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"ОВІД ВІНД" 

Думка із застереженнями 

Ми провели аудит фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю "ОВІД 

ВІНД" (надалі «Компанія»), що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2019 р. та 

звіту про сукупний дохід за фінансовий рік, що закінчився зазначеною датою , приміток до 

фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних в розділі «Основа для 

висловлення думки із застереженнями» нашого звіту фінансова звітність, що додається, 

відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2019 р., її 

фінансові результати за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО). 

Основа для думки із застереженнями 

Записи Компанії свідчать, що вона помилково визначила та відобразила у фінансовій 

звітності податок на прибуток за результатами діяльності 2019р. в сумі 5 293 тис. грн. Відповідно 

до норм Податкового кодексу України об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток 

визначений у фінансовій звітності відповідно до НП(С)БО з урахуванням податкових різниць, які 

разом за 2019 рік мали від’ємне значення. Управлінський персонал має намір скористатися правом 

на виправлення цієї помилки через механізм передбачений часиною б, п.50.1 ст. 50 Податкового 

Кодексу України, а саме у складі поточної декларації з податку на прибуток (за 1 квартал 2020 

року). Таким чином, завищення витрат у сумі на 5 293 тис. грн також призвело до завищення 

кредиторської заборгованості по розрахункам з бюджетом на цю ж саму суму станом на 

31.12.2019 р. 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу 

відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за 

аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з 

Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів 

(Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової 

звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. 

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки із застереженням. 

Пояснювальний параграф 

Звертаємо Вашу увагу на те, що в Україні існують певні невизначеності пов’язані із 

непередбачуваними наслідками розповсюдженими вірусу COVID-19, збройним конфліктом що 

триває на сході України та державної політики, щодо законодавства про альтернативні джерела 

енергії.
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Урядом України з кінця березня 2020 року планується запровадження режиму надзвичайної 

ситуації на всій території держави до 24 квітня 2020 року, введені обмеження мають опосередкований 

вплив на бізнес компанії і на нашу думку можуть впливати на здатність компанії продовжувати свою 

діяльність на безперервній основі. 

В свою чергу, ми отримали запевнення управлінського персоналу, яким він стверджує про 

підконтрольність ситуації що склалася та можливість забезпечення майбутньої діяльності компанії. 

У зв’язку з неможливістю передбачити наслідки випливу COVID-19 та операції ООС на 

економічний розвиток, на сьогодні є неможливим достовірно оцінити ефект впливу поточної 

економічної та епідеміологічної ситуації на фінансовий стан Товариства. 

За цих умов, ми не маємо можливості передбачити майбутні зміни та їх вплив на фінансовий 

стан, результати діяльності та економічні перспективи ТОВ "ОВІД ВІНД". 

Ключові питання аудиту 

Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш 

значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. 

Ми виділили наступні питання, які вимагали від нас значної уваги під час виконання аудиту (зони 

оціненого підвищеного аудиторського ризику суттєвого викривлення; питання значних суджень 

управлінського персоналу; вплив на аудит важливих подій або операцій) зокрема: 

- метод амортизації основних засобів (примітка № х1); 

- дебіторська заборгованість (примітка № х2); 

- умовні зобов’язання  (примітка № х3). 

Метод амортизації основних засобів (примітка № х1) 
В 2019 році Товариство ввело в експлуатацію основні засоби вартістю 1 751 173,7 тис. грн. Для 

розрахунку амортизації цих об’єктів Товариством використано метод прискореного зменшення 

залишкової вартості. 

Ми вважаємо це питання ключовим для аудиту через можливий значний вплив обраного методу 

амортизації управлінського персоналу на фінансовий результат діяльності товариства. 

Як це питання вирішувалось під час аудиту? 

Ми обговорили це питання з управлінським персоналом та виконали більш детальні, аудиторські 

процедури, щодо визначення обґрунтованості застосування обраного метода  амортизації основних 

засобів. Відповідно до отриманих запевнень управлінського персоналу ми переконалися що саме цей 

метод в умовах постійного зростання суми витрат під час обслуговування об’єктів ВЕС є більш 

прозорим та ефективним для цілей складання фінансової звітності. 

Крім того, ми перевірили математичну точність розрахунку амортизації основних засобів за 

обраним методом та правильність віднесення таких витрат на собівартість реалізації. 

В результаті ми отримали достатні аудиторські докази в підтвердження обґрунтованості 

застосування обраного методу нарахування амортизації основних засобів. 

Дебіторська заборгованість (примітка № х2) 

Значна сума дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи та послуги за виданими 

авансами та інша поточна дебіторська заборгованість на кінець періоду. 

На кінець звітного періоду у товариства в звіті про фінансовий стан відображені  значні суми 

дебіторської заборгованості . Так станом на 31 грудня 2019 її сума складала 164 867,6  тис грн., 

Ми вважаємо це питання ключовим для аудиту оскільки в порівнянні з попереднім періодом сума 

цієї статті збільшилась в абсолютній величин. 

Актив у вигляді дебіторської заборгованості, має притаманну чутливість до викривлень внаслідок 

помилок та/або шахрайства, в тому числі через недостовірну оцінку. 

Як це питання вирішувалось під час аудиту? 

Ми виконали більш детальні та додаткові аудиторські процедури щодо перевірки правильності 

обліку розрахунків, виконали більш детальні процедури з отримання доказів із зовнішніх джерел та 

збільшили звичайну вибірку, перевірили операції на предмет їх відповідності ринковим умовам.. 

Ми виконали перевірку первинних документів з обліку дебіторської заборгованості та тестували 

її на предмет знецінення. 

Нами було отримано достатні та прийнятні докази щодо підтвердження залишків дебіторської 

заборгованості. 
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Умовні зобов’язання (примітка № х3) 

Компанія 23 березня 2020 року отримала від Головного управління ДПС у м. Києві Акт від 

20.03.2020 року камеральної перевірки з питань дотримання вимог податкового законодавства в частині 

своєчасної сплати суми (зобов'язання) по податку на прибуток. Актом Головного управління ДПС у м. 

Києві стверджується, що компанія порушила терміни сплати узгодженої суми грошового зобов’язання з 

податку на прибуток, що в свою чергу призвело до донарахування штрафних санкцій та пені в  сумі 4 

394 тис. грн. Компанія планує підготувати заперечення до Акту перевірки, оскільки вважає його 

неправомірними, що суперечать чинному законодавству України.  

Компанія є позивачем в судовому процесі щодо визнання протиправним та скасування наказу 

Головного управління ДПС у м. Києві від 16.12.2019р. №4754 про проведення документальної планової 

виїзної перевірки, оскільки він прийнятий не на підставі та не у межах повноважень, а також не у 

спосіб, передбачений законодавством України. В свою чергу Головне управління ДПС у м. Києві 

склало Акт про проведення планової виїзної перевірки, на підставі якого, відправило Компанії 

податкове – повідомлення рішення щодо сплати грошового зобов’язання згідно вище вказаного Акту в 

сумі 122 701 тис. грн. 

Акт камеральної перевірки та судовий процес щодо скасування наказу на проведення планової 

виїзної перевірки пов’язані між собою, оскілки спричинені відмовою прийняття контролюючим 

органом уточнюючої декларації з податку на прибуток за 9 місяців 2019 р. 

 

Ми вважаємо ці питання ключовим для аудиту, оскільки існує значна невизначеність вимірювань, 

яка пов’язана з складним процесом оцінки зобов`язань та передбачає використання значних суджень 

управлінського персоналу. Як результат, оцінка цих зобов`язань була значною для нашого аудиту.  

Як це питання вирішувалось під час аудиту? 

Ми перевірили необхідність та правові підстави подачі та відмови у прийняті уточнюючої 

декларації з податку на прибуток контролюючим органом, оцінили судження  управлінського персоналу 

щодо необхідності визнання поточних забезпечень та/або умовних зобов`язань. За результатами 

проведених процедур ми отримали достатні аудиторські докази які не свідчать про суттєві 

невідповідності які б могли вплинути на відображення цих подій у фінансовій звітності. 

Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та 

враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо 

цих питань. 

 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, 

за фінансову звітність  

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової 

звітності відповідно до НП(С)БО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський 

персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить 

суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку 

здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це 

потрібно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про 

безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський 

персонал або планує ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних 

альтернатив цьому. 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом 

фінансового звітування Компанії.  

 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не 

містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що 

містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що 

аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. 

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо 

окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення 

користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та 

професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: 
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 ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фрінансової звітності внаслідок 

шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а 

також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи 

для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для 

викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні 

пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; 

 отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 

аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності 

системи внутрішнього контролю; 

 оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і 

відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 

 доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення 

про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих 

аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які 

поставили б під значний сумнів можливість Компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми 

доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в 

своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі 

розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на 

аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови 

можуть примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі. 

 оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями 

інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її 

складання, так, щоб досягти достовірного відображення. 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 

запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які 

суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші 

питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де 

це необхідно, щодо відповідних застережних заходів. 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими 

повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності 

поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму 

звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне 

розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не 

слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано 

переважити його корисність для інтересів громадськості. 

 

Аудит здійснювався під управлінням ключового партнеру з аудиту, Голубка Ярослава 

Володимировича (Номер Реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 

Розділ «Аудитори» - № 101671) 

 

Аудиторська компанія Товариство з обмеженою відповідальністю «Варіанта» 

(Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності. Розділ «Суб’єкти 

аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності 

підприємств, що становлять суспільний інтерес» - № 3556) 

 

 

Member of  JPA INTERNATIONAL 

 

 

Аудиторська компанія ТОВ "Варіанта" 

Місто Мукачево, 01 квітня 2020 року 

 

Ярослав Голубка       _______________ 
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Нижченаведена заява, яку необхідно розглядати разом з описом обов'язків незалежних 

аудиторів, що містяться у вищенаведеному Звіті незалежного аудитора, зроблена з метою 

розмежування відповідальності управлінського персоналу Товариства з обмеженою відповідальністю 

«ОВІД ВІНД» (надалі – «Компанія») і зазначених незалежних аудиторів, стосовно фінансової 

звітності Компанії. 

 

Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, що 

відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансове становище Компанії станом на 31 грудня 

2019 р. та її фінансові результати за рік, що минув, на 31 грудня 2019 року, у відповідності до 

Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО). 

 

У процесі підготовки фінансової звітності управлінський персонал Компанії відповідає за:  

- вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне застосування;  

- застосування обґрунтованих оцінок і допущень;  

- дотримання відповідних НП(С)БО й розкриття всіх істотних відхилень у примітках до 

фінансової звітності;  

- підготовку фінансової звітності виходячи з припущення, що Компанія буде продовжувати 

свою діяльність у найближчому майбутньому, за винятком випадків, коли таке припущення 

неправомірне.  

 

Керівництво також несе відповідальність за :  

- розробку, впровадження й забезпечення функціонування ефективної й надійної системи 

внутрішнього контролю;  

- підтримку системи бухгалтерського обліку, що дозволяє в будь-який момент підготувати з 

достатнім ступенем точності інформацію про фінансове становище Компанії та забезпечити 

відповідність фінансової звітності вимогам НП(С)БО;  

- вживання заходів, у межах своєї компетенції, для забезпечення збереження активів Компанії;  

- запобігання й виявлення фактів шахрайства та інших зловживань.  

 

Фінансова звітність Компанії станом на 31 грудня 2019 року була затверджена її керівництвом 

28 лютого 2020 року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

(Підпис) 

 

Директор / Ямантюрк Мехмет Егемен 

(Посада / П.І.Б.)  

 

 

М.П. 
 



ТОВ "ОВІД ВІНД" 
 

ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД 

за період, що закінчився 31 грудня 2019 року 

(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) 

 

Цю фінансову звітність слід розглядати разом з доданими примітками, які становлять її невід'ємну частину. 
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Примітки 2019 2018 

    

Дохід від реалізації товарів 7 205 552,2 37 217,2 

Собівартість реалізації товарів 8 (399 005,5)   (37 217,2) 

Валовий прибуток (збиток)  (193 453,3)   - 

    

Загальні та адміністративні витрати 9 (39 272,6)   (7 946,4)   

Інші операційні доходи  10 315 138,9 194,5 

Інші операційні витрати 10 (8 186,1)   (37 255,6)   

Операційний прибуток (збиток)  74 226,9 (45 007,5)   

    

Фінансові доходи  11 20,2 - 

Фінансові витрати 11 (62 660,3)   - 

Інші доходи 10 13,0 - 

Інші витрати 10 (2 347,0)   (34 771,6)   

Прибуток (збиток) до оподаткування  9 252,8 (79 779,1)   

    

Витрати з податку на прибуток 12 5 292,5 - 

Чистий прибуток (збиток) за період  3 960,3 (79 779,1)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

(Підпис) 

 

Директор / Ямантюрк Мехмет Егемен 

(Посада / П.І.Б.)  

 

 

М.П. 

 



ТОВ "ОВІД ВІНД" 
 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН 

за період, що закінчився 31 грудня 2019 року 

(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) 

 

 

Цю фінансову звітність слід розглядати разом з доданими примітками, які становлять її невід'ємну частину. 
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 Примітки 31.12.2019 31.12.2018 

АКТИВИ    

    

Необоротні активи    

Нематеріальні активи 13 - - 

Незавершені капітальні інвестиції 13 - 1 664 587,4 

Основні засоби 13 1 367 396,0 - 

Довгострокові фінансові інвестиції 13 - - 

  1 367 396,0 1 664 587,4 

Оборотні активи    

Запаси  14 - 7,6 

Торгова дебіторська заборгованість 15 47 968,4 3 651,6 

Аванси постачальникам  - 15 450,9 

Податки до відшкодування та передоплати за 

податками 
16 

4 373,3 66 193,8 

Інша поточна дебіторська заборгованість  3 217,1 371 

Грошові кошти та їх еквіваленти 17 3 167,9 59,7 

Витрати майбутніх періодів  2 132,8 751,3 

Інші оборотні активи  113 682,6 86,8 

  174 542,1 86 572,7 

    

РАЗОМ AКТИВИ  1 541 938,1 1 751 160,1 

    

КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ    

    

Капітал    

Статутний капітал 18 625,0 625,0 

Додатковий капітал  221,6 - 

Нерозподілений прибуток  (91 001,5)   (94 961,8) 

Неоплачений капітал   - - 

  (90 154,9)   (94 336,8)   

    

Довгострокові зобов’язання    

Інші довгострокові зобов’язання  - 529 943,2 

  - 529 943,2 

Поточні зобов'язання    

Короткострокові кредити банкiв 19 803 897,1 - 

Торгова кредиторська заборгованість 19 817 580,2 1 276 122,4 

Зобов’язання за розрахунками з бюджетом 19 1 071,7 108,5 

Зобов’язання за авансами 19 - - 

Зобов’язання за розрахунками зі страхуванням 19 - 5,3 

Зобов’язання за розрахунками з оплати праці 19 - 88 

Поточні забезпечення 19 - - 

Резерви та інші поточні зобов’язання 19 9 544,0 39 229,5 

  1 632 093,0 1 315 553,7 

    

РАЗОМ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  1 541 938,1 1 751 160,1 

 

 

_______________________________________ 

(Підпис) 

 

Директор / Ямантюрк Мехмет Егемен 

(Посада / П.І.Б.)  

 

М.П. 



ТОВ "ОВІД ВІНД" 
 

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

за період, що закінчився 31 грудня 2019 року 

(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) 

 

Цю фінансову звітність слід розглядати разом з доданими примітками, які становлять її невід'ємну частину. 
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1. Інформація про Компанію та основні напрямки її діяльності 

 

ТОВ "ОВІД ВІНД" функціонує у формі товариства з обмеженою відповідальністю, зареєстроване 

Виконавчим комітетом Подільської районної державної адміністрації м. Київ 30.11.2009 р. 

Номер запису: 1 543 102 0000 002681 

 

Товариство займатись виробництвом електроенергії. 

 

Юридична адреса Товариства: Україна, 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, буд. 25 Б, офіс 202. 

 

Місцезнаходження Товариства: Україна, 67801,Овідіополь, Овідіопольський район, Одеська 

область, Україна. 

 

2. Умови функціонування Компанії в Україні 

 

Основними зовнішніми чинниками негативного впливу на функціонування Компанії є 

ведення воєнних дій на території держави та спалах (Пандемія) коронавірусної хвороби (Covid-

2019) яка проголошена Всесвітньою організацію охорони здоров'я в березні 2020 року.  

У зв’язку з неможливістю передбачити наслідки випливу COVID-19 на соціальний та 

економічний розвиток на сьогодні є неможливим достовірно оцінити ефект впливу поточної 

економічної та епідеміологічної ситуації на фінансовий стан Товариства. 

 

Подальші зміни економічної ситуації в країні можуть суттєво відрізнятися від прогнозної 

оцінки. Незважаючи на вищеперераховані фактори, немає підстав для зміни прогнозів чи стратегії 

Компанії. 

3. Основи підготовки фінансової звітності 

 

3.1 Припущення щодо функціонування Компанії у найближчому майбутньому 

 

Цю фінансову звітність Компанії було підготовлено на основі припущення щодо здатності 

Компанії продовжувати діяльність на безперервній основі, яке передбачає реалізацію активів та 

погашення зобов’язань під час звичайної діяльності. Ситуація, яка склалася через невизначеність  

державної політики, щодо законодавства про альтернативні джерела енергії позбавляє змоги 

прогнозувати свою роботу на довгострокову перспективу. 

За 2019 рік чистий прибуток (збиток) Компанії склав 9 252,0 тис. грн. Чисті активи (збитки) 

Компанії станом на 31 грудня 2019 року мали значення (84 862,4) тис грн.  

Керівництво Компанії вважає, що підготовка фінансової звітності, яка додається, на основі 

припущення щодо здатності Компанії продовжувати діяльність на безперервній основі є доречною 

через такі причини: 

- станом на 31 грудня 2019 року Компанія мала достатні залишки на рахунках у банку, які 

можуть бути використані для фінансування поточних потреб Компанії; 

- Компанія має діючий договір щодо продажу електроенергії, що є достатнім для покриття 

збитків і поточних потреб Компанії; 

Фінансова звітність не містить будь-яких коригувань, які могли б мати місце, якби Компанія 

була не здатна продовжувати свою діяльність в майбутньому та якби вона реалізовувала свої активи 

не в ході своєї звичайної діяльності. 

 

3.2. Заява про відповідність 

 

Фінансова звітність складена відповідно до Національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку (НП(С)БО). 



ТОВ "ОВІД ВІНД" 
 

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

за період, що закінчився 31 грудня 2019 року 

(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) 

 

Цю фінансову звітність слід розглядати разом з доданими примітками, які становлять її невід'ємну частину. 
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3.3. Основа подання інформації 

 

Цю фінансову звітність складено на основі принципів нарахування та історичної собівартості. 

На практиці сутність операцій та інших обставин і подій не завжди відповідає тому, що витікає з їх 

юридичної форми. У своїй фінансовій звітності Компанія відображає господарські операції та інші 

події не тільки згідно їх юридичної форми, але згідно з їх змістом та економічною сутністю. 

 

3.4. Функціональна валюта та валюта представлення 

 

Функціональною валютою та валютою представлення фінансової звітності Компанії є 

українська гривня, що є валютою середовища, в якому здійснюються основні господарські операції. 

Українська гривня не є повністю конвертованою валютою за межами території України. Фінансову 

звітність складено в гривнях, якщо окремо не зазначено інше. 

 

Операції у валютах, які відрізняються від функціональної валюти Компанії, вважаються 

операціями в іноземних валютах. Монетарні активи та зобов’язання, деноміновані у таких валютах, 

перераховуються за курсами обміну валют, які діяли на звітну дату. Усі реалізовані та нереалізовані 

прибутки та збитки, які виникають у результаті курсових різниць, включаються до звіту про сукупні 

прибутки та збитки. 

 

Відповідні курси обміну валют були наступними: 

 31.12.2019 31.12.2018 

Гривня/євро 26,422000 31,714138 

Гривня/долар США 23,686200 27,688264 

 

3.5. Зміни в обліковій політиці та принципах розкриття інформації 

 

Прийнята облікова політика не зазнала змін з минулого фінансового року.  

 

4. Основні положення облікової політики  

 

Доходи 

Дохід від реалізації оцінюється за справедливою вартістю компенсації отриманої або до 

отримання. Дохід від реалізації зменшується на суму очікуваних повернень від клієнтів, торгових 

знижок та інших аналогічних вирахувань. 

Дохід від надання послуг визнається виходячи зі ступеня завершення операції на звітну дату і 

коли існує ймовірність, що Компанія отримає економічні вигоди, пов’язані з операцією. У випадку 

коли результат операції, яка передбачає надання послуг, неможливо достовірно оцінити, дохід від 

реалізації визнається лише у тій мірі, у якій визнані витрати, які підлягають відшкодуванню. 

 

Основні засоби 

Основні засоби відображаються у звіті про фінансовий стан за історичною вартістю, за 

вирахуванням будь-якого накопиченого зносу та накопичених збитків від знецінення. Історична 

вартість об’єкта основних засобів включає: 

- ціну його придбання, включно з імпортними митами і податками на придбання, які не 

підлягають відшкодуванню, після вирахування торгових та інших знижок; 

- будь-які витрати, які безпосередньо стосуються доставки об’єкта основних засобів до 

місцезнаходження та приведення його у стан, який забезпечує його функціонування відповідно до 

намірів керівництва Компанії. 

Первісна вартість активів, створених власними силами, включає вартість матеріалів, прямі 

витрати на оплату праці та відповідну частку виробничих накладних витрат. 
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Капіталізовані витрати включають істотні витрати на модернізацію та заміну частин активів, 

які збільшують строк їхнього корисного використання або покращують їхню здатність генерувати 

доходи. Витрати на ремонт та обслуговування основних засобів, які не відповідають наведеним 

вище критеріям капіталізації, відображаються у складі прибутку або збитку. 

Сума, яка підлягає амортизації, складається з первісної вартості об’єкта основних засобів, за 

вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість активу – це очікувана сума, яку 

Компанія одержала б на поточний момент у результаті вибуття об’єкта основних засобів після 

вирахування очікуваних витрат на вибуття, якби даний актив уже досяг того віку й стану, у якому, 

як можна очікувати, він буде перебувати наприкінці строку свого корисного використання. 

Амортизація основних засобів визнається таким чином, щоб списати суму, яка підлягає 

амортизації, за вирахуванням ліквідаційної вартості, протягом строку корисного використання 

відповідного активу і розраховується із використанням методу прискореного зменшення залишкової 

вартості . Очікувані строки корисного використання, ліквідаційна вартість та метод нарахування 

амортизації переглядаються на кінець кожного звітного періоду, причому вплив будь-яких змін в 

оцінках обліковується на перспективній основі.  

Строки корисного використання груп основних засобів є такими: 

Земельні ділянки Не амортизуються Не амортизується 

Незавершене будівництво та 

невстановлене обладнання 
Не амортизується Не амортизується 

Будівлі 

Споруди 

20 років 

15 років 

240 місяців 

180 місяців 

Машини та обладнання 5 років 60 місяців 

Меблі, інвентар та інші основні засоби 5 років 48 місяців 

Визнання об’єкту основних засобів припиняється після вибуття, або коли більше не 

очікується отримання майбутніх економічних вигод від продовження використання цього активу. 

Будь-який прибуток або збиток, який виникає у результаті вибуття або списання об’єкта основних 

засобів, визначається як різниця між надходженнями від продажу та балансовою вартістю активу і 

визнається у складі прибутку або збитку. 

На кінець кожного звітного періоду Компанія переглядає балансову вартість своїх основних 

засобів для виявлення будь-яких ознак того, що ці активи втратили частину вартості внаслідок 

знецінення. За наявності таких ознак здійснюється оцінка суми відшкодування відповідного активу 

для визначення розміру збитку від знецінення (якщо таке знецінення мало місце). Якщо неможливо 

здійснити оцінку суми відшкодування окремого активу, Компанія оцінює суму відшкодування 

одиниці, що генерує грошові кошти, до якої належить відповідний актив. У випадку коли можливо 

визначити обґрунтовану та послідовну основу для розподілу, корпоративні активи також 

розподіляються на окремі одиниці, що генерують грошові кошти, в іншому разі вони 

розподіляються на найменші групи одиниць, що генерують грошові кошти, для яких можна 

визначити обґрунтовану та послідовну основу для розподілу. 

Сума очікуваного відшкодування є більшою з величин: справедливої вартості, за 

вирахуванням витрат на реалізацію, та вартості використання. Під час оцінки вартості використання 

сума очікуваних майбутніх потоків грошових коштів дисконтується до теперішньої вартості із 

використанням ставки дисконтування до оподаткування, яка відображає поточні ринкові оцінки 

вартості грошей у часі та ризики, характерні для активу, стосовно яких не були скориговані оцінки 

майбутніх потоків грошових коштів. 

Якщо, за оцінками, сума очікуваного відшкодування активу (або одиниці, що генерує грошові 

кошти) менша ніж його балансова вартість, то балансову вартість активу (або одиниці, що генерує 

грошові кошти) зменшують до суми очікуваного відшкодування. Збитки від знецінення визнаються 

одразу у складі прибутку або збитку. 

У випадках, коли збиток від знецінення у подальшому сторнується, балансову вартість активу 

(або одиниці, що генерує грошові кошти) збільшують до переглянутої оцінки суми відшкодування, 

але таким чином, щоб збільшена балансова вартість не перевищувала балансову вартість, яка була б 

визначена за умови невизнання збитків від знецінення активу (або одиниці, що генерує грошові 
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кошти) у попередні роки. Сторнування збитку від знецінення визнається одразу у складі прибутку 

або збитку. 

 

Запаси 

В залишках запасів, як правило, немає. В обліку вони відображаються за меншою з двох 

величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації. Собівартість запасів, що включає постійні та 

змінні накладні витрати, розраховується з використанням методу собівартості перших за часом 

надходження запасів. Чиста вартість реалізації – це очікувана ціна реалізації запасів, за 

вирахуванням усіх очікуваних витрат на завершення виробництва та реалізацію. 

 

Податок на прибуток 

Поточний податок 

Поточний податок розраховується у відповідності до податкового законодавства України на 

основі результатів діяльності за рік, скоригованих на статті, які не підлягають оподаткуванню або 

не зменшують прибуток в цілях оподаткування. Оподатковуваний прибуток не відрізняється від 

прибутку, відображеного у звіті про сукупний дохід. Зобов’язання Компанії з поточного податку на 

прибуток розраховуються із використанням податкових ставок, які діяли на кінець звітного періоду 

(18%). 

 

Аванси постачальникам 

Аванси постачальникам відображаються за первісною вартістю, за вирахуванням резерву на 

покриття збитків від сумнівної заборгованості. 

 

Податки до відшкодування та передоплати за податками 

Податки до відшкодування та передоплати за податками відображаються за первісною 

вартістю, за вирахуванням резерву на покриття збитків від сумнівної заборгованості. 

 

Резерви 
Резерви визнаються тоді і тільки тоді, коли Компанія має поточне юридичне або 

конструктивне зобов’язання, що виникло внаслідок минулих подій, і при цьому вірогідним є те, що 

для його погашення знадобиться вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, а також 

можна зробити достовірну оцінку цього зобов’язання. 

Сума, що визнається як резерв, визначається як найкраща оцінка компенсації, необхідної для 

погашення поточного зобов’язання на кінець звітного періоду, з урахуванням усіх ризиків та 

невизначеностей, характерних для цього зобов’язання. У випадках коли сума резерву визначається 

шляхом оцінки потоків грошових коштів, які, як очікується, будуть необхідні для погашення 

поточних зобов’язань, його балансова вартість становить теперішню вартість відповідних потоків 

грошових коштів. 

У випадках коли, як очікується, частина або всі економічні вигоди, необхідні для погашення 

суми резерву, будуть відшкодовані третьою стороною, дебіторська заборгованість визнається як 

актив, якщо існує майже абсолютна впевненість у тому, що таке відшкодування буде отримане, і 

суму відшкодування можна достовірно визначити. 

 

Умовні зобов’язання та активи 

Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності. Вони розкриваються у примітках 

до фінансової звітності, за виключенням випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, які втілюють 

економічні вигоди, є незначною. Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, але 

розкриваються у примітках, якщо існує достатня вірогідність надходження економічних вигод. 

 

5. Суттєві судження, облікові оцінки та припущення керівництва 

Підготовка фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку (НП(С)БО) вимагає від керівництва Компанії суджень та здійснення оцінок 

і припущень, які впливають на застосування облікової політики та суми активів, зобов'язань, 
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доходів та витрат, які визнані у фінансовій звітності, а також на розкриття інформації про умовні 

активи та зобов'язання. 

Оцінки та припущення керівництва базуються на інформації, яка доступна на дату складання 

фінансової звітності. Фактичні результати можуть відрізнятися від поточних оцінок. Ці оцінки та 

припущення періодично переглядаються і, в разі необхідності коригувань, такі коригування 

відображаються у складі фінансових результатів за той період, в якому про них стало відомо. 

Інформацію про найбільш суттєві облікові оцінки та припущення керівництва Компанії наведено 

нижче. 

 

Строки корисного використання основних засобів 

Оцінка строку корисного використання об’єкта основних засобів залежить від професійного 

судження управлінського персоналу, яке базується на досвіді роботи з подібними активами. 

Мінімальний строк визначений обліковою політикою. Під час визначення строку корисного 

використання активу управлінський персонал бере до уваги умови очікуваного використання 

активу, очікуваний строк технічного застарівання, фізичний знос та умови роботи, в яких буде 

експлуатуватися відповідний актив. Зміна кожної з цих умов або оцінок може у результаті 

призвести до коригування майбутніх норм амортизації. 

 

Можливість відшкодування основних засобів 

На кожну звітну дату Компанія здійснює оцінку наявності будь-яких ознак того, що сума 

відшкодування основних засобів Компанії стала нижчою, ніж балансова вартість. Сума 

відшкодування є більшою з двох величин: справедливої вартості активу, за вирахуванням витрат на 

продаж, та вартості використання. У випадку коли буде виявлене таке зниження, балансова вартість 

зменшується до вартості відшкодування. Сума зменшення відображається у складі прибутку або 

збитку того періоду, в якому виявлене таке зниження. Якщо умови зміняться і керівництво 

визначить, що вартість активів збільшилась, то знецінення буде повністю або частково сторноване.  

 

Оцінка запасів 

На кожну звітну дату Компанія здійснює оцінку залишків запасів на предмет виявлення їхніх 

надлишків та старіння і, у разі необхідності, формує резерв на покриття збитків від знецінення 

запасів внаслідок вибуття застарілої та неліквідної сировини і запасних частин. Цей резерв вимагає 

використання припущень щодо майбутнього використання запасів. Ці припущення базуються на 

інформації про старіння запасів, прогнозах щодо попиту споживачів та технологічного морального 

зносу. Будь-які зміни в оцінках можуть вплинути на суму резервів на покриття збитків від 

знецінення запасів. 

 

Припущення щодо функціонування Компанії у найближчому майбутньому 

У найближчому майбутньому Компанія буде продовжувати підпадати під вплив економіки в 

країні. У результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції й можливість 

відшкодування вартості активів Компанії, її здатність обслуговувати й погашати свої зобов'язання в 

міру настання строків їх оплати. Фінансову звітність Компанії підготовлено виходячи з припущення 

про її функціонування в майбутньому, яке передбачає реалізацію активів та виконання зобов'язань в 

ході звичайної діяльності. 

 

6. Інші значимі припущення 

Інших значимих припущень немає. 
 

7. Дохід від реалізації 
 2019  2018 

Дохід від реалізації товарів 205 552,2  37 217,2 

 205 552,2  37 217,2 
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8. Собівартість від  реалізації 

 2019  2018 

Використані матеріали 385,0  - 

Капітальні інвестиції -  - 

Амортизація 383 764,6  - 

Заробітна плата та відповідні нарахування 1 529,6  - 

Отримані послуги 13 326,3  - 

Оренда та інші витрати -  - 

 399 005,5  37 217,2 

 

9. Загальні та адміністративні витрати 
 2019  2018 

Використані матеріали 6,9  - 

Заробітна плата та відповідні нарахування 2 485,3  2354,7 

Амортизація 13,0  - 

Отримані послуги 29 733,3  2398,4 

Податки та інші обов’язкові платежі 1 140,1  1,6 

Витрати майбутніх періодів 3 218,8  - 

Оренда та інші витрати 1 242,9  2595,1 

Інші послуги в тч. банкіськів  1 432,3  596, 6 

 39 272,6  7946,4 

10. Інші доходи/(витрати), нетто 
 

Інші доходи 2019  2018 

Прибуток від купівлі-продажу валюти 1 080,3  193,7 

Прибуток від операційних курсових різниць 314 058,6  - 

Інші операційні доходи -  0,8 

Інші доходи 13,0  - 

 315 151,9  194,5 

    

 

Інші витрати 
2019  2018 

Втрати від купівлі-продажу валюти 1 188,7  1 409,2 

Втрати від операційних курсових різниць 5 484,9  28 964,2 

Інші операційні витрати 1 512,5  6 882,2 

Інші витрати 2 347,0   - 

 10 533,1  37 255,6 

11. Фінансові витрати, нетто 
 2019  2018 

Відсоткові доходи 20,2  - 

Фінансові доходи 20,2  - 

    

Відсотки за кредит -  34 771,6 

Інші фінансові витрати 62 660,3    - 

Фінансові витрати 62 660,3    34 771,6 

 

Фінансовий результат до оподаткування 
 

9 252,8  (79 779,1) 

12. Податок на прибуток 
 2019  2018 

Поточні витрати з податку на прибуток 5 292,5  - 

Відстрочені податки на прибуток -  - 

 -  - 

 

Чистий фінансовий результат 3 960,3  (79 779,1) 
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Згідно з Податковим кодексом України у 2019 році ставка податку на прибуток становила 18%.  

 

13. Основні засоби 
 

  
Будинки тa 

споруди 

Машини та 

обладнання 

Інші основні 

засоби 

Капітальні 

інвестиції 
Всього 

Первісна вартість станом на 

01.01.2019 
 - - - 1 664 587,4 1 664 587,4 

Придбано основних засобів 431 705,7 
1 319 

274,4 
193,6 86 588,2 1 837 762,0 

Вибуло - -   - 1 751 175,6 1 751 175,6 

Первісна вартість станом на 

31.12.2019 
431 705,7 

1 319 

274,4 
193,6 0,0 1 751 173,7 

Накопичена амортизація 

станом на 01.01.2019 
- 

Амортизаційні нарахування за 

звітний період 
383 777,7 

Вибуло  - 

Амортизація станом на 

31.12.2019 
383 777,7 

Балансова вартість станом 

на 31.12.2019 
1 367 396,0 

 

Станом на 31.12.2019 р. Компанія не ідентифікувала умов які свідчили б про наявність індикаторів знецінення 

активів, в тому числі щодо основних засобів (див. також Примітку 3, пункт 3.1). 

 

14. Запаси 
 31.12.2019  31.12.2018 

Виробничі запаси -  7,6 

Незавершене виробництво -  - 

Готова продукція -  - 

Товари -  - 

 -  7,6 

15. Торгова дебіторська заборгованість 
  31.12.2019  31.12.2018 

     

Торгова дебіторська заборгованість  47 968,4  3 651,6 

Резерв під сумнівну дебіторську заборгованість  -  - 

  47 968,4  3 651,6 

 

Справедлива вартість торгової дебіторської заборгованості приблизно відповідає її балансовій вартості через те, 

що, як очікується, вона буде погашеною у найближчому майбутньому. 

Станом на 31 грудня 2019.(1) та 31 грудня 2018.(2) аналіз за термінами погашення торгової дебіторської 

заборгованості Компанії був таким: 

 

 

Не 

протермі- 

нована та 

не 

знецінена 

Протермі- 

нована 

(<90 днів), 

але не 

знецінена 

Протермі- 

нована (90-

365 днів), 

але не 

знецінена 

Протермі- 

нована (>365 

днів), але не 

знецінена 

Разом 

Торгова дебіторська заборгованість 47 968,4 - - - 47 968,4 

(1)      
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Не 

протермі- 

нована та не 

знецінена 

Протермі- 

нована 

(<90 днів), 

але не 

знецінена 

Протермі- 

нована (90-

365 днів), 

але не 

знецінена 

Протермі- 

нована (>365 

днів), але не 

знецінена 

Разом 

Торгова дебіторська заборгованість 3 651,6 - - - 3 651,6 

(2)      

 

16. Податки до відшкодування та передоплати за податками 
 31.12.2019  31.12.2018 

    

Податок на додану вартість до відшкодування 4 315,0  66 193,8 

Передоплати за іншими податками 58,3  - 

 4 373,3  66 193,8 

 

17. Грошові кошти та їх еквіваленти 
 31.12.2019  31.12.2018 

Грошові кошти на рахунках в банках, деноміновані у доларах США -  - 

Грошові кошти на рахунках в банках, деноміновані у гривнях 2 995,4  59,7 

Грошові кошти на рахунках в банках, деноміновані у євро 172,5  - 

 3 167,9  59,7 

 

18. Статутний капітал 

 31.12.2019  31.12.2018 

КОМПАНІЯ ГЮРІШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШИРКЕТІ              – 0,01% 0,06  0,06 

КОМПАНІЯ ГЮРІШ ІНШААТ ВЕ МЮХЕНДІСЛІК АНОНІМ 

ШИРКЕТІ                                                                                       – 99,99% 
624,94  624,94 

 625,0  625,0 

 

 

Станом на 31.12.2019 р. та 31.12.2018 р. затверджений капітал Компанії становив 625 тис. грн. Учасники 

володіють кількістю голосів пропорційно до суми їхнього внеску до статутного капіталу Компанії. 

 

19. Резерви та інші короткострокові зобов’язання 

 31.12.2019  31.12.2018 

Короткострокові кредити банкiв 803 897,1  - 

Торгова кредиторська заборгованість 817 580,2  1 276 122,4 

Зобов’язання за розрахунками з бюджетом 1 071,7  108,5 

Зобов’язання за авансами -  - 

Зобов’язання за розрахунками зі страхуванням -  5,3 

Зобов’язання за розрахунками з оплати праці -  88,0 

Поточні забезпечення -  - 

Інші короткострокові зобов’язання 9 544,0  39 229,5 

 1 632 093,0  1 315 553,7 

 

20. Операції з пов'язаними сторонами 
 

Для цілей цієї фінансової звітності сторони вважаються пов’язаними, якщо одна сторона має 

можливість контролювати іншу сторону або здійснювати істотний вплив на іншу сторону під час 

прийняття фінансових або операційних рішень. Компанія здійснює операції із пов’язаними 

сторонами під час звичайної господарської діяльності для придбання та продажу товарів та послуг, 

а також отримання фінансування. 
 

Перелік операцій з пов'язаними сторонами: 
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21. Управління фінансовими ризиками 

Компанія не здійснює фінансових операцій. 

 

21.1. Ризик управління капіталом 

Основна мета Компанії в управлінні капіталом – забезпечити безперервність діяльності 

Компанії з метою максимізації прибутку, а також для фінансування операційних і капітальних 

витрат і підтримання стратегії розвитку Компанії. 

Станом на 31 грудня 2019 р. не було змін до мети чи політики Компанії з управління 

капіталом. 

 

21.2 Валютний ризик 

 

Валютний ризик Компанії виникає в основному стосовно залишків грошових коштів на 

валютних рахунках, торгової дебіторської заборгованості іноземних покупців. 

Процедури Компанії з управління валютним ризиком включають постійний моніторинг 

динаміки обмінного курсу на валютних ринках. 

У таблиці показані фінансові активи й зобов'язання Компанії за балансовою вартістю. 

 
 

 31.12.2019 31.12.2018 

Фінансові активи (євро) - - 

Фінансові активи (доларів США) - - 

Фінансові активи (грн.) - - 

   

Фінансові зобов'язання (євро) (59 509) (56 816) 

Фінансові зобов'язання (доларів США) - - 

Фінансові зобов'язання (грн.) (1 572 340) (1 261 331) 

Загальна чиста позиція (грн.) (1 572 340) (1 261 331) 

 

 

 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит

тис. грн. 529 943 91 464 20 738 459 217

тис. євро 16 710 670 17 380

тис. грн. 37 223 10 806 54 043 80 460

тис. євро 1 174 1 871 3 045

тис. грн. 1 058 326 441 406 753 617 673

тис. євро 33 371 10 000 6 23 377

тис. грн. 1 903 2 899 10 404 9 409

тис. євро 60 296 356

тис. грн. 13 986 23 467 16 377 6 896

тис. євро 441 715 535 261

тис. грн. 6 175 6 175

тис. євро 187 187

тис. грн. 11 421 1 937 31 9 515

тис. євро 360 360

тис. грн. 149 056 25 284 411 124 183

тис. євро 4 700 4 700

GURIS LLC позика тис. грн. 113 344 113 344

GURIS LLC будівельні роботи тис. грн. 24 369 71 347 78 720 31 741

GURIS LLC надання послуг тис. грн. 1 700 10 973 11 772 2 499

Silgospremtekhnika LLC позика тис. грн. 325 325

тис. грн. 325 1 827 928 799 103 199 424 113 669 1 341 593

тис. євро 56 816 10 902 3 566 49 480

Залишок 

заборгованостей станом 

на 01.01.2019р.

Суми операцій за 2019р.

Залишок 

заборгованостей станом 

на 31.12.2019р.
Назва підприємства Характер угоди Валюта

позикаGüriş İnşaat ve Mühendislik A.Ş.

Güriş İnşaat ve Mühendislik A.Ş. відсотки

Güriş İnşaat ve Mühendislik A.Ş. придбання обладнання

Güriş İnşaat ve Mühendislik A.Ş. надання послуг

Güriş Holding A.Ş. надання послуг

Mogan Özel Havacılık A.Ş. надання послуг

Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. надання послуг

Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. проектні роботи

Всього:



ТОВ "ОВІД ВІНД" 
 

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

за період, що закінчився 31 грудня 2019 року 

(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) 

 

Цю фінансову звітність слід розглядати разом з доданими примітками, які становлять її невід'ємну частину. 

19 
 

22. Події після звітної дати 

 

За винятком обставин, про які йдеться в п. 2 цих приміток після дати звіту про фінансовий 

стан і до дати затвердження фінансової звітності до випуску не відбулося суттєвих подій які б 

надавали додаткову інформацію щодо фінансової звітності Компанії, та які необхідно було б 

відображати у фінансовій звітності. 
 


