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ЗВIТ НЕЗМЕЖНОГО АУДИТОРА

Учасltика].l та керiвниlрву
товАриствА з оБмDкЕноlо вцповUцльнIспо

.,торговиЙ дм <лпАн>

дунtо
Ми првели аудrг фiнансовоТ звiтносri ТОВАРИСIВА З ОБМD|(EНОЮ ВЦПОВIДАЛЬНIСГЮ

"тоРговиЙ Дм <ЛПАН> (надалi - ТоВ <ТД <ЛПАН> або lбкпанiя), що о<ладаеrъся з балансу (звiry
про фiнансовий стан) сrаном на З1.12.2022 р., звiry пр фiнансовi рgульlirти (звrry про сукупний
дохiФ за 2022 piк, звiту про рух гршових коштiв (за пряним r.rеrодоr,r) эа 2022 рaк, звiry про власниЙ
капiтал за 2О22 pi(, та при1,1iток до фiнансовda звiтносгi, вкпючаючи сmслиЙ виклад значуlцих
облiкових полiтик.

На нашу думку. фiнансова звiтнiсь ТОВАРИСТВА З ОБМПGНОЮ ВЦПОВIДДЛЫlIСГiО <ТОРГОВИЙ

ДМ (,IПAHD станом на З1.12.2022 pot<y, що дода€ться, складена в ycix сугr€вих аспектах вИповiдlо
до Экону Украihп <Про бцrаперсымЙ облiк та фiнансову звiтнiсrь в УtФаiнi> вИ 16.07.1999 polry
N999&)0v та Нацiональних положень (сгаrцартiв) бигалгерського облiку, lцо дiЕrь в yкpaihi (далi -
нп(с)ю).

ОGнова дrlя дуrки
ми провели аудrr вИповiдно до МЬкнародних сгандартiв аудrry (МСА). Нашу dдlовiдальнiсть згiдно
з циtlи бil}lдарта1,|и викладено в ршдИi <ВiдповИальнiсь аудитора за аудrг фiнансовоТ звiтностi}
нашого звiry. Ми € незалежниl.{и по вiдношенню до КомпанП зйно з МDкнарqдяиl.{ кодексом етики
професiЙних бухrалтерiв (вклtочашrи Мiжнароднi сrандарIи неэалежностi) Рад{ з МЬfiардних
сгаtlдаргiв етики для бухгаJrтерiв (<Кqдекс РМСЕЫ) та етичниtlи вимога1..iи, :tatстосовниIt{и в УIФаТнi

до нашоrc аудrry фiнансовоТ звiтносri, а також виконали iнmi обов'язки з етики вiдlовiдно до ц}rх
виli{ог та кqдексу РмсЕБ. ми вважаено, що отриr{анi наtlи аудиторФк докцм € достатнii{и i

прийняrними для викорисгання iх як ооlови мя нашоТ ду.,lки.

Сутт€ва невпзначенiсгь, lцо сrосу€ться бевперервносri дiяльиостi

Ми звертаемо уваry на приttiпqу 1.2. до Фнансовоi звiтносri, в якiЙ описуються рtови функцiонування
укDаТнФкого ринцу громадФкого транспорry - ринку/ на якоr{у веде господаЁrу дiяльнiсrь ТОВ <ТД
<rlПАН), та еконоl..liчна сrryацiя в yкpa'ihi протягэм 2О22 poxtl, спричин€+li пqдiею повномасuлгабн<i'
вiйни, рзв'язаноi рф, яка ще тивае та продовжу€ непlтивно впливати ю дiяльнiсь КомпанП m
краТни в цiлоrrу,

Як зазначено в примiтках 1.З та 9, наслИки подальшого р(ввrпку повномаоrпабноТ вiЙни або термiни
Т завершення залишаються невизначеними. Цi пqдlТ та у}lови подов)lryютъ iо{ушння суrr€воТ
невизначеносri, що може поставити пИ значниЙ cy].lнiв qдатнiсть Компанii продовх<yмти св{)ю

Дяльнiсть на безперервнiй ooloBi. Нашу думку не було llqдифiковано щодо цыrrо пипtння.

Iнша iнфорrацiя, цо не е фiюнсовою звiтнiстю га BBiToH аудхтора цlqдо HBi

Управлiнький персонал КоtiпанiТ несе вИповИмьнiсrь за iншу iнфорнаЦю. Iнша iнфор]"tацiя
ооада€ть(я зi Звiry про управлiння, якиЙ складастъся керiвництвоtl КомпанП на виконання сг. 11
3акону Украiни (Про бухrаmерсъкиЙ облiк та фiнансову звiтнiсь в yкpdiнi) Ns9!)6-)cv вИ 16.07.1$9
р. (В зиiнами та доповненнями).

Iнша iнфорi{ацiя не е фiнансовою звiтнiспо та нашин звПоi,i аудитора до нd'. Наша ду}lка щqдо
ФнансовоТ звiтносгi КомпанiТ не поширlо€ться яа iHllly iнфор,lацiю та ми не робино висновок з будь-
якин piBнei{ впевненосr| щqдо цiеi iншdi iнфорl.tацii



У ЗВ'Язку з наши]' аудrrтолl фiнансовоТ звiвосri нашоо вiдповiдальнiсrю € овнайомугтися з
вищевкЕЕною iншою iнфор}tацiао m при цьому розглянуп,r, чи icн}€ суrrева невiдlовИнiсть MilK
iншою ifiфорнацi€ю i фiнанФвоrо звiтнiспо бо нашиlt{и знанняltlи, отриtlанийи пИ час аудrrry, або чи
ця iнща iнфорфrацiя вигляда€ так(ж), lло нiстить суrr€ве викр1,1влення. якчр на oo{oвi проsqдено-
нани рOботи ии доходимо вио{овку, що iсну€ суп€ве виl9ивлення фd iншоi iнaфрмацij, ии
3обов:язанi повиомrrи пр цей факг.

Ми не виямли сугr€ву невiдповiднiсть 1,1iж iншоlо iнфорt.tацi€ю у Звlтi про управлiння эа 2022 piк та
фiнансовою звiтнiстю або наtлими :r}йtннями, отиtlаниllи пiд час аудиry, або тФо, чи ця iнформацiя
Мac Зигляд такоТ, що мiсгrь супЕве викривлення, пt }lи не виявили таких фактiв, якi б необхiдrо
було вклрчrmt до нашого звiry невалФкного аудитора.

8iдпоlliдальн'lсгъ управлiнською псроDнапу та ,r& коFо надiл€rrо найвлrцrнrr
повновахенняни, за фiнанGоач звiтнiсrь
УправлiнъкиЙ персонал несе вiдlоt iдаяьнiсrь за складання i достовiрне пqдання Фнансовоi звiтяосIi
вИповИно Нацiональних поrокень (сганддрiв) бигалrерсжоm облiку в yKpa-Hi та виrrог Закону
УкраТни (Про бигаrперськиЙ облiк та фiнансову звaтнiсть в УlФаihi,D, та :ti! таку о,lсгейу внуФiшньоrо
коrпролю, яку упрамiнськиЙ персонал визначае пqФlФшо для того, rцсб забезле,+тти складання
фiнанmвоТ звiтносri, що не }ricтиTb суrт€вих викtlивлень внаслiдок шахрЙства або поr.лилки.

при о(ладаннi фiнансовот звiтностi ррвлiнський персо}|aи неФ вiдповiдалыliсrь за оцiнку здатностi
Коr.rпанii проIlовжувати свою Дяльнiсть на безперервнiй ooroBi, рзкришкни, д€ це з.rстоq)вно,
питання, що стосуються беэперрвностi дiяльносri, та використовуючи приrrуцення про
безперервнiсть Дяльностi як ооrови для бцгаrперськоrо облiку, Kpil,| випадldв, яlсцо управлiнФкий
ПеРООНаП абО плану€ лiквiдуваrи Коriпанiю чи припин]rти дiяльнiсrь, аfu не нае iнших реальнlо(
arльтернатив цюл,lу.

1i, tОго надiлено наЙвиtци1.1и повнова]кення!lи, несць вiдlовiдальнiсrь зil нагляд зiл прцесоt{
фiнанmвого звiryвання КоипанiI.

Itiдпtвiдалнriсть аудитора за аt/дttт Фна Gов(л- звiтr.обi
Нашини цiля1,1и € отриIr{ання обфунтованоТ впевненостi, що фнансова звiтнiсть у цiлоtiу не r4iстl{тъ
суттсвоrc вш9ивrrення внаслИок шахрйсrва або помилки, пr випуск звiry аумгора, який мiспrь
нашу Iryнку. Обфунтована впевненiстъ е високиl| рiвнеи впевненостi, про,те не гаракry€, що аудrг,
првqдениЙ вiдlовiдно до МСА, зав)кди виявить суттеве викривлення, якцо таке iсtrye. Викривлення
tlОЖylЪ бути результатоF{ шараЙсrва або поl.tилки; вони вЕlaDкакmся сугт€вини, якцо окрlчо або в
СУКУПНОСТi, Як обфунтовано оriкуетъся, к)ни мох(утъ вllли]цtти на еконо}riчнi рiшення корисryшчiв,
що прийнаютъся на ocнoBi цid фнансовоi звiтносгi.

Виконуючи аудrг вИповИно до виног МСА, tlи викорисгову€fiо професiйне суд<ення та прфесiйний
о(eптицизlt{ про,тягом усього :xl8дання з аудlry.

Фit{ того, йи:

. iдеtпи{Яtсуgqо та оцiню€ио р!ýlики суп€вого в$крjlшення фiнанФвоi звiтностi внаслИо(
шахрайсrва чи помилки, ро:9робляеi{о Й виконусмо ayмTopcbкi прцедур1 у вИповИь на цi
ризики, а також отрииу€iио аудrrорськi дока:lи, ulо € досгатнi1.{и та лр,лйняrними для
ВИКОРИСrання i,x як основи ,чlя ж!шоiдурtки. Ршик невиявлення суrт€в(го ви|Фивлення внаслiдрк
шахрйства € виlциt{, яiх( для викривпення внаслiдрк полilилки, ооdлжи шаФайство l,tot<e
вклlоt|ати 3.roвy, пiдробl(y, нав1,{иснi пропуски, неправильнi тверрl(eння або нехryвання
захqда]rlи внутрiшньоrо коЕrроrlю;

' отриir},EI{о роэумiння заФдiв внугрiшнього коtпролю, цо стосуlотlЕя ауцrry, д,lя розрОюt
аудlпорФкж прцедур, якi б вiдповiдали обсгавинам, а lle для висrlовлq{ня дрlки щqдо
ефестивностi сисrеми внуФiшнюк) коtпролю;

. оцiнlо€].{о прийнятнiсrъ rЕстосOв.tних облiкових полiтик та обфуrrrованiсь облiкових оцiно( i
вiдlовИних розкритгiв iнфорi{ацП, зроблених уцравлiнськи].{ персоналои;

. доходt!}rо висновку щодо прийнятносгi викорисвння управлiнськиrч flерсонало1.1 припццення
ПРО беЗперрвнiсть дiяльностi як основи для брс-алrrерського облiку та на oсtloвi отриманих
аудrторських доказiв po6}rнo висновок, чи iсну€ сугт€ва невизначенiсть щqдо подlй або уl"loв,
якi посгавили б пh значниЙ cy HiB !,lожливiсть КомпанiТ проrlовжлflи безперрвну дiяльнiсть.
Якщо ии дрхqд4мо висновку щqдр iснрання такоТ сугr€воТ невrаначеносri, irи повиннi



привернуп,r уваry в cвo€l,ty звiтi аудитора до вiдповiдlих розкриттiв iнфорt{ацПi у фiнансовiЙ
звiтностi або. якщо таМ рФкритrя iнформацп € неналФl(нимиl модифiкрати свою дуl"tцу. Нацri
висl{овки фунryються на аудиторських доказах, отринаних до дати нашого звiry аудигора, Ыiм
майбувi подгi або рlови ножуrь примусити коипанiю припинити cвolo дiяльнiсгь на
безперрвнiй ocHoBi,

Ми повiдомляемо тим. кого надiлено найвищими повноttаженняtqи, iнфорнацiю пр запланований
обсяг i час провqдення ауд}fry пr суrт€вi аудиторськi результати, включак)чи будь-якi значнi нqдолilс1
с}rсrеaqи внуrрiшнього контрлю, виявленi наlчи пiд час аудfту.

Дqдатки:

1. йланс (Звiт про фiнанmвий сган) на 31.12.2022 р. (Форrча N91);
2. Звiт пр фiнансовi результати (Звiт про cyKpHi дохqди) за 2022 piK (lDopra N92);
З. Звiт про рух Фошових коUJгiв (за прямим методоr,r) за 2022 piк (Фориа N9З);
4. 3BiT пр власний lопiгал за 2022 piк (Форirа N94);
5. Звiт про власниЙ шпiтал за 2021 piк (Форr.lа N94);
6. Примiтки до рiчноТ фiнансовоТ звiтносfi за piк, що закiнчився З1.12.2022 р. (Форr.{а N95)7. При].riжи та iншi пояснення до фiнансовоi iнформацГi за НП(С)Ю в yкpaihi за piK, що

з.!вершився 31, 12.2022 poloy

Ключовиlrt пapтHepol.t iз завдання з аудиry, результатоlt| як
аудl{гор

кi,iiч люд},lила Вiкrорiвна
tto€p ре€страц'i в Рессrрi аудrrоI,iв та су6'€кriв аYмrорськоi дiяльfiостi t{9

За i вh i].{eнi фiрlrи ТОВ АФ (Аудfi-Jнвесг}

[|иркгор ельченко Ольга МиколаТвна
Но ср р€ссrрацТ в Р€€стрi аудитоri8 та су6'€сis аумгорськоi Дяльностi N9 10l(Б5

10 беD€звя 202з D.

Ооrовпi вiдоностi rrElo аушгоош<ч d*Prry:
Товарircаю з обriо(оrою виповiдалыlстю дудrrmрсыcl Фрiа .дУIlит-IнвЕсf),
KqA за еДРпоуj з2241880
Holep р€спрацТ в P.eecTpi зудriоfiв та сyб'ёýiв аумгорсыФff дiялы{осri Ш_ОШ94
н. ЛiФо. пр. IИшdна, буд.25/27. rел./фоl(c +З8 (056) 745-1,+О5
ве+(аЁт htb;//aфit-invest.com.ua/

oo{oot{i вiдо осri про чr,{ови до[шооl, поо прведення аудrfw:
Ддгd и.lо ер до|uору на провеJвння аYдттF дgд.утода N92 ви 11.102022 Ф др.овору Ш2s-lФ2021/А dд 06.10.2021 р.
Дага ло|апq i дЕга заtФч€яня прФ€tl€rlня ryдrту: (Б.lО.2022 р. по 10.а.Ш23 р.}tпfiй flеt*rд" за яlой провqдФо аудrт ciнalщq- звiтностi: i o1.or.zmz р. й зr.rz,zоа
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до Нацiоямьяоm лолох{енш (сгаядsрту)
б}тmrт€рського облiку l '|Звшьнi вимоги до фiяsвсовоi звiтностi"

:]ri _liялыlосlj за КВЕД

,т909,7,74

AKTIlB

отрахових резсрDних

за продукцло, mвари,

резорв&х належIих виплат



lgtрв довгоотоковкх ]обов'я]ань

: jrl креляmрська

яrrп||я! поr'язп|li з пеобороIпппп, лкIпзлtr,п,

уrрuмуuяllиrч дtя продАr(у, тд груплмн в}tбуття

С}хов Олсг Петровпч

Вдовепко Олепа АльбертЬяа

Ъ територiй територiальнйх Фомад,
l

оргsном виконавчоi владп, цо реалiзуе держалl,у полiтику у оферi оlэмсмки,

i



f(aTa фiк, мiояць, чиоло)
ПitпprrcгrcтBo ТоварисTво з обпtсжсною вiдповiдальнiстrо "ТОРГОВIfr ДIМ за е,ЩРПОУ

Звiт про фiIlаttсовi результатп (Звiт про с1rýппцй дохИ)
за PiK 2022 р.
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202зl0ll01

з6440036

Форма Nч 2 Код за ДКУДГ-ТСГбб-l
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йPrlu вid первiсноzо вuзнання бiолоziчнлм акmuвiв i
clrЕ ь xozo с поdа Dc ь к о t' п Dоdvкui l'

Irпсовd результат вИ операцiйноi дiяльностi:
drTor

-. , б.lа?оdiliноl оопо.\IоZL{

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

з24 |56

265 ззб

15 418

l4 588



Продоsження додатка 2

_;1б\ток

Dirlансовий рсзультат до оподаткуванltя:
-:I1

lяспп-r фiнансовий результат:

п, сукупниЙ

сукупного дохо,ry асоцiйованlо< та сйльних

пов-язании з lншим
дохlд пlсля оп0

2350, 2355 та 2460

IV. РОЗРЛХУНОК ПОКЛЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI

назва сrаттi

кlлькlсть
кlлькlсть

ЁFоваlfl,tri чистий прибуток (збиюк) на

ДОхlд

:i\ лltlllI дOхl]l

Сдов Олог Петрович

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕР витрАт

назва стдттi Код
рядка

за звiтний
перiод

за шlалогiчний
перiод

поп€реднього
року

1 2 3 4
2500 бз7 l 059

' ].L 2505 5 498 6139
тaI\]ъаннrI на соцlаJIьнl захо 25l0 1180 1 359

.] _:ЦlrI 2515 lз0 l47
fa(п 2520 з7 1l7 24 029
Е!. 2550 44 562 зz 7зз

Вдовенко Олена Дльбертiвна



Дата (piк, мiсяць, число)

--:.i,arc'Bo ToBapIrcTBo з обмеrкеною вЙповЙальпiстrо "ТоРгоВиЙ ДIМ ''ЛITAIi'' за е,ЩРПоУ1наЯffi
Звiт про рух гроIIIових коштiв (за пlrямим методом)

за PiK 2022 р.

0l

Форма Nэ3 Код за !КУ{Г-IЕббЙ_l
Стаття Код За звiтний перiол За анапогiчний перiол

попереднього року

Pl1 цglлli1l
- :.сння вiд:
, . ii пппппl,

l 2 з 4
резулы,атi опеlrацiЙноi дiяльrrостi

3000 бз 416 287 406
], : jнця полаткlв l 3 005 216

itlc_]l податку на з006 збlF-,-oro бiнансчваrrrrя 3 010
].'нНЯ 30t l

- _:ieнtш aBaHctB вiд покулцiв i запrовниrriв з 0l5 l089 64 532
._- . : :ieHIlJI вrд ловернснrUI авансlв 3020 2 7з1 55- _: _:i-HIш вlд вrдсоткlв за зщIишками коrцтiв на

:-.\ ра\\'нках 3025 577 265
- -- :..,'ння вiд боржниttiв не) сюйки t штраriliв. пснi) з()з5 28

,.HH-,I вlд з040 15
::ння tslд отриIlаtlнrl роrJлт1. авторських 3045

,iня tslf 305 0
Еа.аr!._пr€шrя фlнансовкх установ вlд поверненнJI позик 3055

.._,_]кснн, 3095 27 130

.:]l IIа оп-]аlf,:
: :: _.:itT. послr г) 3 t00 ( 11026 9зз62 )

зl05 4519 ) 4 822
ýвань на соrцальн1 заходи з110 |202 ) ( 13lб

: ::ib.] податIOв зll5 4 850 48 5lз
:I:gдjзj!4!ry зобов'язань з податку на прибу"юк зllб з88 ( 10 440, ..-:]] на oll]ary зобов'язань з податý,на додан}, з1|7 ( 1674 ) ( 35 730 )

- -:g на оплllту зобов'язilнь,.j зl18 2788 ) ( 2з4з ):-: Hi] o[,laT\r aBaHcIB з 1з5 7 z55 ) ( 178 25l
: :1:___:-Lq на огца]у повеDнення авансlв 3140 5 4 775
jсчзJ{Irя на ошIату цlльових BHecKlB з l45

lчfi-r'orя на оrшаry зобов'язань за с]раховими

-:гЁга\fи

з 150
(

)

:ссдо{я Фlнансових установ на наданюl позик зl55 ) )
3 l90 560 ) ( 1684

Ц р!I кOштiв вiд операцiЙноi дiяльпостi 3195 з8 42з 19 924, , i,rmIlB ),рсзуJuiril,гi ittBcc,t rrцiйllоТ лiя.lыlос,ti
- -:1ч BlJ реа.]lзацtt]

, :,,,. iнвестиLllи 3200
, i l lIB]B з205

_ - -]i._ч вl:l оти]!lанIдi:
: зzl5

з2z0
. ь t-t _lсливltтивiв з2z5

--HHJI вlд погашенюI позик з2з0
ЕЕIlня вlд виб),,ггя дочiрrъого пiдприемства та
i rшдарськоi од.rницi з2з5

] j I]Hrl 3250



дочlрньою пrдприемства та

продшry частки в

частки в дочlрньому

на виIUIати неконц)ольованим часткам у

r,tj;:{..ч"

!о'оооrо

Сухов Олег Петрович

вдовенко олена Альбеlrтiвllа

l

Е

a

, H lLr1 на
a :.:1HEUI на

_]iIUl позик
::aHHrI

: _:HIUI на:

a,'1аских акцlи

:: j] I Ila

- : _:HIrl на сIIJIату

,,: ]11 н а

l:lBi



!ата (piK, мiсяць, число)

:_,'..::*] ToвaprrcтBo l' обмсrкепоIо вiлIIоВiДалыriстIо ''ТоРГоВI,[Й ДIМ ,,ЛIТАн,' за С!РПоУ
(lIайN{снування)

Звil про aлacllllit капil ал
за Pir<2022 р.

Форма ЛЪ4

коди
202з 0I 0l

з64400зб

КодздlЩудГlвоТбs-l

Стаття

i Hil ПочаТоIt

: i {\ пнt{t-|

:,THIlIl

-,-]нка)

активlв

,,, к\ пного
_ .]_ a:ltll]\ i

Нерозпо-
дiлений

прибуток
(непокри-

тиil
збиток)

l12 555

l:ir TKу

за звiтний



Вдовенко Олена Альбертiвна

Сухов Олег Петрович

.' j АНо
] 6 440 016



ffaTa (piK, мiсяць, число)

за еДРПОУ
(найменрання)

3BiT про власвий капiтал
з& PiK 2021 р.

коди
2022 01 0l

зб4400зб

код за дУfi Гlб1o0З-_lФорма М4

Стаття

Нерозпо-
дiлений

прибуток
(непокри-

тиЙ
збиток)

10l бl2

(12 8з5)

_,f

- r.l поча,IоI(

rr звiтний



Сухов Олег Петрович

вдовенко олена Альбертiвна

.]l\ П lc-
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ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА ЗА ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ
за перiод, що закiнчився З 1 грудня 2022 року.

фiнансова звiтнiсть Товариства з обмеженою вiдповiда.тьнiстю <ТоРГоВий дtм
,Hl> (лалi - Компанiя) за piK, що закiнчився З1.|2.2022р., була пiдготовлена вiдповiдно

няlliональних положень (стандартiв) бухга.,rтерського облiку. Керiвництво Компанii несе
,HicTb за точнiсть, достовiрнiсть та об'ективнiсть iнформацii, що мiститься у
звiтностi.

фiнансовоi звiтностi обов'язково передбачае використання оцiнок, заснованих на
керiвництва, особливо при операцiях, що впливають на поточний звiтний перiод, i
бути впевненими, що вони будуть завершенi до майбутнiх перiодiв. !ана

звiтнiсть була пiдготовлена з використанням меж сутгсвостi,а з використаннr,
, що була у HMBHocTi до 10 березня 2023 року включно.

своi зобов'язання щодо цiлiсностi фiнансовоi звiтностi, керiвництво пiдтримуе
ння фiнансових та управлiнських систем контролю i практики, покликанi
достатню впевненiсть у тому, що операцii санкцiонованi, активи зберiгаються i

веJеться наJIежним чином.

в9 giлготувало фiнансову звiтнiсть до того, як воЕа була подана ца затвердження
l0 березня 2023 року включно.

тов АФ <Аудит-Iнвест>>, яка е незалежним аудитором, виконала аудит фiнансовоiТоВ (ТоРГоВиЙ дМ (ЛIТАн) згiдно З Nii*пuрод"rr" стандартами аудиту та
вЕконання висловила свою думку щодо i-i достовiрностi в аудиторському звiтi, що

директор
олег ClxoB

УкраiЪа
202З року

дlм
.Л!'iАt{"
364400эб



Ku dо фiнансовоi iнформацЛ!'ТОВ "торговиЙ дtМ "ЛtТДН за НП(С)БО - 31еруОня 2022 poto1
mабпчllях навеdонi у mчсячах apuoe1b

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ
(торговиЙ дм (лIтАн)

Примiтки та iншi пояснення до фiнансовоi iнформацii за.
нп(с)БО в Украiнiза piK, що завершився3t.l2.2022 року



кч dо фiнанс9вОi'iнформацii ТОВ "торговиЙ дlМ 'ЛrТЛН за НП(С)БО- 31еруdня 2022 рокуmаблчl!ях навеdенi у mчсячах ерuвень

lBA про вIдповIдАльнIсть кЕрIвництвА зА ФIнАнсовУ звIтнIсть............................... lоснови пIдготовки, зАтвЕрджЕння I подАнIи ФIнАнсовоi звIтностI.......,.,........4

гIриIтущЕннJI про БЕзпЕрЕРвнIсть дильностI компАнIi,......................................,........9

Вirrроченi податковi акгиви та вiдсцlоченi податковi зобов,язання ........,.................................... 2з

3



пкч ёо фiнансовоi iнформацii ТОв "торговиЙ ДrМ "ЛtТДН за НП(С)БО - 31еруdня 2О22 рокув mабпчllях навеdенiу mчсячах epu1e1b

l. основи пIдготовки, зАтвЕрджЕнIlя I подАнIlя ФIнАнсовоi звIтностI
l .l. зАгАльнI вIдомостI

первинноi державноi реестрацii l 6.03.2009 року.

напрямком дiяльностi Компанii е:

постачання, гарантiйне та cepBicHe обслуговування мiського пасФкирського електричного
транспорry (HoBi тролейбуси та автобуси);

постачання трамваiЪ i тролейбусiв, якi ранiше екс[ц/атув.UIися в краihах еС;
постачання запасних частин та комплектуючих для тролейбусiв, що екс[ц/атуються
комунальними пiдприемствами.

до виписки з Сдиного державного ресстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприсмцiв та
к формувань видами дiяльностi Компанii с:

45.11 Торгiвля автомобiлями та легковими автотранспортними засобами (основний);

45.19 Торгiвля iншими автотранспортними засобами;

45.20 Технiчне обс.lryговування та ремонт автотранспортних засобiв;

46.33 Оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, харчовими олiями та жирами;
zИ.71 Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паJIивом i подiбними продуктами;
б.44 Оптова торгiвля фарфором, скJIяним посудом i засобами дIя чищення;

б.б9 Оrrгова торгiвля iншими машинами й ycTaTKyBaHIUIM;

б.90 Неспецiмiзована оптова торгiвля;

t5.59 Iншi види освiти, H.B.i.y.

Ha31.1_2,2022 року Компанiя мае в наявностi насryпнi лiцензii та дозволи на право здiйснення
операцiй (видiв дiяльностi):

алреса Компанii:49000, м. ,Щнiпро, вул. Криворiзька, l
rIiсцезнаходження КомпанiТ:4910l, м. Щнiпро, вул. Воскресенська, 4б, прим.52.

не мае фiлiй та iнших структурних пiдроздiлiв. Станом на З1 грудня 2022року
працiвникiв в Компанii сrсrадае 26 працiвникiв (на 01.01.202l: З 1 працiвник).

Реестрацiйний
номер ГСЩ МВС

7486
29.08.2017 оезстроковии

Головний сервiсний
центр MiHicTepcTBa
внутрiшнiх справ

УкраiЪи

за вiдсl,тнiстю 9906l4202200649

Головне управлiння
ДПс у

днiпропетровськiй
областi

3l грудня 2022 року учасниками та власниками КомпанiТ е громадяни УкраiЪи:

середня

4

-.::1\1ellYBaI lня Серiя та номер .Щата видачi TepMiH дii Орган, що видав
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- Сухов Олег Петрович (850/о частки статутногО капiталу - 59 500,00 грн.);
- Науменко.ЩМитро ОлександрОвич (15О% частки стацrгного капiталу - 10 500,00 грн.).

кiнцевi бенефiцiарнi власники: c1.:toB Олег Петрович та Науменко .щмитро Олексаrцрович.
lпформацiя цодо операцiй мiж пов'язаними cTopoHu"' 

"ч""д""ч " 
.r.5.1 Примiток.

l2.умови ФункцIоIIувАнIIя тА ЕкономпIнл ситуАцIя в укрАiЦl тд в гд.lryзl
Сrrуацiя в KpaiЪi

Упродовж 2020 - 2021 - eKoHoMiKa Украihи долала наслiдки триваючоi пандемii COVID-19, ще не
вiдновившись повнiстю пiсля шоку гiбрилноi вiйни, розв'язаноi рф у 2014 року. Проте, завдяки
антикризовиМ та стимулюючИм програмаМ УрядУ eKoHoMiKa УкраiЪИ деrонстру"ала успiшнуадатrгацiю до функцiонування в умовах обмежень, викпиканих .апоб-i*"r*, aч*од#.n карантину, атахож здатнiсть поглинати шоки зростання свiтових цiн на енергоносii та продовольство без
порушенIrя макростабiльностi та позитивноТ динамiки розвитку.
ВНаСЛiДОК ПОВНОМаСШТабНОi вiйни, розв'язаноi рф, eKoHoMiKa УкраiЪи з.tзнrulа значних змiн, сукупно
(за даними опи'ування KAdvanter Gгоuр> станомна 05,12.2022 $)1 зt,lи пiдприсмств повнiстю або
чаiЬке повнiстю припинили робоry з 24 лютоrо 2022р,

Частка. персона;tу, що скорочена на поточний момент, становить 24,5%. Щебезрбiтгя, i е тенденцiя до його зниженrrя, порiвrrяно з червнем. Станом на
lEpcoнarry працюе на yмoBllx скорочення зарплати.

OcHoBHi перешкоди дUI вiдновленrrя бiзнесу - непрогнозованiсть
фiнансовi проблеми (вiдсутнiсть досrатньо.о капiтф; i недостатrrя
BliclпiB в YKpaihi.

Вцдатки бюджеry зросли майже вдвiчi через збiльшенrrя витрат на оборону, пiдтримку бiзнесу та
гlжанiтарну допомоry. Найбiльших втрат зшнають:

l) унаслiдок руйнування виробничих потужностей - енергетика, житлово-комунаJIьна сфера,
транспорт, металургiя, нафтопереробна промисловiсть, пiдприемства ОПК;

2) унаслiдок фактичного зупинення iнвестицiйних проектiв через надвисокi iнвестицiйнi ризики -будiвництво, машинобулуванrrя;

3) унаслiдок сКорочення попитУ населення, яке опиняеться в окупацii', в зонi активних воснних дiй
або вимушено покидае YKpair'Hy (лише через мiграцiю понад 7,5 млн. громадян за межi краiни
недосформованО приблизно 2.0Yо поллиту), скорочусться економiчна йru"й" у сферi пЬслуг
та окремих видах промисловоi дiяльностi

4) через зруйноваЕу транспортну iнфраструкryру, заблокованi порти, запровадженi обмеження на
транскордоннi валютнi платежi (KpiM ггrатежiв за критичним iмпортом) протягом трьох мiсяцiв
вiйни втрачено понад 50% експорту,

5) через_ звуrкення спектру вiтчизrrяних ToBapiB, дефiцит iмпорry енергоресурсiв посиJlюсться тиск
на iнфляцiю та валютний курс).

tlайбiльший шок вiд повномасштабного вторгнення рф на територiю УкраlЪи припав на березень
2(D2 року. МiнекономiкИ оцiнило падiннЯ ВВП у береiнi 2022 ioKy на piBri ц7-50il" фберезня 2021
Роý) що спричинило падiння за I квартал, за даними .Щержстаry, на 15,1Yо. BTiM eKoHoMiKa УкраiЪи
продовжила функцiонувати незважаючи на вiйну.

o'geMi сфери економiки, TaKi як державне управлiння та оборона, банкiвська сфера, iнформацiйно-
юмунiкацiйнi технологii', харчова промисловiсть, роздрiбна торгiвля, u ,uno* 

"6"pu 
o*opJ", aдоро"'"

га освiти, продовжили дiяльнiсть.

'Спл па попребч бiзнесу в умовах вiйнu: реп)льпапч опum)вання в лuспоltаli 2022 роry
Чs://ЬusiПеýs.dii.|,gоv.uа/са8еs/поуiпi/stап:lq-роtrеЬi-Ьiz;еsч-у-uпоуаh-уiiпi-rеz;hаt;-оr)ituчаппа-у-liýtоDаdi-2022,rоku

1 40Z становить приховане
17 .11,2022 року - 22,\Yо

розвитку сиryацii в YKpaiHi,
кiлькiсть платоспроможних
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Вi:новленню активностi бiзнесу також сприяла запроваджена нова економiчна полiтика воснного
часу. Програми пiдтримки, запровадженi Урядом, пом'якши.ли шоковi ефекти в економiцi, якi
виними внаслiдок повномасштабноi вiйни. Отже, незважаючи на Bci складнощi, УкраiЪi в умовах
вйни вдмось зберегти вiдносну макроекономiчну стабiльнiсть.

КерЬництво КомпанiI продовжить стежити за потенцiйним впливом цих подiй i вживатиме Bcix
tюiкливих заходiв дrя пом'якшення будь-яких негативних ii наслiдкiв на дiяльнiсть Компанii,
.]одажово див. Примiтку 9.

Сrгуацiя в галузi

!дний роздiл мiстить аналiтичну iнформацiю, що описуе сиryацiю та кон'юнкryрнi особливостi
1qаiнського ринку громадського транспорту - ринку, на якому веде господарчу дiяльнiсть ТОВ кТ.Щ
dПTAHl>. При цьому основна дiяльнiсть компанii пiдпадае пiд насryпнi КВЕ,ЩИ: 45.1l <Торгiвля
rgтомобiлями та легковими автотранспортними засобами>> (основний), 45,20 <Технiчне
обсlrуговування та ремонт автотранспортних засобiв> та iншi.

Jrr бЙьшостi тролейбусних систем УкраiЪи 2020-2021 роки були роками розвитку. УкраiЪськi MicTa,
вsФкаючи на локдаун i карантин, закупали значну кiлькiсть нових тролейбусiв.

Ёrьшiсть з них були закупленi за рахунок кредитiв вiд европейського банку реконструкцii та
рGsrгку. Також багато MicT брала участь в урядовiй програмi <Мiський громадський транспорт) на
религнi кошти европейського iнвестицiйного банку.

h осганнi роки в украiЪськi MicTa надiйшло понад 360 нових тролейбусiв. При цьому, не менше 50
пшин з цього числа мають опцiю збiльшеного автономного ходу вiд акумуляторiв на 15-20
Ёrомgгрiв i бiльше. LИ функцiя дозволяе вiдкривати HoBi маршр5,ти, якi частково проходять в
Fйонах без KorrTaKTHoi мережi тролейбуса.

}Ie yKpaiHcbKoMy ринку представленi тролейбуси украiЪського виробництва, тролейбуси виготовленi
r iчпорних комIIJIектуючих та тролейбуси, що були у вжитку i завезенi з европейських краiЪ.
Уrовою дlя використання вказаного танспорту, е вiдповiднiсть ДСТУ 4905:2008 кКолiснi
rрнспортнi засоби. Тролейбуси. Загальнi технiчнi вимоги>>.

lh теперiшнiй час на ринку представпено близько i0 моделей украiЪського та спiльного
qОбництв4 та близько 20 моделей та модифiкацiй технiки вказаноi категорi'i iноземного
тобrшцтва, включаючи TexHiKy що була у вжитку.

Ъ шlрбниками статистика продФкiв тролейбусiв насryпна:

- трлейбуси модельного рялу <БКМ-32l> в рiзншх модифiкацiях;
- трлейбуси моделi <.Щнiпро-Т203>;
- трлейбуси марки <<Богдан> (одиночнi i зчленованi);
- цюлейбуси моделi кЕлектрон-Т 191 >;

- тролейбуси моделi KPTS-12>;
- тролейбуси моделi кЕталон-Т121-Барвiнок>.

ft бачимо, бiлоруськi виробники сумарно скпад.uIи двi третини Bcix тролейбусiв, якщо ввiDкати за
шову'tx кузова - вiд ВАТ <МАЗ> та ВАТ <БелКомунМаш>.

У 2020-2021 роках географiя ринку визначалась обсягами закупiвель тролейбусiв регiональними
цuirцшал iтетами наступним чином:

r Марiуполь - 22Yо, м.Кривий Pir* l5%, м. XapKiB = l l0lo, м. Львiв t i 10lо, iншi MicTa : 32%.

В шiлому, 2020-202l роки стали часом Macoвoi реuliзацiТ типовlтх тролейбусних кредитних проектiв в
!-4BiHi, в основному за рмунок еБРР i СIБ.

ý 2022 poui MicTa УкраiЪи отримали 52 одиницi тролейбусiв, з яких 30 нових та 22 ьжиьаних. В
Вовнiй Maci поставки нових тролейбусiв були закiнченням поставок до Луцька та Миколасва, що
|вrrсраrrись за кошти мiжнародних фiнансових органiзацiй (далi - МФО). Також, Вiнниця та
ЧтнЬцi придбми HoBi тролейбуси за кошти мiсцевих бюджетiв. В обох випадках це стали PTS
П2309 броварського виробника "Полiтехносервiс".

6
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lцодо вживаноi технiки, то частина з неi була придбана за кошти мiсцевих бюджетiв (вiнниця, IBaHo-
Фраякiвськ, Тернопiль та Хмельницький), а частина - отримана як гуманiтарна допомога (XapKiB,
Чернiвцi).

}Iаприкiнцi року було завершено тривале будiвництво HoBoi тролейбусноi лiнii в Iвано-Франкiвську,
ЩО пролягае Пiвнiчним бульваром, Пiвденним бульваром та вулицею Мазепи. Протяжнiсть лiнii
сr,та.ла 3,5 км в один бiк, також було споруджено двi тяговi пiдстанцii.

Проrc е i втрати. Внаслiдок вiйни серйозно ушкодл{ено тролейбуснi системи Чернiгова, Сум,
Харкова, Миколасва, Херсона та Бахмуга. В окупованому Марiуполi внаслiдок военних дiй знищено
П ТРОлеЙбусну систему, так i бiльшiсть р).хомого складr, аналогiчна картина в Лисичанську та
Сосрдонецьку.

Посrач ання трол ей бYсiв в Micla Украiни у 2О22 р.

IфшьI
а*пяо ]

**"**"r

riовrrlбюs.r' ti..fi ltrlФоl

В ок)rпованих з 2014 року Луганську та Алчевську тролейбус також було закрито в 2022 роцi, лри
эrу закритгя в Луганську напряму не пов'язане з вiйною.

llсзадовго до повномасштабного вторгнення, Херсон почав отримувати тролейбуси БКМ 32l за
рограмою фiнансування МФО. Але наприкiнцi року цi машини було повернуго виробнику.

fiосгачалыlя!и нозих тролейбусi3 у(раi,lсьням MiпaM у 2022 р. Що стосуеться украiЪських виробникiв, то наразi
невiдома майбутrrя доля "Богдану", оскiльки
порушено справу про банкругство ДП 'АСЗ М l ".

Також, серйозних збиткiв зазнав Чернiгiвський
автозавод, однак BiH повертасться до життя.

KpiM того, починаючи з 2022 року
"Полiтехносервiс" замiсть кузовiв МАЗ пропонуе
кузови турецького виробника AKIA.

Тимчасово було призупинено виробництво
тролейбусiв "ДШПРО" на {П "ВО "ПМЗ" iM. О.М.
Макарова", аJIе зараз воно поступово
вiдновлюеться.

, однiею з головних проблем для роботи пiдприемств
@ з виробництва громадського електричного

lFлспорту в УкраiЪi з.шишаеться нерегулярний попит на цей вид продукцiТ. Практично Bci
чобники залежать вiд державних тендерiв i не ведуть серiйне виробництво продукцii. L{e заважае
фекпrвно використовувати ресурси i планувати свою дiяльнiсть на тривалий перiод.

Ь шляху стабiльноi роботи компанiй - виробникiв також стоять i складнощi з фiнансуванlrям
lrlтiвель новоi технiки. Бюдхети украiЪських MicT, якi висryпають основними покупцями

]

]

]
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танспорту, тiльки в окремих випадках мож)ль покрити витрати на оновлення парку пасажирськоi
технiки без залучення позикових коштiв.

В довосннi роки бiльш стабiльно Йшли закупiвлi в рамках програми кМiський громадський транспорт
в. УкраiЪi>>, яку з 2016 року фiнансував европейський iнвестицiйний банк. Частина закупiвель
вiдбуваласЬ також за рахуноК кредитiВ СвропейськогО банку реконстрУкцii та розвитку. Щi програми
ст:UIи чи не €диним джерелом фiнансування купiвлi нового транспорту. Решта - це лiзинг виробникiв
або европейських MicT, якi продають TexHiky, що була у використаннi, а також закупiвля та глибока
vодернiзацiя за власнi кошти.

Украiнським виробникам все частiше доводилось боротися за замовлення не тiльки мiж собою, а й з
iноземними компанiями, якi, за оцiнками експертiв, займали на ринку державних закупiвель мiського
транспорту значну частку ь 25-ЗOYо. У пiдсумку цi грошi виводяться за межi украiЪськоi економiки,
хоча могли б профiнансувати робоry не тiльки заводiв, що виробляють кiнцевий продукц а й цiлого
ряду постачальникiв комплекryючих та послуг.

П_ротягом 2020-2021 poKiB на законодавчому piBHi обговорювалась тема локалiзацii виробництва *
бiльшення частки комплектуючих або послуг в Загальному виробництвi електротрч""порry,

14 липня 2022 року набрали чинностi змiни до закону "Про публiчнi закупiвлi", що обумовленi
прийrrятим законом Украiни "Про внесення змiн до Закону Укра'iЪи "Про гryблiчнi закупiвлi'' щодо
створення передумов для стlUIого розвитку та модернiзацii вiтчизняноi промисловостi'',

Пlъкгом 29-1 частини першоi cTaTTi 1 Закону Украiни <Про публiчнi закупiвлi>> передбачено
наступне:при проведенi замовником закупiвлi оцiнки пропозицiй учасникiв врахову€ться покalзник
"ступiнь лока.rriзацii виробництва". Ще показник мiсцевот ск.падовот у питомiй вазi BapTocTi сировини,
чатерiалiв, вузлiв, агрегатiв, деталей, складових частин i комшIектуючих виробiв, робiц послуг та
iнших складових вiтчизняного виробництва у собiвартостi товару, ,uо a прaд""iо" закупiвлi.

Ъконом передбачаеться наступне: тимчасово, з 2022 року строком на l0 poKiB, встановлюються TaKi
особливостi здiйснення процедур закупiвлi, якцо BapTicTb предмета закупiвлi дорiвнЮе або
перевищуС 200 тисяЧ гривень: замовниК здiйснюе закупiвлЮ ToBapiB, визначеНих пiдгц,нктом 2 цього
п}ъrry/, викпючно якщо ix сryпiнь локалiзацiт виробництва дорiвнюе чи леревищуе:

у.2022роцi-l0вiдсоткiв;у2023роцi-15вiдсоткiв;у2024роцi-20вiдсоткiв;у2025рочi-25
вiдсоткiв; у 2026 роцi - 30 вiдсоткiв; у 2027 роцi - 35 вiдсоткiв; з 2028 року до дня завершення l0-
рiчного строку дiI цього гryнкry _ 40 вiдсоткiв.

Вмжаеться, що така iнiцiатива буде стимулювати розмiщення в УкраiЪi iноземних виробництв або
!-творення спiльних пiдприемств саме з виробництва вузлiв i комплект)дочих. Завдяки спiвпрацi з
lноземними партнерами yKpaiЪcbKi заводи отримають технологii та компетенцii, якi згодом
:опомояtуть ix кiнцевiй продукцii конкурувати в тому числi на свiтових ринках.
PiBeHb конкуренЦii на украiнськоМу ринку мiськогО транспортУ в сегментi тролейбусiв оцiнюеться як
високий, Конкуренцiя на ринку визначаеться наступними чинниками, якi е типовими для ринкiв,
запежних вiд бюджЕтного та (скпадного> фiнансування.

l. L{iновими пропозицiями та строками постачан}ш, I]iHa пропозицii тролейбусiв на yKpa'rHcbKoMy
ринку та строки'lх поставкИ замовникУ ста,rи в останнiй час одним з визначаJIьних факторiв
конкуренцii. BapTicTb технiки на укра'iЪському ринку формусться в змежностi вiд комплектацii,
транспортниХ витрат та курсу гривнi по вiдношенню до iноземних вzlлют при закупiвлi
lмпортного транспорту та його частин. Система дисконтiв, знижок, наявнiсть лiзингових та
КРеДИТНИХ ПРОграм також мalють суттевий вплив на вибiр споживачiв - в основному бюджетних
установ та органiзацiй,

2. Гарантiйним та сервiсним обслуговуванням. Послуги по забезпеченню ефективноi та
рентабельноi роботи мiського транспорту с також однiею з основних конкурентних переваг, В
бiльшостi своiй це украiъськi компанii'-виробники тролейбусiв, що пропонують Taki програми на
довгострокових умовах.

З. !iЛОвОЮ реrryтацiсю постачальникiв. Кульryра дiлових вiдносин в УкраiЪi обумовлюе наявнiсть
обов'язкових атрибрiв для компанii, що мае викликати довiру лля довгострокового
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спiвробiтництва. Насамперед це наявнiсть офiсу/сrо.rаду, цiлодобовоi cepBicHoi пiдтримки, сайry
та iнформацii в ЗМI тощо. В останнiй час перевага надаеться саме таким комланiям.

PiBeHb виробничоТ iнфраструкryри ринку, на якому провадить дiяльнiсть Компанiя, оцiнюеться як
розвинений. На ринку присутнi пiдприсмства. що мають необхiднi виробничi потужностi для
виготовлення, сервiсного та гарантiйного обслуговування тролейбусiв, а також компацii, що
спецiалiзуються на постачаннi новоТабо вживаноi техн iки.

Транспортна iнфраструкryра, що обслуговуе дiяльнiсть Компанii, оцiнюеться як розвинена. Товари
даноi категорiТ транспортуються територiсю УкраiЪи в основному великим та середнiм
автотранспортом. Iмпортний BaHT{DK транспортуеться автомобiльним або морським транспортом.

1.3. IIРИIТУЩЕННЯ ПРО БЕЗПЕРЕРВНIСТЬ ДIЯЛЬНОСТI КОМПАНIi

Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена виходячи з припущення, цо Компанiя в цiлому буде
продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi. Зазначене передбачае реалiзацiю активiв та
погашення зобов'язань пiд час звичайноi дiяльностi у майбугньому (щонайменше 12 мiсяцiв вiд
звiтноi дати).

Станом на З 1.12.2022 поточнi активи Компанii бiльше ii поточних зобов'язань gа 63 773 тис. грн., (на
Зl.|2.2021 на l|2 296 тис. грн.). За2022 piK Компанiя отримала збиток у cyMi 19 980 тис. грн. (за 2021
piK - прибуток у cyMi 25 261 тис. грн.). Компанiя мае оборотний капiтал, е платоспроможною та мае
ДОСтатню лiквiднiсть, рlх коштiв вiд операцiЙноi дiяльностi е позитивним. Учасники Компанii не
мають HaMipiB щодо припинення дiяльностi. Враховуючи це, керiвництво Компанii BBal{it€, що
застосування принцигry безперервностi дiяльностi при сtстаданнi цiеi фiнансовоТ звiтностi е доречним.

СТаном на дату затвердження даноi фiнансовоi звiтностi icHye icToTHa невизначенiсть, яка перебувае
поза зоною впливу КомпанiТта може поставити пiд cyMHiB можливiсть продовження дiяльностi.

L{я сутгсва невизначенiсть зовнiшнього характеру стосусться наслiдкiв вторгнення росiйських вiйськ
ДО ТеРитОРii УкраiЪи. Остаточне врегулювання питання росiйськоi агресii та вiйськового вторгнення
до територii УкраiЪи не можJIиво передбачити з достатньою вiрогiднiстю, що може негативно
вплин)ли на eKoHoMiKy УкраТни в цiлому та операцiйну дiяльнiсть КомпанiТ.

.Щана фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань для вiдображення мокливих майбlтнiх
наслiдкiв щодо вiдшкодування та класифiкацii вiдображених сум активiв та зобов'язань, якi молс}ть
виникнуги в результатi iснуючоТ невизначеностi.

Керiвництво Компанii вживае необхiдних заходiв з пiдтримки економiчного стану компанii в
сучасних умовах. що склалися в бiзнесi, еконоviцi та полiтицi.

2. огляд сутт€вих положЕнь оБлIковоi полIтики.

2.1. зАгАльнI положЕнIIя

Фiнансова звiтнiсть Компанii пiдготовлена вiдповiдно до Нацiональних Положень (стандартiв)
фiнансовоТ звiтностi в УкраiЪi (лалi - НП(С)БО i с звiтнiстю загального призначення.

Фiнансова звiтнiсть була складена станом на 31 грулня 2022 року та покривас перiод з l сiчня по 3 l
грудня 2022 року. Фiнансова звiтнiсть КомпанiТ включас:

Баланс (Звiт про фiнансовий стан) (Форма Ne 1);

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (Форма Nл 2);
Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) (Форма JФ З);
Звiт про власний капiтал (Форма No 4);
Примiтки до рiчноi фiнансовоi звiтностi (Форма Nл5);
Примiтки (Пояснювальна записка) до фiнансовоi звiтностi, якi мiстять iнформацiю, розкриття
якоi передбачено вiдповiдними НП(С)БО, за викJIюченням тих, цо були розкритi Компанiею
безпосередньо в Балансi (Звiтi про фiнансовий стан), Звiтi про фiнансовi результати (Звiт про
сукупний дохiд), Звiтi про рух грошових коштiв (за прямим методом), Звiтi про власний
капiтал, а також у <Примiтках до рiчноi фiнансовоi звiтностi>>.
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ЩЦ:tr#"*"ff':i:ЖЭ"iiiiНх!у,зн:I"ОВ 
"торговийдм "лlтдн за нп(с)Бо- зlеруdня 2022рощl

Щя фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на ocHoBi .принципу iсторичноi собiварiостi з
:1l:|"*u"'jy ЛРИНЦиrry_нарахуванЕ,I за виключенням запасiв, якi 

"iлЬор"*"'.,i.ч 
,члirЬ"о. 

" 
д"о*оцlнок - собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацii, та необоротних активiв, вiдображених запервiсною вартiстю.

LIя фiнансова звiтнiсть була 
. 
пiдготовлена на ocHoBi припуцення, що Компанiя е органiзацiею,здатною продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi.

Lfu фiнансова звiтнiсть *iд:б.ртuе поточну оцiнку керiвництва стосовно мо)IgIивого впливуекояомiчних умов на операчiт_i фiнансове 
"ru"оu*ц"kо"панiт та не мiстить будь-яких кориryвань

::{:9!1*** сУм, якi бУли б необхiднi, якби Компанi" oy"u ,"*po"o*ru fiЪоо"*у"ur, ."о.дlяльнlсть та ремiзувала своТ активи не в ходi звичайноi дiяльностi.
Протягом звiтного перiоду змiн в облiковiй полiтицi КомпанiI не вiдбувалося.
В фiнансовiй звiтностi наведена порiвняльна iнформацiя за попереднiй перiод.
Фiнансова звiтнiсть дIя подан}UI в органи державноi статистики затверджена 28 лютого 2023 року.2.2.оБлIковI суджЕння тА оцIнки
пiдготовка фiнансовоI звiтностi вимагас вiд керiвництва формування суджень, оцiнок та припущень,якi впливають на суми акгивiв, зобов'язань,'доl;a;; 

";й"r. що вiдображаються у звiтностi, а також
:i_:::У:З iнформацii щодо умовних активiв та зобов'"запь при складаннi фiнансовоi звiтностiвцповlдно.

.Щанi оцiнки i припущення безперервно оцiнюються на пiдставi миЕулого досвiду та iнших факторiв,вкJIючаючИ TaKi очiкування майбутнiх подiй, якi ввu,к.ються розумними в обставинах, що скпалися.У майбрньому фактичнi подiТ Moжyru 
"iдрi.rr"rr"" "iлдч"r" 

оцirоr. i припущень.
нижче наведенi Ti оцiнки i пригryщення, якi мають ефект на суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi заНП(С)БО:

- Строк корисного використаншI нематерiальних активiв та основних засобiв: Знос абоамортизацiя нематерiальних активiв та oirou"^ засобiв нара"ховусть"; ;;;;;; TepMiHy ikкорисного використання. Строки корисного використан}ш заснованi 
"u 

оцir*u" керiвництватого перiоду, протягом яко.о актй" буле приносити прибуток. L{i термiни перiодичнопереглядаIOться на предмет подаJIьшоi вiдповiдностi.
- Запаси: Компанiя вивчае чисry BapTicTb реалiзацii i попит на своi запаси з мЕгою забезпеченнявпевненостi в тому, щ BpaxoBaHi запаси оцiнюються за найменшою з двох величин:собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацii.
- Резерв на зниження BapTocTi дебiторськоi заборгованостi (резерв сумнiвних боргiв)створюетьсявиходячи з оцiнки Компанii. Компанiя .,ри.ryспае Б"р""i 

"уд*""о, щоTllyr-* участь в розрахунку величини p.."puy .у"rЬrЙ Oop.i",."* o"ri#ri *"p.nuоцlнки,

23.ФУНКЦIОНАЛЬНА ВАЛЮТА ТА ВАЛЮТА ПОДАННЯ ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI
Компанiя веде__бlхгмтерський облiк в нацiональнiй валютi Украiни гривнi, яка е функцiональною
жнн. 

для Компанii" Компанiя обрала ykpaiHcbky гривню як валюту подання дйот фiнансовоi

Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах украiъських гривень, що е функцiональною ваJIютоюкомпанii, Вся фiнансова iнформацiя, предстаuлена в 
- 

упраiъських грив}uIх, округля€ться донайближчоi тисячi (<тис. грн.>), якщо не вказано iнше.

2.4. IIЕрЕрý(л{ок IнозЕмних вАлют
Операцii в iноземнiй валютi первiсно_ враховуються у функчiональнiй валютi за курсом. який дiяв надаry операцiТ. MoHeTapHi активи i зобов'язання, деномiнованi_в ir*"""in 

"-йri'riйiЫоuу*or"." уфункцiональну вzlлюту за обмiнним *ур"о" 
"u'r"brry o""y.'Bal рiзницi вiдображчоr"Ъ" 

" 
Звiтi про
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ф.iнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд). HeMoHeTapHi активи i зобов'язання в iнших ваJIютах
вiдображаються за iсторичною вартiстю за обмiнним курсом, який дiяв на дату первиннойперацiт.
Гривня не е конвертованою в.UIютою за межами УкраТни. В YKpaiHi офiцiйнi обмiннi курси
встановлюються Нацiональним банком УкраiЪи (далi - НБУ). Ринковi курси мЪхgrгь вiдрiзнятися вiд
офiцiйних.

Офiцiйнi курси валюц якi встановлюються НБУ i в яких Компанiя проводить валютнi операцii:
нБу сшА/UАн

2022
202|

Компанiя представляе активи та зобов'язання.у Балансi з розбивкою на необоротнi/оборотнi (поточнi)
та довгостроковi/короткостроковi (поточнi). Актив класифiкуеться в якостi обороr,rо"Ё (пmочного) внаступних випадках:

- актив передбачасться реалiзувати, або BiH призначений дlя продажу чи використання в ходi
звичайного операцiйного цишry;

- актив перевiDкно призначений для торгiвлi;
- актив передбачаеться до реалiзацii протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного

перiоду, або

- актив являе собою грошовi кошти або ik еквiваленти, за вишrтком випадкiв, коли його
заборонено обмiнювати або_ використовувати для погlllлен}rя зобов'язанй npor".o" 

"nMiHiMyM дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiо.ry
Yci iншi акгиви класифiкуються як необоротнi.

зобов'язання класифiкуеться як короткострокове (пmочне) в насryпних випадках:

- зобов'язання передбачасться погасити в ходi звичайного операцiйного цикrry;- зобов'язання призначоно головним чином для торгiвлi;
- зобов'язанrrя пiдIягае погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного

перiолу, або
- Компанiя не маютЬ безумовного права вiдкласти погашення цього зобов'язанЕя на строк як

MiHiMyM дванадцять мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду.
компанiя класифiкуе iншi зобов'язання в якостi довгострокових.
Рiвенъ суtпmевосmi

компанiею встановлено насryпнi пороговi значенrrя icToTHocTi:

- для. активiв, зобов'язань, власного капiталу - З Yо суми Bcix акгивiв, зобов'язань i власного
капiталу вiдповiдно;

- доходiв i витрат - 2 0/о чистого прибутку (збитку);
- переоцiнкИ або зменшеннЯ корисностi об'ектiв основних засобiв - вiдхилення залишковоi BapTocTi

вiд ik справедливоi BapTocTi на l0 О/о;

- визначення подiбних акгивiв - рiзниця мiж справедливою BapicTro об'ектiв обмiну не бiльше 10
%.

- статей фiнансовоi звiтностi - 5 000 грн.

OcHoBHi засобu

Компанiя облiковуе ocHoBHi засоби за первiсною вартiстю за вирахуванtUIм нмопиченоi амортизацii.
Первiсна BapTicTb основних засобiв сIФадаеться з BapTocTi ik придбання, вкпючаючи невiдшкодованi
податки та збори на придбання, а також будь-якi витрати, бЪзпосередньо пов'язанi a дЬu"д"r*"

95l
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основних засобiв до стану. у якому вони придатнi для використання iз запланованою метою та ix
доставкою до мiсця використання.

Первiсна BapTicTb основних засобiв збiлъшусться на суму витраъ пов'язаних з полiпшенrrям об'екта,
що призводять до збiльшення майбlтнiх економiчних вигiд, первiсно очiкуваних вiд використання
об'екта.

Витрати, що здiйснюються для пiдтримання о6'екта в робочому cTaHi одержання первiсно визначеноi
суми майбутнiх економiчних вигiд вiд його використаншI, включаються до складу витрат звiтного
перiоду.

Амортизацiя основних засобiв здiйснюеться починаючи з мiсяця, насryпного за мiсяцем, в якому TaKi
ocHoBHi засоби стали придатними для використанtlя та введенi в експлуатацiю. Д"орiauцi" о""о"r"*
засобiв нарахову€ться з використанням прямолiнiйного метолу,

Нарахування амортизачii здiйснюеться з ура-\уванням мiнiмально допустимих cTpoKiB корисного
використання основних засобiв, встановлених податковим законодавством.
Мiнiмально допустимi строки амортизацii основних засобiв та iнших необоротних активiв:

МiнiмсLльно dопусmlшi сmрокu експлуапацп
(у рокса)

Будинки, споруди та передаuальнl 
"ристоТМашини та обладнапrrя 5

Транспортнi засоби 5
Iнструменти, прилади, iHBerrTap (меблi) 4
Iншi ocHoBHi засоби п
TepMiH корисного використаннJI основних засобiв та метод ix амортизацii у разi необхiдностi
переглядаIOться, якщо в насцпному перiодi очiк}тоться змiни сцоку корисного використання активу
або змiни умов отримання майбутнiх економiчнЙ вигод.

.Що малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдносяться активи з TepMiHoM корисного
використанЕя (експлуатацii) понад один piK i вартiстю менцrе 20 000,00 грн. (6ез урахування податку
на додану BapTicTb.

Амортизацiя ммоцiнних необоротних активiв i бiблiотечних фондiв здiйснюеться в розмiрi l00 % i.xBapocTi в першому мiсяцi використання об'екта.

Амортизацiя основних засобiв
лlквlдацlиноl BapTocTl.

приводиться до досягнення залишковоi BapTocTi об'ектом його

.Що полiпшенЬ необоротногО активу наJIежатЬ модернiзацiя, модифiкацiя, дообладнання, добудова,
реконструкцiя тощо об'ектiв, що приводить до збiлiшення майбlтнiх економiчних вигiд, первiсно
очiкуваних вiд використання об'екта. Сума витрат, пов'язаних з полiпшенrrям об'екта необоротного
активу, збiльшус його первiсну BapTicTb.

Переоцiнка o6'eKTiB основних. засобiв проводиться у випадку, якщо заJIишкова BapTicTb окремого
об'екта бiльше, нiж на 10 О% вi,дрiзняеться вiд його справедливоi BapTocTi на даry балансу. Рiшенняпро проведення переоцiнки (iз зазначенням групи переоцiнюваних об'ектiв основних засобiв)
приймаеться керiвником пiдприемства шляхом видання вiдповiдного накalзу.

Визнання об'скта основного засобу активом припиняеться у разi його вибуття або коли не очiкуються
майбlтнi економiчнi вигоди вiд його використання. Визначення непридатностi основних засобiв довикористання, мож.пивостi i* продu,кУ (передачi) та оформлення вiдповiдних первинних документiв
покпадаеться на Iнвентаризацiйну комiсiю.

Запасu

запаси зараховуються на ба.ланс за первiсною вартiстю. В первiсну BapTicTb запасiв включаються Bci
витрати на придбання, переробкУ та iншi витратИ, якi нЬобхiднi для доведення запасiв до i*теперlшнього стану та транспортування до мiсця ik теперiшнього знаходження.
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Витрати, пов'язанi з доставкою запасiв (транспортнi витрати) вiдносяться на BapTicTb тих запасiв, в
зв'язку з придбанням яких вони понесенi, безпосередньо при ix оприбугкуваннi.
Первiсною вартiстю запасiв, що виготовляються власними силами пiдприсмства, визнасться ix
виробнича собiвартiсть.

Одиницею облiку запасiв е ix найменування.

Оцiнка _будь-якого вибутгя. запасiв: .сировини, матерiалiв, МШП, iнших виробничих запасiв,
напiвфабрикатiв та готовоТ продукцii здiйснюеться методом cobiBapTocTi n"p,u* .u 

"u"o"надходження запасiв (ФIФо).

Оцiнка запасiв на даry балансу вiдбувасться за найменшою з двох оцiнок первiсною вартiстю або
чистою вартiстю реалiзацii. Запаси вiдобраэкаються за чистою вартiстю реалiзацii, якцо на датубалансу ik цiна знизилась або вони зiпсованi, застарiли, або iншим urro" u.pur"n, первiснЬ
очiкувану економiчну вигоду.

Де бimоось ка з аб о ozo ванiсmь

поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, ПосJý/ги визнаеться iктивом
одночасно з визнаншIм доходу вiд реалiзацiI продукцii', ToBapiB, робiт i послуг та оцiнrоеться за
первiсною вартiстю,

Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги вiдображаеться на даry балансу за
чистою реалiзацiйною вартiстю, тобто за вирахуван"ям резерuу суrrriвних боргiв.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть, яка с фiнансовим активом (KpiM придбаноi заборгованостiта заборгованостi, призначеноТ для продажу), вкJIючаеться до пiдсумку бмансу за чистою
реалiзацiйною вартiстю.

Компанiя визначае величину резерву сумнiвних боргiв методом застосування абсолютноi суми
cyMHiBHoi заборгованостi за кожним дебiтором. Койпанiя створюе резерв сумнiвних боргiв'для
очiкування повернення грошових коштiв неплЪтоспроможними банками.
Нарахування. суми .резерву сумнiвних боргiв вiдображасться у Звiтi про фiнансовi результати (Звiт
про сукупний дохiд) у складi iнших операцiйних витрат. Сума вiдшкфвання iaHi-e сп"саноi
безнадiйноi дебiторськоi заборговаяостi включаеться ло йаду ir-"* о.r"рuЙйr"* до*одiu.
.Щовгострокова дебiторська заборгованiсть вiдобрахаеться в балансi за ii теперiшньою вартiстю.

.Щебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом включа€ заборгованiсть фiнансових i
податкових органiв, а також aBaHcoBi платежi, переплату за податками i збоiами, i,rшими платежами
до бюджеry та вiдображаеться в балансi iз видiленllям заборгованостi з подаi*у *rа прrбl.о*.
гроtаовi колumu mа й еквiвменmч

грошовi кошти та ix еквiва.rrенти вкпючають грошовi кошти у kaci, кошти на поточних, депозитнихбанхiвських рахунках КомпанiТ та спецiальних рахунках у системi елекгронttого адмiнiструванrrяпдв.

.Щепозити являютЬ собою KopoTKoлcTpoKoBi вклади/депозитну лiнiю, розмiценi пiд ринковi процентнi
ставки у нацiональнiй та iноземнiй валютi.

зобов'жання

Зобов'язання визнаеться Компанiею, якщо його оцiнка може бути достовiрно визнач€на та icHye
ймовiрнiсть зменшення економiчних вигiд у майбутн"о"у уru"rriдо* иоaо ,rо"чa"rr"Доu.о"rропо"i
зобов'язання вiдображаються в балансi за 1х теперiшньою вартiстю. Поточнi зобов'язання
вiдобра;каються в бмансi за сумою погашення.

Фiнансовi iнсmоvменmu

Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання визнаються тодi, коли Компанiя стае стороною уконтрактних взаемовiдносинах щодо певного iHcTpyMeHTa.

Фiнансовi активи Компанii вк.пючають: грошовi кошти та ik еквiваленти i банкiвськi лспозити,
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дебiторську заборгованiсть, вlс,Iючаючи заборгованiсть за товари, роботи, послуги. Фiнансовi
зобов'язаннЯ Компанii вкJIючаютЬ поточну кредиторську заборгова*riсто, u т.ч. за iовари, робo'и,
ПОСJt}/ги.

Фiнансовi iнструменти первiсно оцiнюються та вiдображають за ik фактичною собiвартiстю, яка
скпадаетьсЯ iз справедливоi BapTocTi активiв, зобов'язань або iHcTpyMeHTiu 

"nu"rro.b 
капiталу,

наданих абО оц)иманиХ в обмiн на вiдповiдний фiнансовий iHcTpyMeHi,- i витрат, якi безпосередньо
пов'язанi з придбанням абО виб}"ггям фiнансового iHcTpyMeHTa (комiсiйнi,' обЪв'язковi збЬри та
платежi при передачi цiнних паперiв тощо).

облiкова полiтика стосовно оцiнки фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань на кожну наступну
пiсля.визнtння дату розкриваеться у вiдповiдних роздiлах облiковоi полiтики, вик.lIаденоi у цiЙПримiтцi (Пояснювальнiй записцi).

вuзнання ёохоdiв

Щохiд вiд реалiзацii про,ryкцiТ (ToBapiB, iнших активiв) визнаеться в разi наявностi Bcix наведених
нижч€ умов: покупцевi переданi ризики й вигоди, пов'язанi з правом власностi на продукцiю,(товар,
iнший мтив); КомпанiЯ не здiйснюе надалi управлiнrrя та понтроль за реалiзоuанЙ пролукцiсю
(товарами, iншими активами); сума доходУ (виручка) може бlти достовiрно визначена; е впЪвненiсть,
_цо в результатi операцii вiдбудеться збiльшенrrя економiчних вигiд Компанii, u u"rpu.", пов'язанi з
цiею операцiею, можlть б5пи достовiрно визначенi.

,Щохiд вiД наданIiJ{ послуг та виконаншl робiт визнасться виходячи зi сryпеня завершеностi операцiТ з
надання послуГ (за датоЮ складаннЯ акту абО iншого документа, який пiдтвердхус виконання робiт
або надання послуг).

Якщо дохiд (виручка) вiд надання послуг не може б5,ти достовiрно визначений, то BiH вiдображаеться
в бlхгалтерському облiку в розмiрi визначених витрат, що пiдлягають вiдшкодуванню. 

''

.щохiд,.який виникае в результатi використання активiв Компанii iншими сторонами, визнаеться увиглядi процентiв, роялтi та дивiдендiв, якщо ймовiрне надходження економiчних вигiд. пов'язаних з
такою операцiсю та дохiд може бути достовiрно оцiнений,

Проценти визнаються у тому звiтному перiодi, до якого вони HlUIeжaTb виходячи з бази ik
нарi}хування та строку користуванrrя вiдповiдними активами,

Щивiденди визнаються у перiодi прийlrятгя рiшення про ik виллаry.

дохiд вiд отриманих штрафу, пенi, неустойки виникае у перiодi впевненостi отримання економiчноi
вигоди, тобто в перiодi отримання штрафу, пенi, неустойки на поточний рахуноrкомпанii.
вtлнанttя вumраm

Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у зв'язку з виб},ггям або
амортизацiею активiв чи виникненням зобов'язань, результатом чого е зменшеншI власного капiта.лу,
за винятком зменшення через здiйснення виплат учасникам

,ЩО складу витрат вiдносяться:

- собiвартiсть реалiзованих ToBapiB, продукцiТ (робiц послуг)
- витрати, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю, якi не входять до собiвартостi реалiзованоТ

продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг) та подiляються на адмiнiстративнi, збуговi та iншi
операцiйнi витрати

- фiнансовi витрати

- iншi витрати, якi виникають пiд час дiяльностi (kpiM фiнансових витрат), але не пов'язанi
безпосередньо з виробництвом та./або реалiзацiею продукцii (ToBapiB, робiт, послуг;

- суми податку на прибlток.

витрати звiтного перiоду визнаються або зменшенrrя активiв, або збiльшення зобов'язань , що
призводить до зменшення власного капiталу Компанii (за винятком зменшення капiталу внаслiдок
його вилучення або розподiлу власниками), за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi.
Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з l]изнанItям доходу, для отримання якого
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вони здiйсненi.

Витрат]4, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат
того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi.

Собiвартiсть реалiзованоi продукдiТ (робiт, послуг) скпадасться з собiвартостi ToBapiB, придбаних зметою под:шьшого продФltу, якi були ремiзованi протягом звiтного перiо4ч.
Поdаmкu

Поmочнuй mа вiёсmроченuй поdаmкч

Витрати з податку на прибуток складаються з поточного податку на прибугок та вiдстроченого
податку на прибуток. Поточний податок на прибlток * це сума податку на прибугок, u"aru"""u узвiтному перiолу у вiдповiдностi до .rодu"r,оuо.ь законодавства. Сума вiдстроченого податку наприбутоК вiдображае чистий податковий ефект тимчасових рiзниць на ."iф дurу "Ы noourno"o.базою активiв та зобов'язань.та ii ба,rансовою вартiстю дlя цiлей фiнансовоi звiiно"ri. Вiд"rроо""iподатковi активи та зобов'язання 

""arru"u,or""" 
за ставками податку, зacTocyBa'I.,t яких дооподаткованого доходу очiкуеться у роках, в яких передбачасться реалiзацiя або погашенrrятимчасових рiзниць. Оцiнка вiдстрочених податкових акйвiв та зобовъзано йср"** можливiподатковi наслiдки, якi випливають з того, яким чином Компанiя oriny. 

"u.uirr! лif p.-i.y"ur"
або погасити балансову BapTicTb cBoix активiв i зобов'язань.

Вiдображення вiдстрочених податкових активiв i вiдстрочених податкових зобов'язань здiйснюсться
щорiчно (у рiчнiй фiнансовiй звiтностi) станом на З 1 грудня звiтного року.
У промiжнiй фiнансовiй звiтностi вiдобра:каються вiдстроченi податковi активи та вiдстроченiподатковi зобов'язання у бмансi в cyMi зазначених активiв i зобов'язань, *о urarч""йu 3l грудняпопереднього року без iх обчислення на дату промiжноi фiнансовоi звiтностi.
Поdапок на ёоdану варrпiспь

.Щоходи, витрати та активи визнаються за вирахуванням сум податку на додану BapTicTb (далi -(ПДВ)), oKpiM випадкiв, коли П.ЩВ, що виникае пр" Ky.riBniaKr""i" 
"; .о;;;;; uй,iпuооuуr""",

податковими органами. В такому випадку П.ЩВ визнасться у BapTocTi придбання u*r"uy Ъбо 
"nчастина витрат звiтного перiоду.

.Щебiторська та кредиторська заборгованостi у Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) та суми у Звiтi про
рух грошових коштiв (за прямим методом) включають суму ПjlВ.^
OoeHda

визначення того, чи с договiр орендною угодою або мiстить положення про оренду на даry
укладання договору, заJIежить вiд суrностi операцi'i, а не форми договору, i передбачае оцir*у ro"o,чи потребуе виконання вiдповiдного договору 

""nopr"rurn" 
окремого активу або активiв, а такох<

передачi прав за використання активу.

Компанiя як оренdар

Оренда кrrасифiкуеться як операцiйна або фiнансова оренда на дату складання договору.
Оренда, за якою Компанiя приймас Bci ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на
орендований актив, к;lасифiкуеться як фiнансова оренда, Фiнансова оренда каr,irалiзуетiс" йа даryпочатку строку оренди за справедливою вартiстю орендованого майна, або якщо ц" 

"уйu " 
,on-oa, -

за. теперiшньою вартiстю мiнiмальних ор.пдн* платежiв. Оренднi лl_патежi розпЪдiляються мiж
фiнансовими ви,Iратами i зменшенrrям зобов'язання за орендою так, щоб досягти незмiнноi
процентноТ ставки на непогашену суму зобов'язання, Фiнанiовi витрати вiдобрЙються у складiЗвiry про фiнансовi результати (Звiry про сукупний дохiд) в cyMi, цо вiдноситься io звiтного перiоду.
гlпатежi за операцiйною орендою визнаються як витрати у складi Звiry про фiнансовi результати(Звiry про сукуПний дохiд) за прямолiнiйним методо* .rpo"".u" 

"rроку 
оренди,

Компан iя як ор е нd od ав е ць

оренда, як якою Компанiя не передас Bci ризики та вигоди. пов'язанi з правом власностi на
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орендований актив, шlасифiкуеться як операцiйна оренда.

.Щохiд вiд операцiйноТ оренди визнаеться iншим операцiйним доходом вiдповiдного звiтного перiоду.
Переоаryнок iноземноt ваltюtпu

операцii в iноземнiй валютi пiд час первiсного визнання вiдобрахаються у вмютi звiтностi шляхомперерахункУ суми в iноземнiй валютi iз застосуванням ваJIютного курсу на початок дIш датиздiйсненrrя операцii.

визначення курсових рiзниць за мон9тарними статтями в._iноземнiй валютi проводиться на датубалансу, а також на даry здiйснен* 
"о"подчр""поТ 

опфачii в ii межах, й; ;;.-;;;;, курсових
РiЗНИЦЬ На Даry баЛаНСУ ЗаСТОСОвуеться ва.llютний курс на кiнець о"" о"rriЪ-""-"1. п], u".rru"""riкурсових рiзниць на дату здiйснелня .о"подuр""*оi операцii .u"ro"ouy"ru"" 

"Ьair"И курс напочаток дня дати здiйснення операцii.

пов'жанi сmоронu

Сторони зазвичай вва]каються пов'язаними, якщо одна сторона мае здатнiсть коrrтролювати iншусторону, знаходиться пiд спiльним контролем або може ,дй.rоuч"" i"rоrr"и 
";;;-;ъ" спiльнийконц)оль над iншою стороною пiд час прийняття фiнансових та операцiйних рiшень.

Перелiк пов'язаних cTopiH визначаеться Компанiею, враховуючи сугнiсть вiдносин.
оцiнку активiв або зобов'язань в операцiях з пов'язаними сторонами Компанiя проводить по методупорiвняльноi неконтрольованоi цiни.
IH фопма uiя за се ale н mам ч

Компанiя не веде розподiл та не розкривас iнформацii за прiоритетними сегментами.
YMoBHi зобов'жання mа акmuвч

YMoBHi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. TaKi зобов'язанн-,l розкрив.ються упримiткаХ ао фiнансовоi звiтностi, зu й""rпо' ,* 
""n**,". коли ймовiрнiсть вiдтоку pecypciB. цовтiлюють економiчнi вигоди, е незначною

YMoBHi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у примiтках в тому випадку,якщо icHye достатня ймовiрнiсть приIUIиву економiчних вигод.
поDii' пiсля dапu бсшансч

подii, що вiдбуваються пiсля дати. балансу i вказують на умови, що виникJIи пiсля цiсi дати, непотребують коригування статей фiнансовйх звiтiв та розкриваються у примiтках до фiнансовоIзвiтностi, якщо вiдсутнiсть iнформацii про них "-"ra 
'ru .дчrriсть корисryвачiв звiтностi робитивiдповiднi оцiнки та приймат" рiшенн".

вuплаmu пDаtliвнuкац

Компанiя здiйснюе виплати працiвникам у виглядi поточних виrшат: заробiтноТ плати, вiдгrускн[х,iнших виплат i нарахувань, щоздiйснююЙ" uiд.rовiд"о до законодавства УкраiЪи.
Нарахована сума працiвникам за робоry, яку вони виконаJIи протягом звiтного перiоду, визнаегьсявитратами та поточним зобов'язанням.

компанiя нараховус единий соцiальний внесок за ставками та в розмiрах, визначених законодавствомУкраiни. Нiяких iнших пРограм пенсiйного забезпечення Ko"nu"i" ," ur*opr"ro"y",-- 
-----''

3, ВИIIРАВЛЕННЯ ПОМИЛКИ ТА IНШI ЗМIНИ

компанiею виправлено помилки, якi стосуються визнання у виц)атм за попереднi роки:
- сум забезпечення витрат на вiдпустки - (124) тис.грн.;
- сум виц)ат на збут - (37) тис.грн.;
- списання дебiторськоi заборгованостi, с,грок позовноi давностi якоi минув - (1) тис.грн.

компанiею виправлено помилки по попередньому перiоду ретроспективно в фiнансовiй звiтностi за
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2022 рiк шляхом перерахуванпя залишкiв активiв та капiталу на_початок 2022 року.В зв'язк5z з цим,повторне оприлюднення виправлених фiнансових звiтiв не потрtОне.
Суми виправлень по кожнiй статгi звiтностi навомться нижче:
Звiт про фiнансовпй стан

до кориryвання
на 0| .01.202?

пlсля коригування
на 0| .01.2о22

78 296 78 259
.Щебiторська заборговаяiсть за виданими

-з7

авансами 9 549 9 548 -1

4, РозкРиТТя IнФоРМАцIi, Що ПЦТВЕРДЖУ€ CTATTI, ПоДАнI У ФIнАнсоВЙЗВIТНОСТI

4.1. OcHoBHi засоби

Станом на з1.12,2022 ocHoBHi засоби Компанii вiдобрахенi за первiсною вартiстю за вирахуваннямнакопиченоi амортизацiТ. Амортизацiя o"rour"r' засобiв фаховуйЪ"" 
..i.*йтосуванням

прямолiнiйного методу. Групи основних засобiв Talх рух протягом 2022 року вiдображенi в роздiлi lI<OcHoBHi засоби> Форми 5 <Примiтки до рi.,"оi qi*uпliuЪiЬвiтностi ,u zrizz p;*,I- 
""*"-''

l:мпанiя ^в_чр;од 
овж 2022 року отр^и],Iу^вал_а в операцiйну оренд/ нежитлове примiщення загаJIьноюплощею 264,5 кв.м. Станом на 31.i2,2o2z баr,u*r"оuu' BapTicTb примiцення згiдно з укладенимдоговором оренДи нерухомогО майна, взятого в оперативну ор€нду, становила 790,7 тис. грн.

Компанiя впродовж 2022 року здiйснювала операцii по наданню в суборенду нежитлових примiщеньзаг{UIьною площею 50,З2 кв.м.

Первiсна BapTicTb повнiстю амортизованих основних засобiв станом на З 1 .12.2022 дорiвнюе 1264 тис,грн. Перегляд cTpoKiB корисного використаннJI протягом 

'ozz 
й ""'.йrЬ-"iiЁ"l}uri o.ro"riзасоби не списуютьсЯ з балансУ оЪкiлuкИ йr;;;; отримання економiчних вигiд вiд ikвикористання.

Лiквiдацiйна BapTicTb об'сктiв основних засобiв не переглядалася постiйно дiючою комiсiею припроведеннi щорiчноi iнвентаризацiI. По об'сктам o""oi""* засобiв, по яким лiквiдацiйна BapTicTbдорiвнюе нулю, Компанiя mla'ye використовувати ocHoBHi 
-засоби за ix основним призначенням до

:]:Y._9:l':o." TePMiHY ix 
"п"поУu'uцii. 

за умоuи р"-ъ"чlт (лiквiдацii) необоротних акгивiв пiслязакlнчення строку ix nop""1:|:, використання 1експlryатачii),. "d;;;';;;;jru'чiiоlпi*";лuчiо)оо'екта основних засобiв очiкуються на piBHi BapTocii акrивlв, якl плац/ють отримати вiд такоiреалiзацii (лiквiдацii).

Iло:]::о" 
звiтного перiоду переоцiнка та перегляД cTpoKiB корисного використання основних засобiвне проводились.

Станом на 3 l .12.2022 ьiдсутнi:

- обмеження щодо використання основних засобiв;- угоди на придбання у майбlтньому основних засобiв:- ocHoBHi засоби, вилученi з експлуiтацii дrя продалqr'
Станом на з1,12,2022 Компанiя провела тестування основних засобiв на предмет зменшеннякорисностi. ознаки зменшення корисностi не всйовленi.
Станом на з1,12,2022 В облiкv рахуються незавершенi капiтальнi iнвестицii в ocHoBHi засоби та iншiнеоборотнi матерiальнi актив" в cyMi3 тис. грн. 

tпбgltицIl в 
'cHoBHl 

засО

4.2.Нематерiальнi активи
Станом на з1,12.2022 нематерiальнi активи КомпаНii вiдображенi за первiсною вартiстю завирахуванI,Iм накопиченоi амортизацii', Амортизацiя .'""ur"pi-irr",. ;-r;;Т;;;;;йвмась iз
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застосуванням прямолiнiйного методу. Строк корисного використання нематерiальних активiвВИЗ]]аЧеНО при вводi в експлуатачiю та знаходиться в межах l - l0 рЁ*i". гру"" 
"""u., 

ipi-'o""* u*.""iu,1 i* 
р{1 протягом 2022 року _вйображенi в роздiлi I <HeMaTepiйbHi акйи> оор*rЪ ,,прrri"*, оорiчноТ фiнансовоТ звiтностi эа 2О22 piK>.

Станом на 3 1. 12.2022 ь:tдсунi:
- ознаки зменшення корисностi нематерiальних активiв;- нематерiальнi активи з обмеженим правом володiння або передачi у заставу як забезпеченнязобов'язань;
- договiрнi зобов'язання, пов'язанi iз придбанням нематерiальних активiв.

Переоцiнка нематерiальних активiв, перегляд cTpoKiB корисного використання в звiтному перiодi непроводились.

Протягом 2022 року не здiйснюв:UIись витрати на дослiдження та розробки.
По кожному нематерiальному активу, в тому числi з необмеженим TepMiHoM дii, при передачi вексплуатацiю в наказi по пiдприсмству u"runornr.ro." Tep"iH кориспогJ викЪ}истання 1зурахуванням мiнiмально допустимих сцокiв, встановлених податковим законодавством УкраiЪи).
4.3. Запасш

Iнформацiя щодо балансовоi- BapTocTi запасiв у розрiзi окремих шасифiкацiйних груп наведена уроздiлi VIII <Запаси> Форми 5 кПримiтки до pirHoi' бiнансовот звiтносri за 202) pi-,r. "
Запаси вiдофаженi за собiвартiстю - первiсною вартiстю, яка складасться з фактичних витрат на iiпридбання, Собiвартiсть запасiв станом Ъ а З1.12.,2О22 лорiвнюе чистiй BapTocTi реалiзацiТ. BapTicTbзапасiв на даry балансу не перевищуе чисry BapTicTb реалiзацii..
Виб}"ггя_ запасiв (сировини, матерiалiв, МIIIП, iнших виробничих запасiв, налiвфабрикатiв, готовоiпродукцi'i, ToBapiB) здiйснюсться методом собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО),
Станом на з1.12.2022 запаси, що висryпають як заставне майно, е пошкодженими, залежалими абоНеПРИДаТНИми Дпя використання, переданi у переробку, на комiсiю _ вiдсутнi.

4.4. {ебiторська заборговапiсть

Розшифровка р. l l25, 1lз0, l135, 1140, 1155 Балансу (Звiry про фiнансовий стан):

на 37,|2.2022 на 31.72,202l
заборгованiсть за

послуги вiтчизняних покупцiв
Резерв пiд cyMHiBHy дебiторську
товари, роботи i послуги

,щебiторська заборгованiсть за розрrrхунками за
видаfiими авансами

,щебiторська заборгованiсть за розрахунками
бюджетом

.щебiторська заборгованiсть за розрахунками
нарахованих доходiв
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть

товари, роботи i

заборгованiсть за

20740

(18 267)

3 668

250

8

41 559

9 548

2 з93

82

85
Разом:

б 399 53 667
Станом на 3 1.12.2022 в облiку вiдсJлня довгострокова дебiторська.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть, вiдображена в р. 1155 Балансу (Звф про фiнансовий стан),скпадаеться з:

на 3|.t2.2022 на 31,12.2021
Розра-хунки з митницею

8

2
[нша дебiторська заборгованiсть (дт "Бднк сIч)
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Резерв пiд iншу cyMHiBHy дебiторську заборговаяiсть

нижче поданий аналiз дебiторськот заборгованостi за основною дiяльнiстю за кредитною якiстю:
!ебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (суми наведенi без зменшення на РСБ):

0-60 днiв
б1_90 днiв
91-120 днiв
бiльше 120 днig+

на 31.12.2022 на 31,12.202l

20 740 41 559
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (суми наведенi без зменшення на РСБ):

(2)

Поточна дебiторська заборгованiсть вiдображена у фiнансовiй звiтностi КомпанiТ за собiвартiстю.
забезпечень дебiторськоi заборгованостi протягом звiтного перiоду Компанiя не отримувала.
КомпанiсЮ в роздiлi IX <Щебiторська заборгованiсть> Форми 5 <Примiтки ло рiчноi фiнансовоТ
::i:T:li За 2022 PiK> РОЗКРИТа iнформацiя' npo noro""y дебiторську заборгованiсть за строками(ПеРIОдаМи) ij' непогашення. Суми поточноi лебiторськоТ заборгованостi ;"";o;;i ; 

"'f,u*ybun"""визнаного резерву сумнiвних боргiв, який нмежить дь цiет заооргованостl.

14
2
6

l812l

41 184
4

1l
зl0

0-60 днiв
на 31.12.2022 на 31.72,2021,

8 85

10 85
.Щебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом становить:

на 31.12.2022 на 31.12.2021
Заборгованiсть бюджф
Заборгованiсть бюджету по iнших податках

2 392
1

Станом на з|,12,2022 Компан_iя мае дебiторську заборгованостi, яка е сумнiвною, i за якоюсформований резерв сумнiвних боргiв.

Компанiею в роздiлi YIII <Забезпеченrrя i резерви> Форми 5 <Примiтки до рiчноi фiнансовоi звiтностi
за 

_2022 рiк> розкрита iнформацiя npo ,upu*y"a""" (стuорепня; р"..р;у;й;й;-йl"оirор.",.у
заборгованiсть та залишки на ньому, 

vJnll\\Yl\J А\ 
-

Резерв сумнiвних боргiв:

Разом:
2 393

Iнформацiя щодо дебiторськоТ заборгованостi наведена за чистою реалiзацiйною вартiстю.
Вся дебiторська Заборгованiсть - поточна та станом на З1.12.2022 деномiнована в гривrrях.

на 3|,|2.2022 на 3'l,.12,2027
18 267

2

Резерв пiд cyMHiBHy леоЪфс"пу заоор.ойнББ зu
товари, роботи i послуги
Резерв пiд iншу cyMHiBHy дебiторську заборгованiсть

18 2б9

4.5. Грошовi коштп та ix еквiвалентп

Розшифровка р. 1 165 Балансу (Звiry про фiнансовий стан):

на 3l.t2.2022
Грошовi кошти на поточних paxyнn* у Oa"nal< 27 ,7 

51 25742
на 31.12.2021

Разом:
8



Грошовi кошти на депозитних рахунках у банках
l рошовl кошти на спецiальних рахунках (рахунок

12 000

казначейство
Всього, грп.

2 362
42 |lз 25 742

Станом на Зl грудня 2022 року та наЗlгрудня 202l року грошовi кошти ..а i* еп"iuuленr"деномiнованi в гривнях та iноземнiй валютi ftолар, свро;. Vci *Ъ-r, *r, Our*iu""*r* p-u"yrrnu* n"простроченi та не знецiненi. обмеження npaua ko"rrat ii на користування грошовими коштами станомна 3 l грулня 2022 року та З l грудня 202l року вiдсутнi.

За валютою:

на 3|.12.2022 па 31,12.202l
Грошi на банкiвських paxyнKirx в нацЪпuо"нП 

"a*-i 41 989
,l24

42 |lз

25 |24
618

грошi на банкiвських рахунках в iноземнiй ваrютi

25 742

*."l ::::::"л:::л]i,.::т::,i"* грошових коштiв операцiйноТ дiяльностi КомпанiI, вiдображенi уJB[r,l про р}х грошових коштiв, складеним за прямим методом.

Розшифровка р, З095 <Iншi надход2кення> ЗвФ про р),х грошових коштiв (за прямими методом):

повернення надлишково перq,ахованих коштiв
за 2022 piK за 2021 piк

Iнше 50
80Разом

27 130
Розшифровка р 3l90 <Iншi витрачанrrя> Звiry про рух грошових коштiв (за прямими методом):

кошти на вiдряджеппц 
"arepia-i,onu 

допомога
Перерахування на митницю
Блаюдiйна безповоротна допомога
Штрафи за податками
Штрафи за господарськими договорами
Iнше

205
8

зз2
81

250
зб

193
,l92

16l
186

Разом

4.6. Витрати майбутнiх перiодiв

Розшифровка р. 1 170 кВитрати майбутнiх перiодiв> Балансу (Звiry про фiнансовий стан):

560 1684

на 31,72.2022 на 31.12.202lВитрати на виготовлення тролейфсiБ цЕпFб_т2OУ
Витрати на ремонт тролейбусiв Skoda l4Tr
Страчування автомобiлiв та орендованого майна
,Щоступ до он-лайн cepBiciB та оновлення ПП
Лtцензtю на право о ММ (рiчний платiж1 5
Разом

J
5l
3

2з

5

5l
J

29

85 88

4.7.Iншi оборотнi актпви

Розшифровка р. l190 <Iншi оборотнi активи>> Балансу (Звiry про фiнансовий стан):

на 31.12.2022 на 31,.72,2021Податковий кредrт 1rЪодфжЙi податкоui напладпi; l9 2

2 870

4.8. Зареестроваций капiтал

219|
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Розмiр заресстрованого капiтму
учасникiв. Станом на 31,12.22
УкраiЪи:

Компанiiлстановить 70 тис, грн. та складаеться з грошових BHecKiB|?l э1.1l,z] учасниками та власниками Компанii с громадянини

- Сухов Олег Петрович (85% частки стацлного капiтаrry);
- Науменко.Щми:гро Олександрович (l5olo частки статlтного капiтму).
Кiнцевим бенефiцiарним власником е:

- Сдов о,п,, тип бенефiцiарного воg9лiння - прямий вирiшальний вrгrив, вiдсоток часткистатлного капiтаlry в юридичнiй особi або вйсоток права голосу в юридичнiй особi: 85;
- Науменко .Щ,О,, тип бенефiцiарного володiння - непрямий вирiшальний вггrив, вiдсоток

i;:r* 
*ч**го капiтаlry в юридичнiй особi або вiдсоток ,р""; ";;;;-;-.;;;нiй особi:

змiн у скrrадi учаоникiв протягом 2022 року не вiдбувалося. Резервний капiтал не створювався,

4.9. Поточнi зобовrязаппя та забезпеченпя

Розшифровка р. 16l5,1620, 1635, 1б40, 1660, 1690 Балансу (Звiry про фiнансовий стан).
поmчнi зобов'язання та забезпеченЕrI вкпючають:

на 31.12.2022 на 37,12.202l
29 06з
з 715

25 з48
1з 031

l505
2 204

25 5з9
4 l44

2l з95
17 201

427
1 646
з |44

- передlноземнимипостачtlльникllми
кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами

Iреаиторська заборгованiсть за розрахунками з 1лIасникамипоючнi забезпечення
Iншi поточнi зобов'язання
Разом:

45 803 47 957
кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом скJIадас:

на 31.12.2022 на 37.12,202l

602 | 296

3 |44

Розрахунки з подаrку 
"i!Б]Б}БфriсБ 2 4зz

Iншi поточнi зобов'язанrrя, вiдображенi в р, 1690 Балансу (Звiry про фiнансовий стан),складаються:

на 3|.12.2022 на 31.12.2021,Податковий кредит
Поворотна фiнансова допомога 500

2 204
lнформацiЯ щодо видУ та змiн забезпеЧень станоМ на початок та кiнець року, та за поточний piKнаведена у роздiлi VIIкЗабезпечення i резерви> Форми 5 кПримiтки до рiчн"i бiЫ"йf.*irr""ri".
сума, що визнана в якостi резерву, вiдображае найкращу розрахункову оцiнку витрат, якi необхiднiна кiнець звiтного перiод, для uреryлюваrrня i"rу.чЙ Йб'о"'".ч"rr".
Загальна сума резерву склада€ться з:

- обов'язкових виплат, передбачених КЗпП, таких як оплата днiв щорiчноi вiдгryстки,

21
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компенсацii днiв невикористаноi вiдrryстки при звiльненнi та нарахування ЕСВ на суму
резерву вiдпусток;

- витрат на формування забезпечення вiдшкодування наступних (майбутнiх) операцiйних
витрат i платежiв.

ЗабеЗПеЧеННЯ На виплату вiдrryсток створюеться щорiчно станом на З1 грулня на пiдставi даних про
СеРеДНЬОДеННИЙ ЗаРОбiтОк працiвникiв та кiлькостi невiдпрацьованих днiв вiдпустки вiдповiдно до
МеТОДИКИ РОЗРаХУНКУ, ЩО вСтановлена украiЪським законодавством. Середньоденний заробiток
розраховусться виходячи iз середньоi кiлькостi календарних днiв за piK з урахуванням свят.

ПРОТЯГОМ ЗВiТНОго перiоду Компанiя здiйснювала насryпнi поточнi виплати працiвникам: заршIата,
ПРеМi't, ОПЛаТа Вiдпустки, iншi виплати i нарахування, якi здiйсrrюються вiдповiдно до законодавства
УкраТни.

протягом звiтного перiоду Компанiя не мала обтяжливих koHTpakTiB. Непередбаченi зобов'язання
СТаНОМ На З1,12.2022 вiдсутнi. Вся кредиторська заборгованiсть деномiнована у гривнях. Балансова
BaPTicTb КРеДитОрськоi заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншоi кредиторськоi заборгованостi
дорiвнюе ii справедливiй BapTocTi.

4,10. ,Щоходи

Основний дохiд компанii - це продаж, гарантiйне та cepBicHe обслуговування мiського пасаrкирgького
еЛеКТРИЧНОГО ТРаНСПОРТу (HoBi тролеЙбуси), продаж трамваiЪ, якi ранiше експлуатувалися в краiЪах
еС, ПРОДаХ Запасних частин та комшlектуючих дrя тролейбусiв, що експлуатуються комунальними
пiдприемствами.

КОМПаНiЯ Не ВИдiляе господарських сегментiв, так як дiяльнiсть носить единий характер виробничого
процесу, спосiб отримання доходу (способи розповсюдження продукцii, ToBapiB, робiт тощо)
однаковий.

КОМПаНiЯ Не видiляе прiоритетних та допомiжних сегментiв, так як вIuIив на фiнансовий результат
дiяльностi зазначених вице напрямкiв за cвoiм характером е однаковим, органiзацiйна стуктура
Компанii едина.

АКТИВИ Та ЗОбОВ'ЯЗання Компанii не розподiляються за напрямками, оскiльки використовуються
спiльно при здiйсненнi дiяльностi Компанiсю в цiлому, та доходи та витрати, що пов'язанi з ik
використанням або виникненням, включаються до скJIаду iнформачii про Компанiю в цiлому при
складаннi фiнансовоi звiтностi.

Розшифровка доходiв вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) наведена нижче:

За 2022 За 2021

,Щохiд вiд реалiзацiТ ToBapiB 44 788
52

з23 801
355вiд ремiзацii робiт i

Разом:

Розшифровка iнших операцiйних доходiв наведена нижче:

44 840 324 156

Реалiзацiя iнших оборотних активiв
Iншi операцiйнi доходи,
в тому числi:

Дохid вiё купiвлi - проdаэtсу валюпu
!охiё вid безоплаmно оdерэtсанлtх обороmнuх акmuвiв

629

з 025

26
735

2 264

4 247
.135

бz9

79

5500охоdч
Разом:

Розшифровка iнших фiнансових доходiв наведена нижче:

3 654

21l2

5 011

22
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CTaTTi доходiв За 2022 piK За 2021 piK
Разом 2 7t2

4.11. Витрати

Собiвартiсть реалiзованоi продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) включае:

37

За 2022 piK 3а 2021 piK
Собiвартiсlь реал iзованих ToBapiB 29 422 265 ззб
Разом

Розшифровка iнших операцiйних витрат наведена нюкче:

29 422 265 336

За 2022 piK За 2021 piK
Операцiйна курсова рiзниця
Ремiзацiя iнших оборотних активiв
Штрафи, пенi, неустойки
Витрати вiд знецiнення запасiв
CyMHiBHi та безнадiйнi борги
Iншi операцiйнi витрати
в тому числi:

Куrtiвля - проdаэlс валюmu
Неспачi i вumраmu вid псування цiнносmей
IHuli вumраmu

7 221_

l6,7|
18 296
7 26|

123
1

/ ]5 /

415з
1з5
Jo

9 91;

351

9 913

Разом

Розшифровка iнших витати наведена нижч€:

34 449 14 588

За 2022 piK За 202l piK
Безповоротна фiнансова допомога
Разом _ l80

Витрати, якi включенi до статей витрат Звiry про фiнансовi результати (Звф про сукупний дохiд), а
вiдображенi безпосередньо у складi власного капiталу (KpiM вилучення капiтiшу та розподiлу мiж
власниками), вiдсутнi.

4.12. Вiдстрочепi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язаппя

вiдстроченi податки були розрахованi на тимчасовi рiзницi з податку на прибlток з використанням
ставки оподаткування у розмiрi l8olo.

У 2022 роцi податок на прибугок в YKpaiHi обчислювався з оподатковуваного приб}тку за ставкою
l8%. Протягом 202l та 2022 poKiB у Компанii були вiдсугнi пiльги з податку на приб5rгок.

Вiдмiнностi мiж украiнськими правилами оподаткування та НП(С)БО призводять до виникненшI
певних тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань для цiлеЙ фiнансового
звiryвання та iхньою податковою базою. Компоненти витрат по податку на приб}ток Компанii за
роки, що закiнчилися на 3l ryудня 20Z2Ta на З 1 грудня 2021вшlючають:

l80

на 3l.|2.2022 на 3'l,.l2,202l
5 559Поточний податок

Змiни у вiдотрочених податках
Витрати (лохiл)з податку на прибуток

(1)

-------ц)- 5 559

Найменування тимчасовоi рiзниui

Цаявнiсть тимчасових рiзниць станом на 31.12.2021 року! тис.грtl.
Значенвя

показника в
податковому

облiку

Значення
показника в

бухгfulтерському
облiкч

тимчасова
рiзниtц

Ставка
податl(у

ВiдсФочеIlий
подаюк ВПА

(впз)

Забезпечення Фезерв) для вiдшко.ryванвя
наýryпвих (майб}тнiх) операцiйних витрат i
платежiв

0 1 7 l8 1
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Найменування тимчасовоi рiзничi

Наявнiсть тимчасових рiзrlиць станом на 31.12.2022 року. тис.гDн.
Значення

покtlзника в
пOдатковому

облiку

Зпачення
показника в

бухгмтероькому
облiкч

тимчасова
рiзниtц

сmвка
податку

ВiдgФочФrий
подаmк ВПД

(впз)
Забезпечення (резерв) дlя вiдшко4rвання
Ilаступних (май6}тнiх) олерацiйних витрат i
платЕжlв

0 5 5 l8 i

Резерв оумнiвних боргiв 0 18 269 l8 269 l8 3 288
Податковi збитки (рядок 04 Декларацii за
2022 piK) _4 650 4 650 l8

у зв'язку з податковими збитками, отриманими в 2022 роцi та вiдсутнiстю впевненостi в отриманi в
майбутнiх перiодах податкового прибlтку, було прийняте рiшення не визнавати ВПА в 2022 роцi.

5. розкриття шIшоi шФормАцIi

5,1. Операцii з пов'язанпми сторонами

ВiдповiднО до визначеннЯ нп(с)БО 23 <Розкритгя iнформацiТ щодо пов'язаних сторiя> лiд
пов'язаними сторонами Компанii, цо гоryс фiнансову звiтнiсть, розумiються насryпнi контрагенти:

а) пiдприемства, якi перебувають пiд контролем або с),,rгевим впливом iнших осiб;

ь) пiдприемства i фiзичнi особи, якi прямо або опосередковано здiйснюють контроль над
пiдприсмством абО с}.тт€во sпливають на його дiяльнiсть, а також близькi члени родини такоТ
фiзичноi особи.

У вiдношеннi кожноi молклиВоi операцiТ зi зв'язаноЮ стороною до уваги прийма.лась cyTHicTb
операцii, а не тiльки'ii правова форма.

Пов'язанi сторони мопý/ть здiйснювати операцii, якi не мали б мiсця мiж стороннiми пiдприемствами.
Також можl,ть вiдрiзнятися умови й суми транзакцiй у порiвняннi з аналогiчними операцiями мiж
незв'язаними сторонами. Характер вiдносин та операцiй з юридичними та фiзичнимй особами -
пов'язаними сторонами наведено нIrкче:

тип пов'язаноi сто
Контролююча сторона - учасник Повернення ранiше отриманоi вiд пов'язаноi

особи фiн допомоги
Компанi'i, пов'язанi через спiльних власникiв Закупiвля матерiалiв, ToBapiB, послуг
КомпанiТ, пов'язанi через спiльних власникiв Повернення ранiше отриманоi вiд пов'язаноi

особи фiн допомоги
компанii, пов'язанi через спiльних власникiв Надання фiнансовоi допомоги пов'язанiй особi

Пов'язаними сторонами Компанii е:

- тоВ "ЩУОТРАНС": код С,ЩРПОУ зз475274, мiсцезнаходженrrя: 49000, ,Щнiпропетровська
обл., MicTo flнiпро, вул. Воскресенська, будинок 46, примiщення 52;

- Сцов О.П., концlолююча сторона - учасник;- Науменко.Щ.О., контролююча сторона - )ласник .

нижче представленi загальнi суми операцiй, проведених iз пов'язаними сторонами, та залишки за
розрахунками з ними станом на 31 ryудня 2022 року та на 31 грудня 2021 року.

,Щебiторська заборгованiсть по операцiям з пов'язаними сторонами вкпючаJIа:

Щебiторська заборгованiсть на 3l,|2.2022 gа 31.12.202l
,Щебiторська заборгованiсть за виданими авансами

кредиторська заборгованiсть по операцiям з пов'язаними сторонами вкпючaша:

Кредиторська заборгованiсть gа 3I,.|2.2022

l 2з1

на 31,12.2021

24

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи,
послуги (р. lбl5 Балансу)

1
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Кредrrторська заборгованiсть gа 3|.12.2022 ца 31.12.2021

[ншi поточнi зобов'язання (р. 1690 Балансу)
у m. ч. креdumорська заборzованiсmь за опрLл]чланl,L!|!u

безвidсоmковtlмu повороlпlltл]иu позuкалlu

l 602

500

1848

585

Разом

ОперацiТ з пов'язаними сторонами були наступними:

2 833 2 784

ОперацiТ з пов'язаними сторонами За 2022 За 202l
Закупки ToBapiB, робiц послуг
Продаж ToBapiB, робiт, послуг
Погашення заборгованостi за претензiями

808
885
161

80з

19з

Закупки ToBapiB, робiт, послуг вкJIючали придбання орендних послуг. Залишки в розрахунках з
пов'язаними сторонами нiчим не забезпеченi i буд,ть погашенi грошовими коштами. У 2021 м 2022
роках не було видано або отримано гарантiй по вiдношенню до пов'язаних cTopiH.

Методи оцiнки активiв i зобов'язань в операцiях пов'язаних cTopiH не вiдрiзняються вiд методiв
застосованих в операцiях з iншими сторонами.

Ключовий управлiнський персонал включа€ керiвництво: директора та головного бlхгалтера.
Характер вiдносин - вiдносини контролю.

У 2021 та 2022 роцi сума компенсацii провiдному управлiнському персонаJIу вI!.rючена до скпаду
адмiнiстративних витрат та становить:

за 2022 piK за 2021 piK
Витрати на оплату працi

Витрати на соцiальне страхування

1486

з27

1 471

з24

Загалом 1813 t 795
Компанiя не мае довгострокових компенсацiйних або премiальних програм для кпючовою
управлiнського персоналу.

5.2. Орешда

Компанiя як opeHdap

Ви:грати Компанii з отимання в оренду нежитлових примiщень за piK, що закiнчився Зl rрумя 2022
року, становиJIи 583тис. грн. (за piK, що закiнчився 31 грудня 2021 року 598тис. грн.).

Компанiя також орендуваJIа рухоме майно (транспортнi засоби та офiсну TexHiKy), орендна плата за
яке за 2022 piK становила 101тис. грн. (за 2021 piK l 13тис. грн.).

К омпанiя як ор енlоd ао е ць

Впродовж 2022 року Компанiя отримувала дохiд вiд надання в суборенд/ нежитлових примiщень.

Дохiд вiд надання послуг з суборенди н€житлових примiщень за 2022 piK становlтгь 29 тис. грн. (без
компенсацii комунаJIьних послуг). За аналогiчний перiод 202l року дохИ вiд надання посlцд з
суборенди нежитлових примiщень становив 29 тис. грн. (без компенсацii комунальних послуг).

Протягом звiтного перiоду вiдсугнi операцii фiнансовоi оренди, невiдмовнi оренднi угоди, а також
обмеження, передбаченi орендними угодами.

5.3. YMoBHi та KoHTpaKTHi зобов'язапня

Опоdаtпlування tпа вidповilнiсtпь iншuм нормаtпuанu,lt вu,ллоzаr,

УкраiЪське законодавство та реryлюваншI, якi стосуються оподаткування та здiйснення операцiйноi
дiяльностi, в тому числi ваJIютного та митного контролю, продовжуе розвиватись. Законодавчi та
регуляторнi акти не завжди чiтко сформованi та ix тлумачення залежить вiд поглядiв мiсцевих,
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регiональних та нацiональних адмiнiстрацiй, iнших урядових органiв влади. Випадки протирiч та
розходжень не е рiдким явищем.

Керiвництво вваjка€, що Компанiя повнiстю дотримуеться Bcix законодавчих aKTiB i здiйснило
виплату та нарахування Bcix необхiдних податкiв. У разi значноi ймовiрностi ризику вiдтоку pecypciBКомпанiя здiйснюе нар;rхування, спираючись на оцiнки керiвництва.

КерiвництвО Компанii BBtDKa€, щО ризики можливОго вiдтоку pecypciB, якi випливають з податкових
та iнших питань, не буд,ть суттсвими.

Тр анс ф ер не цi ноу mворе ння

fliяльнiстЬ Компанii протягоМ 20_2I, 2.022 
_poKib була предметом державного реryлювання у сферiтрансферного цiноутворення. в УкраiЪi. Itерiвн"ц""о 

""*u", що протягом зазначеного перiодуКомпанiя проводила дiяльнiсть у вiдповi!ностi до дiючих вимог i ,ор" 
- 
.- 

'rрансqертrrого

цiно5,творення та Bci необхiднi нарахування вiдоор*й у цiл оi""й""iл ."br"Jri. 
- '''

украiъське податкове, вaulютне та митне законодавство часто змiнюеться. Суперечливi положеннятлумачаться по-рiзному. Керiвництво BBaDKac. цо його тлумачення € доречним та обrрунтованим iнармовуе вiдповiднi резерви на податок яа лриблок та iншi податки 
'" 

i,И"r""i ййl'рпr,у*"*r"".Однак неможливо гарантувати, що податкоui Ьр.uни не оскаржать HapaxoBaHi суми.
ТлумаченrrЯ податковогО законодавства податковими органами стосовно операцiй та дiяльностiКомпанii _можрь вiдрiзнятися вiд тлумаченrrя керiвництва. Податковi op.uri, 

_Vnp.*" 

"o*yru111Y:I 9i"", "гресивЕу 
позицiю у своему тлумаченнi законодавства та проведеннi податковихперевlрок, застосовуючи досить складний пiдхiд. Ще передбачае доrр""ч"rr" вказiвок Вищогоарбiтражного суду за справами про ).хилення вiд оподаткування шляхом перевiрки сlrгностi такомерцiйних пiдстав операцiй, а не лише ii юридичноТ форми.

щi фактори у поеднаннi iз зусиллями податкових органiв, спрямованими на збiльшення лодатковихнадходженЬ у вiдповiдь на зролстання бюджетного тиску, мож}ть призвести до зростання рiвня тачастоти податкових перевiрок. Зокрема, ic'yc вiрогiднiсть того, що операцii та дiялЪнiсть, якi ранiшенеоскаржуваJIисЬ, мохýль бути. оскарженi у майбутньому. У резульiатi можрь бри HapaxoBaHi
додатковi суми податкiв. штрафiв та пЪнi.

податковi та_ митнi органи мають право здiйснювати донарахування, стяryвати пеню та iншiподатковi зобов'язання протягом трьох poKiB пiсля закiнчення податкового перiоду. За певнихобставин перевiрка може стосуватися довших перiодiв.

CydoBi спровu

Станом на 31j2,2022ьiдкритих судових справ та претензiй за участю Компанii (ле вона е позивачемчи вiдповiдачем) немае,

б. ЦLПI ТА ПОЛIТИКА УtIРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ

основними ризиками, пов'язаними з фiнансовими iнструментами Компанii е кредитний ризик, ризиклiквiдностi та валютний ризик. Пiдходи до управriнн" ,.ож*r"м iз цих ризикiв пfr";;;;;;;irr*.r".
б.1. Валютпшй ризпк
В3люlни1l ризик, якиЙ притаманниЙ дiяльностi Компанii, полягае у ризику виникнення потенцiйних
збиткiв вiд наявних вiдкритих позицiй у iноземних 

"-arЬ*, ""u"riдоп 
,"".rрr"-r"от a"i"" обмiннихKlpciB, Валютнi ризики Компанii пов'язанi з коливанням курсу гривнi до .Ьро, доruру ёШа, у """*ЗДiЙСНЮеТЬСЯ ЗНаЧНа ЧаСТИНа ОПерацiЙ Компанii та у яки* деномiнованi певнi фiнансовi iнструментикомпанii, Компанiя не укдадала угод щодо хед)Iý/вання цих валютних p"arniu, u тому основнимметодом управлiння ваJIютним ризиком Компанii с зменшення вiдкриЙх вaUIютних лозицiй доприйнятного рiвня.

офiцiйнi курси гривнi до iноземних вiulют, у яких деномiнованi фiнансовi активи i зобов'язання
Компанii', встановленi Нацiона.пьним банком УкраiЪи на зазначенi дй, бУп' 'u*""r, 

--

сшл/UАн
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31

зl
грудня 2022 року з6,5686

27
з8,951

PiBeHb валютного ризику представлений наступним чином:

Станом на 31.12.2022 Стапом на 31.12.2021
CTaTTi звiтностi
Грошовi кошти та ix еквiваленти
fl ебiторська заборгованiсть за товари, послуги

Валюта Змiна в обмiнному Вплив на прибуток до
Kypci, % оподатпу"аппя, ,rс. ,pn.

сшА
|ц

,Щол. США/фивня/Зменшення обмiнного курсу +2 494

3i; 3i
-l0 %

СвроЛривня/Збiльшення обмiнного курсу +l0 уо

Фiнансовi зобовrязання {о 3-х мiсяцiв 3-12 мiсяцiв 1-5 poKiB
Поточна крелиторс"ка забФгованЕ

з7l 28 692

4197 2l з42

7. уIIрАвлIнн'IкАштАлом

Управлiння капiталом Компанii спрямовано на забезпечення безперервностi дiяльностi:

б.2. Кредитний ризик
Кредитний ризик Компанii, Що пов'язаний з дебiторською заборгованiстю, е обмеженим, аджекерiвництво здiйснюе постiй -
застави щодо cBoit фiнансовихlн:ii:ir#fl.."х|ffi;:ж.iнffiт:J;:I;;;"; ["й],1н ;;-fiI,?T
ff:i"Ч;lЖ#,тh#;:""*r*"ся 

балаЪсовою 
"uр,i"Й дебiторськоi ."бй;;;;;;;i- i грошових

6.3.Ршзик лiквiдпостi

l,т.1:л"'::у::".i, який притаманний дiяльностi Компанii, виника€ у разi недостатностi лiквiднихактивlв длЯ виконаннЯ зобов'язань, за якими настають термiпи поiашеп"". Ь" ynpu*;"o u"'ризиком Компанiя аналiзус cBoi активи та зобов'язання за строками погашення i плануе грошовiлотоки зzUIежнО вiд очiкуваних TepMiHiB виконання зобов'язань за вiдловiдними lrr""py""n'ru"rn.
у таблицi н}Dкче наведена iнформацiя про недисконтованi платежi за фiнансовими зобов'язаннямикомпанii у розрiзi cTpokiB погашення цих-зобов;язань за угодами:

за товари, послуги станом наЗ1.12.2022
Поточна кредиторська заборгованiсть
за товари, послуги станом н а З1..!2,2021

29 06з

25 5з9

власний капiтал 70 70поточнi зобов'язання 48 2з5 48 206Загальна пози.tених коштiв
кошти та ix еквiваленти

Чистий
разом власний капйыli чiiiй

з9 75l
22 464
22 5з4

власнии капlтал та чистий
8 554

0,997
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показникiв За 2022 За 2027

зруйнованi
невиконанi

збиток) до

8. СIIРАВЕДЛИВЛВАРТIСТЬ ФIНАНСОВИХIНСТРУМЕНТIВ

Xf##T:i:XiJ":rr^:ЖЖ:apTocTi фiнансових iHcTpyMeHTiB компанiя використовуе методики
залишкiв фiнансових ,,".""-::j:": у_::::::1Улl.р::кУ т1 грУнТУють'" 

'u прйпУщ"'"i, що суми
;Ж"Ч] " 

ф iHaHco вих iHcTpyMbHTiB . Ъ";у;;,;;'ЙЙ"';'##;Х fi 

"Ж#"#' 
rЖ'#:

ПОДIi ПIСЛЯ ЗАКIIГIЕННЯ ЗВIТНОГО ПЕРIОДУ

.
a

(
i

повна або часткова зупинка або банкрутство комерцiйних компанiй через
]л"з.Iз"]1l _щаry та звуження р"l,*у .Ьуrу " Ynpuibi] u також за ii межами,зовнlшнl контракти, в тому числi чер"a u-aarri обмеженн";

l
д
ri
а

l
d
l,

високий piBeHb безробiття. масовий вiдтiк кадрiв за межi краТни та ризик неповернення значноТ

Jiffi "оо"*"н Украiни' якi виkали за кордон 
" 

no'uynu,. ,r"ччсового притулку вiд збройноi

змiна балансу робочоi сили за регiонами;
заблокованi порти й вузька логiстика, що й надалi стримуватимуть розвиток експорту;

постiйних витрат. протягом .ui""",'п"рiодй у ;;;;;- ;";й;;j#ffi"#;:l11Ъ;il}''"frj:
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- руЙнування ланцюгiв постачання сировини та готовоТ продукцii;

- зниження активностi банкiв та заморожування iнвестицiйних проектiв.
Негативний вплив вiйни вiдч5,тний i для дiяльностi Компанii. Так, внаслiдок низькоi купiвельноТ
спроможностi покупцiв - зменшенi обсяги реалiзацii, с},тгсвий unr"u продо"*уоru a*nu"u1ll n"p"OoTз 

_ 
електропостачанням У зв'язку з неодноразовими ракетними обсiрiлами енергетичноi

iнфраструкryри краiЪи.

незважаючи на Bci труднощi керiвництво Компанiт продовжу€ виплачувати заробiтну плату таздiйснюе погашення поточних зобов'язань з податкових'та iнш"х плате*iв, u*""й"""" iu*одnn дп"покращення фiнансового стану Компанii. OcHoBHi ToBapHi запаси знatходяться на скпадах м. flнiпро,операцiйна дiяльнiсть провадиться в штатному режимi.
Проте з позицiТ сьогодення як_дlя Украiни в цiлому, так й для кожноi украiЪськоI компанii, важкооцiнити майбугнi наслiдки вiйськовоi' агресii росiйЪькоi федерацii проти'VкраiЪи i 

"r|Б,."о.уuчr"короткострокову перспективу розвитку.
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вiрою в Перемогу УкраТни!

закiнчення звiтного перiоду до часу_ опублiкування фiнансовоi iнформацii у фiнансово-арськiй дiяльностi Компанii не вiдбулося биь-яких суггевих подiи, якi 
- 
вйагали б

Олег ClctoB

Олена Вдовенко
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