовоl
зBlTHocTj за 2021 piK, Вiдповiдно, фiнансовий cTar1 на З1.12.2о2] та результати
дiяльностi за pjк, що закiнчився 31 грудня 2О2.1 року не було скориговано на вплив
подiй, пов'язаних вобнним вторгненням, Тривалiсть та вплив воонного вторгнення,
а також ефективнiсть державноi пiдтримки на дату пiдготовки цiеl фiнансовоl
звiтностi 3алишаються неви3наченими, що не дозволяе 3 достатнlм ступенеN1
достовiрностi оцiнити обсяги тривалiсть i тяжкiсть цих наслiдкiв, а також lx вплив
на фiнансовий стан та результати дiяльностi Товариства в майбутнiх пер]одах,

:
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1. орI,лнIзАцlЙнА сTP!KT}?A тА оIшс дяльностI шдри€мствА
Пiдприсмство бl;о створене згiдttо iз рiшенням )стаtlовчих зборiв та

заре€стровано Святошинськоtо районною в MicTi Кисвi державною
адлtiнiстрапiею 29.05.2001 за номером 1 072 120 0000 002267, як товариство
з обмехеною вiдповiдальнiстто,

2. ПП <Астерiкс-плrос> 08602, КиТвська обл., MicTo Васильхiв. вулиця
Фрунзе, булинок 4б-А, KiMHaTa З -0,1%

Пiдприсмство € юридичною особою, мас самостiйний бапанс,
вiдокремлене майно, розрахунковий, валютний та iншi рахунки в

банкiвських установах. Пiдприсмство MoiKe набувати майнових та
особистих немайнових прав. вступати в зобов'язання. здiйснювати
правочини, виступати в загаJlьних та спецiалiзованих сулах рiзних судових
юрисдикцiй вiд свого iMeHi.

Вiдповiдно до iнформачii наведеноi в €диному державному peccTpi
пiлпри, vc t во зайvа(,l ься llac I) лниvи видами дiяльносr i:

2з.61
23.5l
46.,7з

Виробництво сухих будiвельних сумiшей (основний)
Виробництво цемеttту
Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та

санiтарно-технiчним обладrrанням
Роздрiбна торгiвля iншими невживаними товарами в

спецjалiзованих магазинах
Вантажний автомобiльний транспорт

41.78

49.4l

З появою в другiй половинi 90-х poKiB на украТнському ринLу перших

iмпортних cyxrrx будiвельних сумiruей почали кардинально змiнюватися

методи оздоблювальних робiт в

украТнському будiвництвj i ТОВ <Фомальгаут-Полiмiн>, одним з перrrlих в

УкраТн'. почав вироб tяtи вirчизняtti суviшi,

Сумiшi <Polirnin)) с першими украlЪськими сумiшамл, якi отримали

""pTrфiKar 
СС i з 20 ] 5 р. з успiхом експортуються в краТни Свропи

]пП,про !пDавiiння ra2()2 рj(
Тов "ФоМА]Iы АУ l l()]llMlll"

Iнформачiя про засновникiв (кiнцевих бенефiчiарних власникiв
(контролерiв)) Пiдrrриемства:

l , ершов С.А, 0З l46, м. КиiЪ, Святошинський район, вул. П.' Чаадаева, булинок 2-А, квартира 26 -99.9%



Аоортимент сумilшей <Роlimiп> сьогоднi налiчус понад 120

наймен5ваяь. сере.] яБих: сlчiшli лля влаUl'l)вання пiллоt и, клеТ для плиIки,

заповнювачi швiв, сумiшi для систеNI теп"T оiзоляЦij фасадiв, ш,гукатурки

(цементнi, гiпсовi, вапнянi. декоративнi. акриловi), шпаклiвки, Iрунтовки,

сумiшi для кладки. сумiшi дlrя газобетону та акриловi фарби,

З 200З р. виробництво сухих будiвельних сумiшей <Poljmin>

сертифiкусться за мiжнародною системою IS0 900l ,

КомпанiЙ (ФоМАлы'АУТ-ПоЛIМIН, - найбiльший украiнський

виробник будiвельних матерiалiв, який мас бiзнес-iнтереси в сумiжних

галузях промисловосr,i. Метою дiяльностi компанiТ € максимzUIьно повне

.urb"on"n"' вимог i очiкувань споживачiв шляхом випуску якiсноi та

доступноi продукцiТ в мiнiмальнi термiни,

2. РЕЗУЛЬТАТИ ДIЯЛЬНОСТI

Обсяг чистого дохолу Пiдприсмства за 2021 р,, вiдповiдно до рядка

2000 Звiту про фiнансовi результати становить 671 5 l 6,0 тис, грн,

Фiнансова звiтнiсть пiдприсмства формуеться з дотриманням

принципiв, зокрема - нарахування та вiдповiдностi доходiв i витратj за яким

дпя uranu.r"nn" фiнансового резупьтатУ звiтного перiоду слiд порiвняти

!о"одr, зrirно.о r,Ърiоду з витратами) якi були здiйсненi для отримання цих

доходiв.

.Щоля витрат, цо були понесенi у чистому доходiл, Пiдприемства

"onuou. 
_ ] 4,з 5й (96 396,0т.грн/67l 5 i 6,0т,грн) * 100 : 14,з5%),

Звiт лро у]Iрав]iш]я за2()2l piK

l (]в лФомлlIьг^у'l' п0]lI\4IH,

понесенi Пiдприсмством протягом 2021 р, витрати здiйсненi саме для

отриманЕя доходу.

Фiнансовi показники за 202l рокуj тис, грн,:

Собiвартiсть реалiзований ToBapiB 556 025,0

В*-rо""й np"6yroK (збиток) ]15 491,0

Iншi операцiйнi доходи 5 211,0

Адмiнiсфативнi витрати ?З 941,0

Витрати на збут 68 92З,0

Iншi операчiйнi витрати З 5З2,0

Фiнансовий результат вiд операцiйноТ

ДИi"rо.ri (приЬуток/збиток) 24 З06,0

з



Звir,лро 
'правliнllя 

за 202l ljr
l ов .фомАл ьглутJ lorll\,1]I l ,

Аналiзуючи фiнансовi результати за 2021_piK yo""u, ail" висновку,

,. ,';;;;;;;i . ,,or,"p"o"lJ ,Zu:O pononn Чистий дохiд "'о |:т].1*
Йiп"rrr"uЁ" на l21 319,0 тис, грн, Фактори, t]lo вплиR)ли,на екоЕомlчие

збiльшення чистого доходу ,,","",utо,u у збiльшеннi обсягiв виробництва

ппопчкrrii пiдприсмства та у збiльшеннi попиту на булiвельнi матерiали, який

;;; ;;.;; у 2 0 1 а р_оч'. ), зв, язку з 

J;1"#,ж,fl3":;:u';1;;o,.^,","" .
Основними джереjIами

оборотнi активи,

розрахунок коефiцiснта поточноi лiквiдностi

Балапс ]н* зt lz zOzt lH" зl rz zOzo

ir. oBopoTнr дктиви
8,1 02з

]941з9

Дебiторська заборmванiсть

oвi коштп та грошовi з04
еквiвапеяти

16 ]59

лзом по розд"Jrу II 186 917

пI. корOTKOCTPOKOBI ЗОБОВ,ЯЗАЯIIЯ

740]5

з l47

l4 486

I68 437

5 з49
1Позпковi KorrrTи ltslzqo
Кредfiторська заборговапiсть ]97 0з0

7 268
Iяrцi короткостроко Bi tобов'яздяпя ?] 44]

]рАзомпо РОЗДIJIУ IП 168 47l 163 90?

Коефiцiент поточноТ лiквiдностi (2020) : 1б8 4з7l16З 907 = 1,0З

Коефiчiснт поточноi лiквiдностi (202 1 ) 
: 1 86 9 1 7/1 68 47 1= 1, 1 l

Розрахованi коефiчiснти поточноi лiквiдностi свiдчать про досить

п,.u*у"il*ui*ъ*,Щоlу;;1"J'"#;"т;Ё.iп"##,тп"""
забезпеченtlя сво( часного ви конанн>t

проанаliзувавrли yтilJ#fJi:-r.;r;'Х'J;ЪТ 
" 
j:H"iЙTi:i

l::::il:"lý:}#;:-.lТji"";:ll;li;i -п"",,оо,,,u"пя 
Baproc ti сировини

;;5i;;;;;,-йпi u нереалiзованоТ лролукu tl,

4

L
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Звir llporIlрfu!]] я' ra202lpLr
IoB kФоМлЛЬГ^УтJI()]IIvll]"

Формування чистого прибутку пiдприсмства
тис.

минулого

року

за звiтний
перiод

За минулий
перiод

ВiдхиленнNo
п/п

гlоказники

6з 4 51 2

21.0567l 5lб 550 l971 Дохiд (вир}чка) вiд реаliзацii
продукцiТ

29.з2(429 94,7) 126 ()78Собiвартiсть ремiзовано'i пролукцi'i (556 025)2

з,96i20 250 - 4,7 59з Валовий прибуток (] 2) 1 15 491

17 1.505 211 5 1з,1lHпli опсраltiйнi лохо.ли
25,,] 1(]9 045) ,1 896(2] 941)5 Ааплirriсrративнi витрати

(63 252) 5 671(68 92з)6 Витрати на збу,I

16,99(] 019) 51з(3 5з2)1 IErxi опершliйЕi витрам

-з9,з4,10 06824 3068 Фiнансовий результат вiд otte-

рацiйЕоТ дiялыIостi (З r :l 5-6-7)
l52.6]2 854 4 ]56,7 2|09 Iншi доходи
з 8,51(з ] 18) (2 6(,5)1{)

-17:]84 ,l00(17 з8.1.)l] Iншi витрати
5 525 2,1.1б22 8,/з28 ]98l2 Фiтrавсоlrий розультат до опода,I-

кувмня (в+9-10-] ])

24.]j(4 l 18) 994l 1 2)( )]] Витраlи(дохiд) з IIодатку на
rrрибlток

24.|6,1 5з118 75523 2liб11 Чистий фiЕаЕсовий результат:

(]2,1з)

наведенi данi свiд'iать, що у Пiдприсмсlвц наявнl резерви

збiльшеннЯ чистого прибутку, не дивпячись на те, що валовий прибlтоы

пiдлрисмс,rва в звiтному перiодi порitsняriо iз минулим перiодом зменшився

"u 
з.9ь %, а-це чистий прибуток пiдприемства збiльшився gа24,16"k,

121 з 19

4

8.97

-15 762

4 R09Фiяавсовi витрати



]вi;про }lФавiillllя ]а 21]]1 р]k
l ol] !Ф( )МА пьгАУт_полlМl' l,

з. rнновАцIi, цIлI тА пЕрспЕктиви розвитку
Основним завданням Пiдприсмства с пiдвиrцення економiчноi

ефективностi дiяльностi з метою отримання максима]]ьного прибутку.
Стратегiя лtацiлеttа на довгострокове зростання бiзнесу.

Щiлi та стратегii розвитку на 2022 року:

розширення ринкiв збуr,у з метою максимального забезпеченrrя потреб
внутрiшнього ринку за рахунок гнучкоi цiновоi полiтики та високого

рiвня cepBicy:
пrаноviрне tбi,rьшення обсяtiв експорrу la рахунок пiдви_шсння якосti
прол1 кшiТ ло рiвня закордоl|них аналогiв:
зниження витрат виробництва за рахунок лодаIьшого освоення нових
методiв синтезу та впровадженнrr технологlи

Основнцми цапрямками в сферi якостi €:

Збере;rtення й змiцнення позицiй виробника високоякiсноi проlукttiТ:
Розробка й осво€ння виробництва нових видiв продукцiТl
Забезпечення високих темлiв виробництва;
Розвиток партнерських вiдносин;
Змiцнення авторитету надiйного лартнера:
Отримання стабiльного прибутку для пiдвищення фiнансовоi
стiйкостi пiдприсмства та рiвlrя лобробуту кожного працiвника.

реалiзацiя основних напрямкiв в областi якостi здiйснюс:ться шляхом:

вдосконалення й розвитку системи менеджменту якостl та

забезпеченням вiдповiдностi i'i' вимогам системи якостi IS0 900 ] ,

Лiдерства вищоГо керiвництва й керiвникiв кожного пiдроздi"T у в

дiяльностi щодо полiпшення якостi, постiйноi демонстрачii
вiлношення до пiдвищення якостi на особистому лрикладi i за-пучення

персонал) в лроuес 1прав.tiння якiсlю.
застосування сучасних технологiй, нового обладнання та постiйноj
vолернirаuiТ ви робн и u l ва.

Постiйного розШирення номенклатури ToBapiB i випуском нових видlв

лролукцiТ.
Розвитку ди:rерськоТ мережi з MeToKr стати ближче до
споrкивача.

ь

.]

l



Контролю якостi продукцiТ на Bcix стадiях виробпичого циклу.
проведення сво. часних кориl)ва-пьни\ i поперелжlючих захолiв.
Пiдвищення загальноi культури виробництва.
Пi,аrриvки Heoбriдttolo рiвня кочпеtенtносti персоналу за

рахунок атесташi'i, перепiдготовки та пiдвищення професiоналiзму,

Пiдприемством запроваджено систему пакування па_цет за допомогою
слецiальноТ термозбi;кноi плiвки, Запровадjкено систему облувки та

вирiвнювання мiшкiв сухих будiвельних сумirrrей.

,l. ризики

РозвитоК Пiдприсмства, орiснтований на сrrоживача та йоrо rrотреби як

усвiломленi, так i Hi. характеризусться використанням лринципово ноl]их

процесивних технологiй. переходом до випуску високотехнологiчноj'
лродукчiТ, rIрогресивними органiзацiйними та управлiнськими рiшеннями в

iнновацiйнiй дiяльностi, trlo стосусться MiKpo- i макроекономiчних проtlесiв

розвитку. Однак, нас;tiлки iнновацiй амбiвалентнi, воtiи можуть приilести I{e

iin"*" бпuru, але i непередбачуваIri збитки. Будь-якi iHHoBauiT ризиковi за

своею природою, тому в умOtsах iнновачiйного розвитку необхiдно очiкувати

помiтного збiльшення ризикiв.
Проllеси, що визначають майбутнс пiдприсмства це бiзнес-проuеси

розвитку. Воли не створюють поточного прибутку, а нацiленi на отри}lанt!я

,".од 
'у 

довгострокЬвiй перспективi. забезлечують розвитоь a,i,r

"до"попй"rпо дiяльностi компанii. основою розвитку с iHBecTttl,,ilHc-

iнцовацiйна дiяльнiсть пiдприсмства.
Бiзнес-процеси розвитку - логiчна, пос,lliдовна clKl пнiсть

взаемопов'язаних операцiй, спрямованих на вIlровадження HayкoBrl\

дослiджень i розробок у виробничий процес з метою перетворення

iнновацiйиоТ iдеi в готовий iнновацiйний продукт) l11o дозволить учасника\1

чього бiзнес-прочесу отримати прибуток,
Бiзнес-процес розвитку мас своI елементи - пiдпроцеси (операuii)

Виконання.lJзаГаЛЬномУвиг,,rяДiпослiдовнiстьУправлiннЯрозВитком
пiдлриr vc l ва пока raHa на рис. 1 .

1

ЗвП, про уп|авлjяля ra ]l)2l l)iK
ТоВ,,Ф()Мл,]lы дУr ПоЛIУll]'



Звiт лро уJlрзлiняя ra 202l pix
ТOВ (ФоМАЛЬi^УТ [оЛ]МllJ,

,._J

l

вiдображена схема с достаrньо уttiверсальною та враховую

rrайхарактеiнiшi ризики для кохного з пiдпроцесiв, якi функцiональtiо
зображенi nu rrro"** пiлпрочесу, що робить лредставлений процес гнучки\,!

до зовнiшнiх впливiв.
З ,гочки зору Teopii ризику, будь-який розвиток, а особ,lIивtl

iнr,rовацiйний, за свосю природою е спекулятивною ризиковок) категорtсю,

Щоб ви;кити в умовах ринкових вiдносии, потрiбно постiйно. впровад;кува-rи

технiчнi нововведення, наRажуватись i на смiливi радикаJIьнl 1цновацl1, а це в

i*" no""rтo. ризик, ПiдпрЙсмство прагне це уникати ризикiв, а вмiти

оцiнюваги ступiнь ризику,rа управляти ним,

Управлiння ризиками на пiлприемствi lрунтуеться на IосJIIдовIлому

процесi лЪслiдхtеннi Тх впливу та обраннi напрямкiв ix регулювання,

{1рочес ушравлiння ризиками включас в себе наступнi етапи :

1. 
- 
ВЪаемодiя i консуль,гування - на кожнiй стадiТ процесу ризик-

менеджNIенту необхiдно взасмодiяти та проводити

консультацii: як iз зовнiшнiми, так i з BHyTpirrrHiMи учасниками

8

iнновацiйного процесу

I

l
l

l
l

l
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2. Визначення контексту ризик-менеджменту - необхiдно визначити
зовнiшнi харакlерис,lики лiдпри,vниtlького середовиша. BH5rpitrlHi

параметри органiзапiТ, а також параNlетри ризик-менедjкменту; в яких буле

розвиватись процес.
з. Iдентифiкацiя ризикiв визначеttня ризикiв. здатних вплинути на

iнновацiйний розвиток.
4. Ана,цiз ризикiв - визнаqення насlliдкiв. iMoBipHocTi виникнення, i, як

резу,ъьтат, стуленя ризику. а також причини та фактори виникнення

ри]икови\ си rуаuiй.
5. Оцiнка ризикiв подiляеться на якiсну та кiлькiсну. Якiсний аналiз

ризикiв та умов ix виникнення з меIою визначення lx впливу на успiх
iнновацiт. Кiлькiсна оцiвка ризикiв чисJIове визначення величин окремих

ризикiв i ризику iнновацii в цiлому. Пр" кiлькiсному ана-,liзi

b"nop".,ouy,,,r., iнсiрlvенгарiй reopiT ймовiрносri, vаtеvаtичноi
статистики. TeopiT дослiдiкення операцiй, фiнансового аналiзу,

6, Прийrrяття та реалiзацiя ризикового рiшення це визi{ачення

необхiдних дiй для поперед;кення ризикiв i peakuiT на загрози для по,l]й

iпновацiйного ризиRт, що вимагас реагуваlIня.
7. МонiтЬринг рИзикiв постiйний i систематичний KoHTpoJlb ситl ашii з

метою сво€часного виявлення сигна"liв i ознак виникненця ризикових
ситуачiй i прийняття адекватних заходiв щодо Тх розв'язанlrя

оцiнювання ризику бiзнес-процесу розвитку ма€]

значення при формуваннi виходу (результату) процесу,

Звi. fiро управiillllя la]02] рi(
ТоВ (ФOМ^]Iы АуТ ПOJllMl!l,,

фундаментальне
Оскiльки, ca.b.re

спiввiдношення MiiK piBHeM ризику та можливими результата]\{и визначас чи

приймае лiдприСr"ruо дчп"ii напрямок iнновацiйного розвитку чи вiдхиля,

мiнiмiзуючи очiкуванi втрати.

29.1 1.2022 р.

Положенцева Т.В.
Дире
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