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Adpесаm: Звiт нeзaлех(нoгo aУЦИToPa пpИзнaЧa€TЬся Дпя Кepiвництвa
Toвapиствa з oбме)кeнoю вiДпoвiДaльнiстro "MKФ-TPЕЙ[", фiнaнсoвиЙ звiт
яKoгo пepeвipяеться

PoзДIЛ I.3BIT щoДo AyДИтy ФIнAнсoBoi ЗBIтHOсTI

ДyМKA

Mи ПpoBеIIи aУДvIT фiнaнсoвoi звiтнoстi Toвapиствa з oбмежеFIoIo
вiдпoвiдaпьнiстro <MKФ-TPЕЙ[", сKopoЧeнo - ToB <MKФ-TPвЙд" (ooд 3a
сДPПoy 39856102, юPИДичнa aДPeсa: }кpaТнa, 02094, }кpaTнa, мiстo Kиiв,
BУTIИIJЯ BICKOЗHA, бyДинoк 3), пaлi - Тoвapиствo aбo ПiдгrpисмсTBo/ IIIo
склaдaеться зi звiтy сyб'сктa МajloГo пiдпpисмницTBa Toвapиствa з oбмeженoю
вiдпoвiдaльнiстro (MKФ-TPЕЙ[", згiднo ,[oдaткy 1 дo П(C)Бo 25 ''ФiнaнсoвиЙ
звiт сyб'сктa Мajloгo пiдпpисмницTBa'' :

- Бaлaнс (фopмa No1-м) сTaнoМ нa кiнець дня31' гPyДня 2О20 p;
- 3вiт пpo фiнaнсoвi peзyлЪTaTvI (фopмa No2-l'r) зa 2020 piк.

' Ha нaшy ДyМKy/ фiнaнсoвa звiтнiсть' Toвapиствa з oбмех<eнolo
вiдпoвiдaльнiстrо "MKФ-TPЕЙ[", rцo ДoДa€TЬcЯl вiдoбpalкae ДoсToBipнo, в yсix
сyTтсBиx aсПeKTax вiдпoвiднo Дo зaсToсoвaнoi Ko}IцeПTyaльнoТ oснoBИ фiнaнсoвoгo
звiтyвaння Ta нaДar пPaBДиBy тa неyПеPеДх(еHy iнфopмaцiтo пpo фiнaнсoвvrЙ cтaтl
Toвapиствтз o6мe)кeнolo вiдпoвiдaльнiстro "МКФ-TPвЙд" нa 31 ГpУД:нЯ 2020 p' тa
Йoгo фiнaнсoвi peзyпьтaTvI зa piк, щo зaкiнчився зaзнaчeнoю ДaToro, вiдпoвiднo дo
Зaкoнy }кpaiни "ПPo бyxгaлтepсъкиЙ oблiк тa фiнaнсoвy звiтнiсть в !кpaТнi"
Ne996-ХIv вiд 1'6.07'1999 PoKy зi змiнaми Ta ДoГIoBЕIeнНЯNIvI Ta Пoлox<ень
(стaндapтiв) бyхгaлтеpсЬKoгo oблiкy (П(C)Бo).

oсHoBA ДЛЯДyMКИ

Ми пpoвerиI aУДvIт вiдпoвiдHo Дo BИМoГ Зaкoнy }кpaiни "ПPo aуДvlт
фiнaнсoвoТ звiтнoстi тa aУДИToqськy Дiяпьнiсть'' Ns 2258-УIП вiд 21''1'2.20\7 poкy i
Mbкнapoдних стaндapтiв KoнTPoлю якoстi, aУДИTУl oГтlЯДУl iнrпoгo нaДaнHяl
впевненoстi Ta сyпyтнix пoсЛyг (MсA) Milкнapoднoi федepaцiТ бyxгaлтepiв
(видaння 2016-2017 poкiв), rцo зaсToсoByloтЬся в якoстi нaцioнaлЪHvIх стaндapтiв
aУДvITУ згiднo iз pilпенням АуДитopськoi пaIIaTvI }кpaiни вiд Nq 361 вiд 08.06.2018

PoKy тa y вiдпoвiднoстi Дo BиМoг ст,1,4 Зaкoнy }кpaiни "ПPo бyxгaлтepськиЙ oблiк
тa фiнaнсoвy звiтнiстЬ B }кpaiнi" вiц19'07.1999 p. Na 996-XIV.

Haшy вiдпoвiдaльнiсть згiднo З ЦvIМИ сTaHДaPтaМИ BvIKпaГ,енo B poздiлi
<Biдпoвiдaльнiсть aУДИ"ГoPa Зa aУДИT фiнaнсoвоi звiтнoстi,, нarпoгo звiтy. Mи с
Hе3aJIе)книMИ пo вiднorпеннro Дo Toвapиствa згiднo з Koдексoм Етики
ПpoфeсiЙних Бyxгaлтepiв Paди з мiх<нapoДгrvIx стaндapтiB еTИKиI рдя lухraлтepiв



("Koдекс PMCЕБ>) тa eтичнvIMИ BvITvIoГaNIvI| зaстoсoBнИМvI B !кpaТнi Дo нalпoГo
aУЦИTУ фiнaнсoвoТ звiтнoстi, a тaкoж в.ИKoЕIaI7И iнrпi oбol'ЯЗKИ З еTиIKИ Ёiдпoвiднo
Дo ЦиХ BиМoГ тa Koдeксy PMCЕБ. Mи BBa)I(arMo/ lцo oTPИмaнi нaмvl aУДИTopськi
ДoKa3и € ДoсTaTHiми i лpиЙнятнИNLvI DJIЯ BикoPИсTa]AI]frЯ iх як oсFloBи ддя нaшoТ
ДyMKИ.

KЛIоЧOBI ПиTAHнЯ AyДИтy

Клroчoвi TIиITa:н:нЯ aУДИTУ - цe ПиTaнHЯ, Якi, }Ia HaIпe пpoфесiЙFle сyД)кeFIHЯ/
були нaЙбiльш ЗнaЧyш]иMи пiд чaс нaшIoгo aУД:игГУ фiнaнсoвoi звiтнoстi зa
пoтoчниЙ пеpioд. I-{i питaннЯ PoЗГЛЯДaЛИcЪ y KoЕITeKстi нarпoгo aуДvITУ фiнaнсoвoi
звiтнoстi в цiпoмy Ta BPaxoBуBaIIvIсЪ пpи фopмyвaннi ДyMKи lцoДo неi, пpи цЬoМy
NIИ нe BисЛoBЛIorМo oкpемoТ ДyMKИ IцoДo ЦvЖ TIиITaIIЪ| згiднo MСA 701

"ПoвiдoмленHя iнфopмaцiТ з кЛIoчoBИХ ПИTaнь aУДИTУ B звiтi нeзaлежнoгo
aУДИTopa>>'

BIДПOBIДAЛЬHIсть KЕPIBHИЦTBA TOBAPИCTBA

Kеpiвництвo ПiдпpиrМсTвa нeсe вiдпoвiдaльнiсTь зa скЛaДaннrl, дoстoвipне
вiдoбpокeння ДaHvIх У фiнaнсoвiЙ звiтнoстi вiдпoвiднo Дo ГI(с)Бo. Taкa
вiдпoвiдaпьнiсть пеpeдбauae :

- пiдтpИМKy сИсTеМи 6yхгaлтеpсЬкoгo oблiкy, ви6ip, ЗaсToсyвaнЕUl
oблiкoвoТ пoлiтики/ a тaKoж oбгpyнтoBaъrИх oцiнoк, якi зaбeзпечyloTЬ вipнe тa
HeyпеPeДxене вiдoбPaження фiнaнсoвoгo сTaнy Ta PезyлЬтaтiв дiяльнoстi;

- HaяBнiсть cИсTeNIvI дiсвoгo внyтpilпньoгo КoЕ{TPoлю/ якy кеpiвнИЦTBo
Пiдпpиешlствa BvIЗHaчar. пoтpiбнoю tIJ7Я Toгo/ щoб зAбезпечити сKЛIaДaHHя

фiнaнсoвoi звiтнoстi, щo нe мiститЬ сyTT€Bих г;ИKPцг.ЛеHЬ внaслiдoк шaxpaЙствa
a6o пoмlилки;

- вiдсyтнiсть сyTTсBиx BИKPИBлeнь внaслiДoK I]IaxPaЙcтъa aбo пoмиЛoK y
фiнaнсoвiЙ звiтнoстi;

- зaПoбiгaння i виявпeння фaктiв шaxpaЙствa i iншиx зIIoBх(ИBaнЬ пpи
нaдaннi iнфopмaцii;

- oцiнкy зДaтнoстi . Toвapиствa пPoДoBх(yBaTи сBoIo ДiяльнiстЬ нa
бeзпepepвнiЙ oснoвi, poзкPИBa|oЧvI' Зa нeoбxiднoстi, fIvITaII:нЯ| пoв'язaнi з
безпepеpвнiсттo дiяльнoстi, Ta BvIKoPИcToByIoЧи ПPИнциП ПPиПylцeнHя Пpo
бeзпеpepвнiсть дiяльнoстi як oснoвvI N7Я бyxгaлтеpсЬKoгo oблiкy, кpiм випaдкiв,
яKIцo кеp iвництB o пЛaнy€ лiкв iдyвa ти Пlдуlpи€MсTB o ЧИ ПPИПI,IHИTVI дiяльнiст ь, a6 o
нe Мaе iнrпиx peaЛЬниx aJIьTePнaтИB цЬoМy.

BiдпoвiдaльЕIИM зa фiнaнсoBo-ГoсПoДaPсЬкy дiяльнiсть ПiдпpисМсTtsa тa зa
дoстoвipнiсть нaдaнoТ iнфopмaцiТ i виxiдних ДaНИх, зa пoтoчнi зaIIиIIIIKиI Е{a

PaхyЕIKax бyxгaлтepсЬKoгo oблiкy, 3a пPaBoMoчнiсть (легiтимнiсть тa зaкoннiсть)
здiЙснroвaнИх гoсПoДapсьKИх oпеpaцiЙ, зa ДoKaзoвiсть, ПoBHoTy 'Ia IoPИt\vIЧ:нУ cИЛУ
ПePBиЕ{t{ИХ oблiкoвих дoкyментiв, 3a метoдoлoгiro Ta opгaнiзaцiтo BеДeнHЯ
бyxгaлтepсьKoГo Ta пoДaTKoBoгo oблiкiв, зa yпpaвлiнськi pirпeння, дoгoвipне
зaбезпeчeння Ta iншy aдмiнiстpaTиBнy ДoKyMеЕ{Taцiто, зa пеpioд, Щo пiдгrягaв
пepевipшi, e'[иpeктop.



BIДПOBIДAЛЬнIстЬ AyДиToPA ЗA AyДиT ФIHAIIсoBoi 3BITHOстI

Meтoro нalшoгo aУДvГГУ r oTPИMa}IHЯ oбгpyнтoвaнoТ впевнeнoстi, ш{o

фiнaнсoвa звiтнiсть в цl oмy нe мiстить сyтTrBoгo BикpиBЛеЕlнЯ внaслiдoк
шaxpaЙствa aбo ПoМИЛKlл, a пiдгoтoBкa/ BЛaсHе, звiтy aУДИтoРa, tцo ьliстИTЬ FIaIпy
Д}мкy.

oбгpyнтoBaЕIa BПeBненiсть с BИсoKиM piвнем BПeBненoстi, пpoте He ГaPaнтyс/
щo ayДиTl ПPoBeДенvrЙ вiдлoвiднo дo МCA, Зaв.)KДvI в;иIЯBиITь сyтт€Be гvIKPvlг.IТe:нНЯ|
Ko'пи BoHo iснye.

BикpивленHя MoжyTЬ 6ути pеЗyлЬтaтoМ ШaxPaЙствa aбo пoмиIlKvI; r,o:нI,l

BBaжaIoTься сyтT€BиMи/ яKII{o oKPeMo aбo в сyKyПнoстi, як oбгpyнтoBaнo ouiкyсться,
Bo}Iи Мox(yTЬ BгIЛт/IBaTИ Ha кoнoмiчнi piпreння KoPИсTyBauiв, щo пpиЙмaroTЬся нa
oснoвi цiеТ фiнaнсoвoТ звiтнoстi.

Haшoю вiдпoвiдaлIЬF{ стю € BислoBЛIoBaнHЯ ДyMKи ЩoДo цiсТ фiнaнсoвoТ
звiтнoстi нa oснoвi yзaГaль е}IFIя PeЗyЛЬтaтiв нalлoгo aУЦvITУ' Mи пpoвеЛИ aУДwГ У
вiдпoвiднoстi дo Milкнapoдних Cтaндapтiв Ауaиту' I_{i стaндaPTИ BИNIaгaтоть вiд
нaс ДoTPиМaння eTvIЧr:Их BИIvIoг/ a TaKo)I( ПлaЕIyBaЕIня Й BиKoHaнHЯ aУДИTУ ДJтЯ
oTPИМaння дoстaтньoТ вп вненoстi, щo нaДaнa звiтнiсть Е{e мiстить сyTTсBиХ
BИKPиBЛеFIЬ.

Mи пoвiдoMJIясМo кеpiвництвy Toвapиствa iнфopмaцirо пPo зaПЛaнoвaниЙ
oбсяг Ta Чaс ПpoBеДeFI:нЯ aУL uITУ Ta сyттевi aУДИ'ГoPськi peзyльTaтИ| виявлeнi пiд uaс
aУДтлTУ, BкЛIoЧa}oчи 6уaъ- кi сyттсвi недoлiки зaxoдiв внyтpiшньoГo KotITPoЛIo/
BиIЯBIIeIзиIм,И ъ{aм,vl пiд vaс aУ ДvГГУ'

oкpiм тoГo/ Mи Taкoж нaДarMo кepiвництвy ПiдпpисMсTBa TBеPД)кeнHЯ/ щo
Mи BИKo}Iaли вiдпoвiднi eт чнi BvINIoГИ щoДo незaлеx(нoстi, тa пoвiдoмляrМo iм пpo
всi стoсyнки Й iншi питa:н:нЯ' якi vroгли б oбгpyнToвaнo BBilкaTисЬ TaкиМИ, lЦo
BпЛIиBaIoTь нa HaIIIy нeзaл lкнiсть, a TaKo)к/ Дe це Зaстoсoвнo/ щoДo вiдпoвiдниx
зaстePeжниx зaxoдiв.

,[o звiтy нeзaЛе)кнoгo aУДИToPa ДoДaloTЬсЯ вiдпoвiднi фopми piuнoi
фiнaнсoвoi звiтнoстi ToвapисTBa з oбмex<eнoro вiдпoвiдaльнiстro "MKФ-TPЕЙ["зa
2020 piк.

II. ЗBIT AyДИToPA щoДo BИMoг IнШIИx зAKoнoДABЧИx

TA I{OPMATиIBHИXAKтIB

oсHoBHI BIДoMoсп ПPo тoBAPИстBo з oБMЕ)KEHoIo
B IДПoBIДAЛЬHICтto ( MKФ-тPЕЙД>

PЕKB IзИтИ, MI CцЕЗнAxoД)кЕHHЯ TA ЗACoБИ ЗB' ЯЗКУ ToB APисTB A

Taблитsa Ns 1 Зaгaльнi вiдoмoстi Toвa

1
Пoвнe
Toвapиствa

нaЙменvвanrНЯ
J

ToвapистBao З oбмех<енoto вiдпoвiдaпьнiстto

"MKФ-TPвЙд"
2 Cкopoueне нaЙмeнyBaнHЯ TOB"MKФ-ТPЕЙ["



3 OpгaнiзaцiЙнo-пpaвoвa фopмa Toвapиствao з oбмех<енoю вiдпoвiдaльнiстro
4 Koд зa сДPПoУ З98561'02

5 MiсцeзнaxoД)кення 02094, }кpaТнa, мiстo KиТв,
BICKO3I-{A, бyдинoк 3

BУTIИIJЯ

6 Фaктичне мriсцeзнaxoД)кeння мiстo KиLв,BУЛИIJ'I BIСKOЗHA, бyдинoк 3

7 Bидидiяльнoстi

6.90 Hеспецiaлiзoвaнa oПToBa тopгiвля
(oсн o вний) ; 31, .09 Bиp o6ництв o iнrпих мe блiв;
16'10 ЛiсoпильHe Ta сTpyгaльнe виpo6ницTвo;
46.19 liяпьнiстЬ Пoсеpедникiв У тopгiвлi
тoBaPaMИ шIиPoKoгo aсoPTиМeFITy; 77 '39
Haдaння B opеЕ{Дy iнrпиx NIaIJ]ИFI,

yсTaTKoBaHнЯ Ta тoвapiв, н'вJ.у.; 82'99
Haдaння iнrпих допovriх<ниx кoмеpЦiЙних
пoспyг/ н.в.i.y.; 47 '19 lнrпi види poздpiбнoi
тopгiвлi в нeспецiaлiзoвaниx MaгaзИнax; 47.54
Poздpiбнa тopгiвля пoбyтoвими
eлектPoToв,aPaNIvI B спецiaлiзoBaшvIх
NIaГaЗИHax; 47 '91 Poздpiбнa тopгiвля, щo
здiЙснroеться фipмaми пoIIIToBoгo
ЗaMoBIIення aбo ЧеPeз MеPeх(y lнтepнeт; 6З'99
Haдaння iнrлиx iнфopмaцiЙних пoслyГ/
н'в.i.y.; 68'2О Haдaння B oPеHДy Й
eксплyaтaцiro BIIaсHoГo чИ oPeнДoBal{oГo
нePyxoМoгo шraЙнa; 70.22 KoнсyльтyBaIfF{я З

ПИTaнЬ кoмepuiЙнoi дiяльнoстi Й кеpyвaння;
7З.20 loспipкeння кoн'roнктypи PинKy Ta
BИЯBIIэн.I:Я гpoмaдськoi ЦУNIKVI; 74.90 Iнtrra
пpoфесiЙнa/ }IayKoBa Ta теxнiчнa дiяльнiсть,
н.в.i.y.

8. ,[иpeктop XИTyH AHAТOПIЙ ГPv:tr ОPoBИЧ

9

[aтa Ta HoMеP Зaписy B

€динovry Деp)кaBнofuIy pесстpi
IopИДvIЧIIИX oсiб тa фiзиuних
oсiб-пiдпpиeмцiв

24.06.2015 Nq 10661020000011945

10

Пepeлiк зaснoвникiв
(yvaсникiв) юpидиuнoi oсoби, y
ToМy числi чaстKи кoх<нoгo iз
зaснoвникiв (yuaсникiв);
пpiзвишде, iNI'Я, пo бaтькoвi,
ЯKщo ЗaснoBHиK - фiзиvнa
oсoбa; нaЙменyвaкт:'Я'
мiсЦeзнaхoД)кeЕ{ня Ta
iдeнтифiкaцiЙниЙ КoД
ropидиuнoi oco6и, яKIIdo

зaсF{oBЕIИK - IoPИДvIчнa oсoбa

LШкoтнiкoв Яpoслaв €вгенoвич (14491' 306,58
гpн. aбo 80,00 %)

LШкoтнiкoв Poдioн €вгенoвич (З 622826,64
гpн. aбo 20,00 %)



11

Дaнi Пpo poзмip стaTyTнoгo
кaпiтaлy (стaтyтнoгo aбo
скЛaДerloгo кaпiтaлy) Ta Пpo
Дa'ГУ зaкiнчення Йoгo
фopмyвaння

Poзмip (гpн.): 18 114 1З3,22 гpн

L2.
fiaтa Ta нoмеp ЗaTIvIсУ пPo
BзяTTя Ta З:нЯTlЯ з oблiкy B

ПoДaTкoBИХ oPгaнaХ

25'06.201,5, ДЕPХABHA CЛy)KБA
CTATИCTИКИ yKРAiFIИ , З75О7880;
24'06,2015, Na 265215087799, ГoЛoBHЕ
УПPABПIHHЯ ДПС y М. KИсBI, Дш У
ДЕCHЯHCЬKOMy PAИOHI
(ДЕCF{ЯНСЬKVIЙ P-H М.KИ€BА), 43141267,
(дaнi ПPo в,ЗЯrгrЯ нa oблiк ЯK ПЛaTниKa
пoдaткiв);
24.06.2015. Ns 10000000420З744, ГoЛoBF{Е
УПPABЛIHHЯ ДПC У M. KиI€BI, Дш У
ДЕCHЯHCЬKOMy PAЙOHI
(ДЕCHЯH СЪKlАЙ P-H M.KИI€B 

^), 
43141267,

(дaнi ПPo в.ЗЯTТЯ нa oблiк яK ПJIaTHИкa
сДИнoгo внескy)

13
Iнфopмaцiя ПPo здiЙснення
зв'язкy з loqИДvlЧнoro oсoбoro

Tепефoн: (044) 502-48 -25

14 Бaнкiвськi peквiзити
rBAN U41933485100 0000 0002600494026
в AT "П!MБ"

' ToвapИсTBo з oбмeхсeнoro вiдпoвiДaльнiстro "MКФ-TPЕЙД', зДiЙснror сBoIo
Дiяльнiсть нa пiдстaвi CтaтyTy/ ЗaTBеPД)кeHогo Pirпенням oднooсoбнoГo }uaсникa
Ns 8 вiд 

"21>> 
гpуДня2018 poKy.

Ауaитopи зaзнaЧaЮTь/ щo }IaЗBa Toвapиствa, Йoгo opгaнiзaцiЙнo-пpaвoвa
фopмa гoспbдaproBaння вiдпoвiдaють Стaтyтy Toвapиствa.

Cвoю дiяпьнiсть Toвapиствo здiЙснroе У вiдпoвiднoстi Дo чИ}IHoгo
ЗaKoЕIoДaBсTBa.

щoДo Moх(ЛИBoсTI (сПPoMo)KHoсTI) ПIДПPисМCTBA БЕЗПЕPEPBнO
зДIЙснЮBAтИ сBoIo ДшЛЬнIстЬ ПPoTЯгoM 12 MIсЯцIB

Пpипyшlення пPo безпеpеpвнiсть дiяльнoстi Toвapиствa PoзгЛЯДa€TЬся
ayДИTopoм y вiдпoвiднoстi дo MCA 570 <Безпepepвнiсть дiяльнoстi> як TaKe/ IIdo

Пiдпpисмствo пPoДoBх(yBaTИMе сBoIo Дiяльнiстъ у 6лизъKoMy мaЙбyтньoMy/ Hе
MaIoчи нi нaмipy, нi пoтpeби лiквiдyBaTvIсЯ aбo пpипинятиTi.

Фiнaнсoвa звiтнiсть Toвapиствa пiдгoтoвлel{a BиxoЦ7ЧИ з ПpИПyIценHЯ
бeзпеpеpвнoстi дiяльнoстi. }пpaвпiнськиЙ ПePсoнaл тoBaPисTBa Плaнyе B
ПoДaJIьшIoMy Bх(иBaння ЗaxoДiв дЛя пoкPaшIeHHя пoKaзникiв дiяльнoстi тa PoзBИTKy
пiдпpисмствa.

Bикopистoвyloчи звичaЙнi ayДитopськi ПPoцеДypИ Ta згiднo BиBчеЕIHя
пoтoчнoТ дiяльнoстi ПiдпpиeмстBa/ NlvI Hе знaЙшли бeзпepeuних дoкaзiв Пpo
пoPyrПeFI}IЯ ПpИЕ{ципiв фyнкцioнyвaння Toвapиствa.



Зiбpaнi ДoKaзИ гIPo дiяльнoсть Пiдпpи€МстBa Ta вiДпoвiднi зaпевнeння
кеpiвництвa Toвapиствa He ДaIoTЬ aУДvГГoPaМ сyтTеBИx пiдстaв сyмнiвaтись B

зДaтнoстi Пiдпpиемствa безпePеPBHo пpoДoB)кyвaTи сBoIo дiяльнiсть.
Hе внoсячИ ДoДaтKoBиХ зaсTePeх(еHЬ Дo цЬoГo BиснoBKy/ ЗBеPтaeМo yвaгy Ha

Te/ Iцo в }кpaiнi iснyс HеBПеBHенiсть щoДo' MoжJIиBoгo мaЙ6утньoгo нaПPяМKy
внyтpirпньoi екoнoмiчнoi пoлiтики/ нopMaтиBнo-ПPaвoвoi 6aзи Ta PoзBИTкy
пoпiтичнoi ситyaцii. Mи ЕIe MarМo ЗMoгИ пepедбauИTИ Мo>r.Jlивi мaЙ6утнi змiни y
циХ yМoBaх тa iх вплив нa фiнaнсoвиЙ сTaH/ PезyлIЬTaTи цiялънoстi тa екoнoмiчнi
ПеPспeKTиBи.

щoДo BIДПOBIДнOсTI ПPИIЙIJ Toi тoBAPИстBoМ oБЛIKoBoi
ПOЛITИKИ BИNIOгAМ ЗAКOHOДABсTBA ПPo БуXгAЛтЕPсЬKИЙ oБЛIK
TA ФIHAHсOBy зBITнIстЬ

Koнцептyaльнolo oснoвolo ЦJIЯ пiдгoтoвки фiнaнсoвoТ звiтнoстi
ПiдпpисмстBa зa piк, п1o зaкiнчився 31.12.2020 poкy, с Haцioнaльнi Пoлo)кеннЯ
(стaндapти) 1уxraлтePсЬKoгo oбпiкy, Зaкoн }кpaiни "Пpo бyxгaлтеpськиЙ oблiк тa
фiнaнсoвy звiтнiсть в }кpaТнi> вiД 16.07 '1999 p. No996-XIV, iншi нopмaтиBнo-
пpaвoвi aкти Kaбiнeтy Мiнiстpiв }кpaТни, Miнiстеpствa фiнaнсiв }кpaiни, якi
pеГyЛЮють ПиTaння бyxгaлтepсЬКoгo oблiкy тa звiтнoстi.

3 мeтoro зaбезпeченЕIя FIезMiннoстi лpиЙнятoi метoдoлoгiТ, вiдoбpокеЕ{ня
гoсПoДaPсЬKих oпepaцiЙ i oцiнки мaЙнa, a TaKoх( BикoPистarftaЯ сyкyпнoстi
rIPИflЦvtIiв, метoдiв i пpoцедУP ДJIЯ скJIaДaння фiнaнсoвoT звiтнoстi ToвaPИсTBoМ
лpиЙнятo Пoлox<eннЯ пPo oблiкoвy пoлiтикy тa opгaнigaцiro бyxгaлтepсЬKoгo
oблiкy N9 MKФ -M0301L9 вiд 03.01.2019 poкy (нaдaлi - oблiкoвa пoпiтикa).

, Bбaчaе'ГЪcЯ' Iцo пoтoчниЙ бyxгaлтepсъкиЙ oблiк Пiдпpисмствa, якиЙ €

пiдгpyнтяNI ДJ7Я скЛaДaння фiнaнсoвoТ звiтнoстi, в rliпoмy вiдпoвiдaе I7PvIrIИcaМ
Зaкoнy }кpaТни "ПPo бyхгaлтepськiЙ oблiк тa фiнaнсoвy звiтнiсть в }кpaiнi> тa
o6лiкoвiЙ пoлiтицi Toвapиствa.

oтжe, нa нaшy ДyМKy:
- IvIeToдoлoгiuне зaбезпeчення BeДення бyxгaлтеpсЬKoгo oблiкy

зaдoвiльнe, пеpебyBa€ y poзBиTKy тa в цiлoмy зaбезпеuyс кepiвниЦтBo Toвapиствa
a нaлiтичн ими oб лiкoBИNIvI ДaHт1lvIvI;

- бyхгaлтеpськиЙ oбпiк Toвapиствa B цiлoмy вiдпoвiдaе чvrннiЙ
oбпiкoвiЙ пoлiтицi ПiдпpиемсTBa;

- aнaЛIiтичнa бaзa Пiдпpи€МсTBa PoзBИBarтЪсЯ З MеToIo зaбезпeчeння
ДeT aЛьHvIх ДaHvIх gstя пpиЙНЯTт Я y п p aвл iнс ь ких p i rп е н ь .

POЗКPИTтЯ IHФOPMAцIi y ФIнAHCOBIЙ зBITHOсTI

Фiнaнсoвa звiтнiсть зa piк, якиЙ зaкiнчився 31 гpyпня 2020 PoKy/ 6улa
пiдгoтoвленa ToвapИсTBoМ вiдпoвiднo дo П(C)Бo. СтaнoМ нa З1,.\22020 PoKy нa
бaлaнсi Toвapиствa нe вiдoбpax<aЛИcЬ дoвгoстpoкoвi бioлoгiчнi aктиви,
дoвгoстpoкoвi фiнaнсoвi iнвестицii, ДoBгoстPoкoвa дeбiтopськa зaбopгoвaнiсть,
вiдстpoueнi пoДaткoвi aктивиl гoToвa пpoдyкцiя/ KopoTКoстpoкoвi KPeДvITИ бaнкiв
Ta PЯД iнtпиx aктивiв тa зoбoв'язarlЬ. Hих<чe пPeДсTaBленa iнфopмaцiя ПPo aктИBи
тaЗo6oв'яЗaTI:ня шдo вiдoбpalкeнi y бaлaнсi.



PoЗKPИTTЯ IFIФoPMAцII ПPo BЛAснИЙ кдпlтдл

Зa дaними 6aлaнсу влacниЙ кaпiтaл ПiдпpиeмсTBa стaнoм нa 31 гpyшrrя
2020 poку сTaЕIoBитЬ 48 805 тИс. ГPн. Biн склaдa€TЬся iз зapeестPoвaнoгo (пaЙoвoгo)
кaпiтaлy в poзмipi 'J.81.1.4,1 TvIc' ГPH., сУNIИ HеPoЗПoДiлeнoгo пpи6утку в poзмipi
З0 690,9 Tис. гpн.

,[oдaтковoгo кaпiтaЛy/ PeзеpвнoГo кaпiтaлy тa iн. сTaЕIoМ нa 31 ГPyДFrя
2020 poку ToвapистBo }Ie Мa€.

Ha звiтнy ДaTy сTaTутниЙ кaпiтaл Toвapиствa сфopмoвaниЙ з ДBox Чaстoк/
якi paзoм скЛaДaloTь 100 (стo) вiдсoткiв стaтyTЕIoгo кaпiтaлy.

Дaнi ш{oДo poзпoдiлy сTaTyTнoгo кaпiтaлy сеPеД yuaсникiв Пiдпpисмствa
сTaнoМ нa звiтнy ДaTy }IaвeДeнo у тa6пицi2

Taблиця Ns2

BкaзaниЙ у тa6пицi склaД yvaсникiв Toвapиствa скЛaBся B pезyльтaтi
пеpедaui вiдпoвiдних чaсToK ПoпеPеДHьoГo oднooсiбнoгo BIIaсЕ{ИKa Мapтлет
Феpнiva ЛTД (pесстpaцiЙниЙ Nq350947 Peсстpy кoмпaнiЙ Kiпpy). 3aзaнaчeнa
пePeДaчa чaсToK сTaTyтнoгo кaпiтaлy здiЙсненa нa пiдстaвi Aктiв пpиЙмaння-
пepeдa.ri) Ta ЗaTвеpДж'енa piшенням Nq]'2 oднooсiбнoгo yчaсниКa Toвapиствa вiд
16.04.2020 poKy.

СтaтутниЙ кaпiтaл Toвapиствa FIa звiтнy ДaTy (З1.12.2020 p.) 6Уu
сфopмoвaниЙ пoвнiстro, a сaМe y poзмipi 1811'41ЗЗ,22 гPн.; нe мiстить деpжaвнoi
ЧaсTKи.

HеoплaчениЙ кaпiтaлToвapистBa стaнolnr нa 31 гpyДHЯ 2020 poку вiдсyтнiЙ.
Ha дyмкy aУДvгroPa, poзмrip Ta стPyKTyРa BЛaснoгo кaпiтaпy вiдoбpaх<енi y

фiнaнсoвiЙ звiтнoстi Пiдпpи€MстBa сTaHoМ нa 31 
"J.2'2020 

poкy дoстoвipнo.

1

IIIKOTHIKOB ЯPOСЛAB
€BГЕHoBИЧ

ПaсПopT сepiя СH Ns 214869,
видaниЙ PaДянським P} Г}
МBC }кpaiни B м. Kисвi
1'6.07 '1996 P.; Miсце peестpaцiТ:
03057, м. Kиiв, пp' Пеpeмоги,
бyДинoк Ns 60, кв.265;
pеестpaцiЙниЙ нoMеP
oблiкoвoi KapтKИ ПЛaTHиKa
пoДaткiв 276З506854

14 491306,58
a6o 80%

2
IITKOTHIKOB PoДIoH

€BГЕI-{oBИЧ,

ПaсПoPт сеpiя CF{N9 41'5995,
видaниЙ Paдянським P} Г}
MBC }кpaТни B м. Kисвi
18.02'1996 p.; Мiсцe pесстpaцiТ:
0З057, м. KиТв, пp. Пеpeмoги,
бyпинoк Na 60, кв.265;
peсстpaцiЙнvlЙ ЕIoMеp
oбпiкoвoТ кaPTKи плaTF{ИKa
пoдaткiв 294З10851,5

3 622826,64
a6o 20%.

Bсьoгo x x 1811,4L33,22



нЕoБoPoTHI 
^KTИBI{'

Cтaнoтvr нa ЗI ГPУЦг,Я 2О20 poку в скпaдi неoбopoтHИх aKTИвiв ToвapИсTBa
oблiкoвyвaЛИcЬ aKTvIBvI, a сaMе oснoвнi зaсo6и, вapтiстto 48 897,4 тис.ГPн./ a6o 29,2
вiдсoтки BaIIIoTv| 6aпaнсy Пiдпpиеплствa

Знoс вкaзaкИх неoбopoтHvIх aK'IvIBiв стaнoм нa 31 ГpУДнrЯ202О poку cклaв 26
447 ,2 TИс. ГP:н., шдo вiдпoвiДae ДaнvtМ ПePBИHHих ДoKyМентiв тa oблiкoвих pегiстpiв.

Aмopтизaцiя oснoвниx зaсoбiв нapaxoвyrтЬся пiсля пеpвiснoгo BИзнaF{НrI
тaKих aктивiв iз зaстoсyBaнняМ пpямoлiнiЙнoгo MeToДy/ Bт,7хoД,ЯчИ зi стpoкy Тx

Kopиснoгo BvIKoPvIсTaння. Зa звiтниЙ пepioд MеToД нapaxyBaн}Iя aMopтизaцii не
змiнroвaвся,

ЗaсaДи BизFIaння, oцiнки тa бyxгaлTePсЬKoгo oблiкy неoбopoтниx aктивiв
BизнaЧeнo oблiкoвoro пoлiтикoro Пiдпpиемствa тa B цiпoмy вiдпoвiдaтoть
ПoЛoжеF{tlям вiДпoв iдних П(C) Бo.

Ha дyмкy ayДИTopiB, Цaнi фiнaнсoвoi звiтнoстi Toвapиствa сTaHoМ Ha
31'.12'2020 poКy стoсoBьio неoбopoтних aктивiв B yсix сyТ'гсBИХ aсПeкTaх
вiдпoвiдaloTЬ ДaHИм pесстpiв aнaпiтиЧнoгo Ta сиF{TетИчнoгo oблiкy ПiдпpисIvrствa
Ta ПepвИнниМ ДoKyМeЕITaM/ нaДaниМ нa PoзгIIяш ayдитopiв.

oБЛIK зAПAсIB

Зa дaними ПiдлpисМсTвa сTaFIoM нa З1'.1'2'2020 нa бaлaнсi oблiкoвyroться
зaПaси нa сyMy 520З1,5тис. ГPH./ щo скЛaДaеЗ1,06 вiдсoткiв вiд BaЛIoTи бaлaнсy.

Здeбiльrпoгo/ Зaпaси сфopмoвaнi з тoвapiв, пepедбaueНИx ДПЯ пoДaЛьIПoгo
ПPoДa>кy (99,9 вiдсoткiв вiд всix зaпaсiв), [етaльниЙ aнaлiз ToBaPних лoзицiЙ,
вiдoбpaкенИх ToвapистBolv{ y склaДi тoвapiв, BKaзy€ нa Te/ шдo ToBaPи IyIaIoTь
виpo6ниuе, бyдiвельнe Ta iнrпе ПPoMислoBе ПPИЗнaЧення зi знaчним теpмiнoм
збеpiгaння.

Taким ЧиHoМ/ нa ДyMKy aУДvIToPaPИЗvIKvI BTPaти B peЗyJlЬтaтi знeцiнeнняi
циx aKTиB iв пp oтягo м звичaЙнoгo oПе p aцiЙн oгo ЦиIKJ7У вкp aЙ незнaчнi.

B цiлoмy BeДeння oблiкy зaпaсiв здiЙснroсться вiдпoвiдно Дo BИMoг П(C)Бo
9 uЗaлacи> Ta ПoЛoжeнь oблiкoвoТ пoлiтики.

oцiнкa ви6уття зaпaсiв нa Пiдпpиемствi здiЙснтoстЪсЯЗa МeToДoM ФiФo.
АнaлiтичниЙ oблiк Pyxy ToвaPнo-]\.{aтepiaльних цiннoстеи BеДетьсЯ У

кiлькiснo-сyМoBoмy вимipi.
Пpи пiдгoтoвцi бaлaнсy зa piк, щo зaкiнчився ЗL.12'20 poку, ToвapистBo }Iе

зДiЙснювaлo вiдпoвiдних пеpeoцiнoK BaPToстi циx aктИвiв, oскiльки, Еra ДyMKy
ПiдпpисмсTtsa/ 6ули вiдсyтнi oзнaKи/ ЗoKPeМa/ зaстapiння aбo фiзиvнoгo
пoшIКoД)кеHFIя зaпaсiв.

Ha дyмкy aутtитopiв, дaнi фiнaнсoвoТ звiтнoстi стoсoвнo зaпaсiв в yсiх
сyTTеBИx aсПeкTaХ вiдпoвiдaloTЬ ДaFIиМ pеесTpiв aнaлiтиЧнoгo Ta синTеTИчHoГo
oблiкy ToвapистBa тa ПеPBиЕIнИM ДoкyMеHTaМ/ нaДaHиM I-Ia PoзгJ]яД ayДиTopaм.

Taким ЧИHoM/ poзбix<нoстеЙ мiхt oблiкoвимИ Дa:нl,7lvlvI Пpo сTaн зaпaсiв тa
ДaTIИМvI y бaлaнсi не BиrIBлeнo, oблiк BеДеTься }IaлежниM чинoM.



ДЕБITOPсЬкA зAБOPгOBAHIсTЬ

Cтaнoм нa 31 гpyДня 2020 poку y склaдi aктивiв Toвapиствa oблiкoвytоться
дебiтopськa зaбopгoвaнiсть нa зaгaЛЬнy сyМy 61 l38,30 тис. гpн., aбo щo скЛaДaeЗ6,5Yo
aкTивy бaлaнсу, a сaМe:

!ебiтopськa зaбopгoвaнiсть зa ПpoДyкцito, тoвapи, poбoти, ПoсЛyГи - сTaнoМ нa
31 гpyдня 2020 poку oблiкoвyетЬся y cклaДi aктивiв y сyмi 20 502,9 Tис. гpн,' , Щo B цiлoмy
вiДпoвiДae пepBинIIиМ ДoкyMеIIтaM, ДaниМ pесстpiв aнaлiтичнoГo Ta синTеTичнoГo oблiкy.

Згiднo П' 7 П(C)Бo 10 Пiдпpиемствo Мar вiдoбpaжaти в бaлaнсi ПoToчнy
дeбiтopськy зaбopгoвaнiсть зa чисToIо вapтiстlо pеaлiзaцii, якa дopiвнroе фaкти.rнiй сyмi
тaкoi зaбopГoBaнoстi зa мiнyсoм pезepBy сyмнiвнoТ зaбopгoвaнoстi.

Ha ДaTy скЛaДaння фiнaнсoвoТ звiтнoстi зa 2020 piк Пiдпpисмствo не
клaсифiкyвaлo ПoToчнy, сyмнiвнy ЧИ безнaдiйнy лебiтopськy зaбopгoвaнoстi Ta не
сфopмyвaлo наJIе}книМ чинoМ peзеpB сyмнiвнoi зaбopгoвaнoстi.

oскiльки нa ДaTy piuногo бaлaнсy Toвapиствo не здiйснилo вiДпoвiдниx oцiнoк
Мo)клиBoгo зМeнЦIlння вapтoстi Bкaзaнoгo aкTиBy, нe нapaхyвaлo вiДпoвiдний pезеpB, -

aуДLllop|4 нe МaЛи зМoГи в.ИЗ:нaЧИTvlкopигyBal{ня неoбхiдне ДЛя Bикoнaння BиMoГ П(C)Бo
10 тa oцiнити мoжливий BIIлиB Дal{oГo вiДxилення згiднo BиMoГ П(С)Бo нa фiнaнсoвy
звiтнiсть Tовapиствa.

Пiд Чaс ayдитopськoi пеpевipки Mи BикoнaнaJIи вибipкoвий aнaлiз нaявнoТ
дeбiтopськoТ зaбopгoвaнoстi нa ii вiдпoвiднiсть кpитеpiям сyмнiвнoi згiДнo П(C)Бo 10 тa
Taкol нe зМoгли BизнaЧиTи.

Bвa)кaсмo, щo вiдсyтнiсть сфopМoBalroГo pезеpBy сyмнiвнoi зaбopгoвaнoстi не
МaIoTЬ сyTTсBoГo BПЛиBy I{a Пoкaзники фiнaнсoвoi звiтнoстi ПiдпpисМстBa.

Зa дaними фiнaнсoвoi звiтнoстi Toвapиствaзa2020 piк дебiтopськa зaбopгoвaнiсть
зa poзpaхyнкaМи з бюДжeтoМ скЛaДaс 598,1 Tис. Гpн.' щo в yсiх сyтTrBих aсПекTaх
вiДпoвiдaс ДaниM pегiстpiв aнaлiтичнoГo Ta сиIlTеTичIloГo oблiкy.

Iншa ПoToчнa дебiтopськa зaбopгoвaнiсть сTaнoМ нa 3l ГpyДня 2020 poкy
сTaнoBиЛa 40 0з7,з тис. Гpн.

У pядy 1155 бaлaнсy ToвapисTBoМ aкyМyЛюЮTЬся ЗЕlJIипlки Пo BзaсMopoзpaхyнкaM
з !еpжaвнoю MитI{oю слyжбoю, пoпepeднiх oПЛaT ПoсTaЧaЛЬникaм пoслyГ, еЛекTpоенepгiТ
тa iнших aктивiв, a Taкoж фiнaнсoвa ДoпoМoгa вiд стopoннiх oсiб.

Bкaзaнa y цЬoМy pяДкy'бaлaнсa дебiтopськa зaбopгoвaнiсть с ПoToчнoЮ Ta
сфopмoвaнa вiДпoвiДнo Дo зBичaйнoi гoспoдapськoТ дiяльнoстi Тoвapиствa.

Taким ЧинoМ' дaнi бaлaнсy ToвapиcTвa сTaнoм нa 3 L|22020 poкy iз дeбiтopськoi
зaбopгoвaнoстi зa ToBapи, poбoти, пoслyги, зa poзpaхyнкaМи з бюДжетoм Ta iнrпoТ
дебiтopськoi зaбopгoвaнoстi y всiх сyTTrBиx aспектaх вiдповiДaють oблiкoвиM ДaниМ Ta
MaIoTЬ вiДпoвiДне пiдтвеpдження.

гPo[IoBI KOIПTИ

Зaлиrпoк гPolIIoBИx кorптiв тa ix eквiвaлентiв стaнoм Ha З1'12'2020 PoKy
зaгaJloМ скЛaB 4 297,8 Tис. гPFI./ B ToMy числi З670,1' Tис гpFI. нa poзpaХyъIKoвиx
paxyнкax ПiдпpиемсTBa тa KoшITи y poзмipi 627,7 TИс. ГPF{./ якi нa звiтнy ДaTy IIдe не
6у ли зaPaХ oBa}Ii бaнкoм-еквaЙepoм Ha пoToЧI{ иЙ p aху нoк Пiдпpи€MсTBa,

Бaлaнсoвi дaнi пpo зaЛИIJlKvI гpoшIoBИx кorптiв ToвapистBa сTaHoIи нa
З1.12.2020 PoKy y poзмipi 4297,8 Tис. гPH. вiдпoвiдaloTЬ Дaним бyxгaлтePсЬKoгo
oблiкy тa пiдтвеpд;кeнi ДoкyMеЕrTaIIЬнo.



BИTP 
^TИ 

MAИБyTHIX ПЕPIOДIB

Зa Дaними фiнaнсoвoТ звiтнoстi ToвaPтnсTBa сTaнoM Ha 31 гpyлня 2020

PoKy у стaттi 1170 бaлaнсy Пiдпpиеvrствa. oблiкoвyroться BИTPaTI/I мaЙбyтнix
пеpioдiв нa сyмy 25,5 тиc. гPн., a сaМe BvITPaTт/I мraЙбyтнix пеpioдiв зi стpaxyв a:н:яЯ,

сepтифiкaцiТ тa нa пepioдиuнi видaння.
Ha нaшy Дyмкy, вкaзaнi ПoкaзниKИ вiдпoвiдaroть ДarуINI peсстpiв

aнaлiтичнoгo тa сИнTеTИЧHoгo oблiкy.

IHIIII oБoPoтHI AKTИBи

Зa ДaHvItvIvI Пiдпpиемствa нa звiтнy ДaTy нa бaпaнсi Toвapиствa
oблiкoвyroться iншi oбopoтнi aKTИвИ ЕIa сyMy 1' 106,4 Tис. гpн. [o склaдy TaKoГo
aKTvIBУ вiЙтлли зaЛvIIlfKИ бyxгaлтepсьKoгo PaхyHKy з oблiкy з гIoДaTKy нa ДoДaнy
вapтiсть. Taкi зaбoPгoBaнoсTi мaroть KopoTкoсTpoкoвиЙ xaPaктeP/ здiЙснroroTься B

PaMKaХ лpиЙнятиx нa Пiдпpисмствi oблiкoвих ПPaKTИK.
ПopiвнянIIЯNI ДaшvIx PяДKy ].]"90 "Iншi oбopoтнi aктивиr' тa o6лiKoBИХ

peгiстpiв poзбiх<нoстеЙ нe BияBIIенo.

oтх<е, нa ДyМкy aУДl/rroPa/ poзКPИTTя iнфopмaцii зa видaMи aкTиBiв в yсiх
сyTT€Bиx aспеKTax ПoДaнo y фiнaнсoвiЙ звiтнoстi ToB "MФK-TPпЙд" зa 2020 piк
дoстoвipнo тa вiдпoвiднo Дo BиМoг П(C)Бo, Чиннoгo зaKoнoДaвствa }кpaiни ш{oДo
BИЗ:нaTI:яЯ тa клraсифiкaцiТ aктивiв.

oБЛIK TA OцIHKA ЗoБoB',Я3AHЬ

Ha кiнець 2020 poкy, якиЙ зaкiнчивсяЗ1гpуь:нЯ' Ha бaлaнсi Пiдпpиемствa
oбпiкoвyrоTьсЯ Дoвгoстpoкoвi зoбoв'язaнгrя i зaбезпечeшНЯУ poзмipi 3 642,4Tис. гPн.

У Pядкy u1595" бaлraнсy вiдoбpaхениЙ, зoKPеМa/ PeЗеpB нa BИIIЛa'ГУ
вiдпyстoк пpaцiвниKaМ y poзмipi 843,4 TvIc' ГPН., шдo сфopмoвaниЙ ПiдпpисмстBoМ
згiднo ПoЛo)кеHЬ 13 П(С)Бo 11 ,.Зoбoв'язaн}IЯ)) тa П(С)Бo 26 <<BилЛaти
пpaцiвниKalи> (всьoгo - 843,4 тис..гpн.).

oкpiм тoгo/ У BKaзaнoМy PЯДKУ бaлaнсy Toвapиствa мiстяться
зo6oв'язaння ПiдпPи€МсTBa пo кpеДиTнoМy ДoгoBoPy Nq 1519635000 вiд 29.\2'2020
PoKy нa сyMy 2799,0 Tис.гPн.

Ha нaшy ДyМKy/ вкaзaнi ПoкaзЕ{иKИ вiдпoвiдaroть Дa:нИNI pесстpiв
aнaлiтичнoгo Ta синTeTиЧЕloгo oблiкy.

Стaнoм нa 31 ГPyДrrя 2020 poкy ПoToчFIi зoбoв'яЗaнrrl i зaбeзпечення
ToвapистBa сTaнoBипи115 049,5 TИс.гPн. (68,7 вiдcoткiв вiд BaЛtoTи бaлaнсy).

Пoтoчнa KpeДиToPськa зaбopгoвaнiстЬ нa Дa'ГУ сKJIaДa}IHя бaпaнсy зa
звiтниЙ piк, шдo зaкiнчивися31' rpyaня2020 PoKy. сKЛaДaсться з:

- пoTovнoT кpеДитoPсЬKoi зaбopгoвaнiстi зaToBaPИ,po6oти,ПoсЛyгиB
сyмli 76 620,5 Tvlc,Гp:н', якa вiдo6Pокa€ сTaн PoзPaхyнкiв зa ДoгoBoPaNIvI пoсTaBoк
тoвapнoi пpoдyкцii тa нaдaнvlх TIocЛУГ;

- пoToЧHиx зoбoв'язaнЬ зa PoзPaхyнKaМИ з бropкeтoм (1 497,7 TИс.ГPн./ З

них1495,1тис. Гpн. 3 ПoДaткy нaпpи6уToк);
- ПoToЧHиx Зoбoв'язaнь зi стpaхyBaнЕ{я в сyьli L,1тис. гpн.



Зa дaними Пiдпpи€МсTBa ПPoстpoЧeнoi зaбopгoвaнoсTi зa poзpaxyь{кaмИ з
ПoсTaЧaJIЬH'ЦKaI\,ЦИ| бюд;кетoм, зi стpaxyBa I{яM тa oплaтi пpaцi сTaHoМ нaЗt,12,2020
HeМaс

Bибipкoвa пеpeвipкa ПеPBинHиx ДoKyМентiв, oблiкoвиx peгiстpiв, FIa ДyMKy
aУДИToqa, в уciх сyттeBИх aсПeKTax BKa lyloTЬ нa вiдпoвiДнiсть oблiкoвиx Дa:нИх
iнфopмaцiТ, вiдoбpaх<енiЙ y бaлaнсi.

Iнrпi пoтoчнi зoбoв'ЯЗтrнЯ Toвapиствa вiдoбpa>кенi У PЯДKУ 1690 6aпaнсy Ta
нa 31 ГPУДг^Я 2О20 poку зa ДaнИМиПiдлpисMсTBa сKЛaЛИ з6 9з0,2 TИс. гp}I. a6o 22,0
вiдсoтки вiд BaIIIoTИ бaпaнсy. Зaзaнaченi зoбoB'ЯЗтнгнЯ скЛIaДaIoTьсЯ з
кPeДиToPськoТ зaбopгoвaнoстi Пo PoзPaХyHKaI\4 з ПoкyпцяNIИ| З ПДB, З PoзсTPoЧеHИХ
плaтех<iв Ta ГIo yГoДaмI з фiнaнсoвoТ дoпoмoги. Зaзнaчeнi зoбoB'ЯЗaН:нЯ с ПoToЧниМи
тa в iдпoвiдaloTЬ звичaЙнiЙ гoсП oДaPс ькiЙ пp aктицi Toвap иIсTB a'

Poзмip зoбoв'язaнь, щo мiстяться сеPеД iнших ПoToчHих зoбoв'язaнь
Пiдпpисмствa, вiдпoвiдaють Дa}IиM бyxгaлтеpськoгo oблiкy Toвapиствa.

oт>ке, Ha ДyМKy aУДWToPa/ PoзKpиT'гя iнфopмaцiТ зa BvI[\aМИ зoбoв'язaнЬ B

yсix сyттеBИХ aсПeKTax ПoДaнo y фiнaнсoвiЙ звiтнoстi ToB "MФK-TPЕЙД" зa 2020
piк дoстoвipнo тa вiдпoвiднo дo BиМoг П(С)Бo, ЧИнHoГo зaKoнoДaBствa }кpaiни
щoДo BvIтнa:нНЯ тa клraсифiкaцii зo6oв'яЗaнь i зaбезпeЧенЬ.

POЗKPиTTЯ IнФOPMAцII ПPo ФIHAI{сOBI PEЗyЛьTATи ПIДПPисMсTBA
ЗA 2020 PIK

БyxгaлтеpcъкvlЙ oблiк дoxoдiв здiЙснroеться ToвapисTBoM нa вiдпoвiДних
сyбpaxyнKax кЛaсy 7 ,rloхoди Ta PеЗyлЬтaти дiяльнoстi> в цiлoмy y вiдпoвiднoстi з
Пoлoжeнням (стaндapтoм) бyxгaлтepсЬКoгo oблiкy .15 .,[oxiд,', зaTBеPД:кеЕIoMy
нaKaзoм Мiнiстеpствa фiнaнсiв }кpaТни вiд 29'11.1999 poKy N9 290, зi змiнaми i
ДoпoBFIeн:нЯNIvI (дaлi - П(C)Бo 15)тa Haкaзy пpo oблiкoвy пoлiтикy.

Biдoбpaх<e}IFIЯ дoxoдiв в бyxгaЛTеPсЬкoMy oблiкy Пiдпpисмствa
зДiЙснroстЬся нa пiдстaвi HaсTyПнИх пеpBиF{ниx ДoKyмeнтiв: aктiв BиKoнaHИx poбiт
(пoслyг), нaкЛaДних тa iнrпиx ПеPBИнFIиx ДoKyМeнтiв.

Cтpyктypy Дoxoдiв Toвapиствa вiдпoвiднo Звiтy пpo фiнaнсoвi pеЗyльTaTИ
(Звiт пpo сукупниЙдoxiд) зa2020 piк нaведeнo ни)кЧе:

ЧистиЙ Дoxiд вiд pеaлiзaцiТ пpoдyкцiТ (тoвapiв, poбiт, пoслyг) - 521'
307,9 TИс. гPЕ{.

Iншi oпеpaцiЙнi ДoхoДИ - 2 586,6 TИс. гPH., в якi ввlЙтлпи дoxoди вiд
KyPсoBиx piзниць, opeнднi плaтeх<i тa iнrпе.

Iншi дoxoди - 273,5 Tис. гPн.
Ha дyмкy aуДитoptв бyxгaлтepсъкиЙ oблiк ДoxoДiв Toвapиствa B yсix

сyTT€BИx aсПeKTax BеДeTЬся y вiдпoвiднoстi Дo F{opM П(C)Бo.

oбпiк BVITPaT Toвapиствa в цiлoмy BеДeTься вiДпoвiДнo Дo }IoPM Пoлox<енrrя
(стaндapтy) бyxгaлтepсЬKoгo oблiкy 1,6 .rBИTPaTvIrr, зaTBepД)кeнoгo HaKaзoM
Miнiстеpствa фiнaнсiв }кpaТни вiд 31'12'99 p. No 318 iз змiнaми Ta ДoПoвнeнняМи
(дaлi - П(С)Бo 16).



Biдoбpaх<e}Iня BvITpaT B бyxгaлтеpсЬкoмy oблiкy Пiдпpиемствa
зДiЙснтoстЬся Ha пiдстaвi нaсTyпниx ПеPBИHЕIиx ДoKyментiв: aктiв викoнiниx poбiт
(пoслyг), нaкJIaДHиx/ PoзPaxyнKoBиx вiдoмoстеЙтa iнls:иХ ПеpBИHЕIиx ДoKyMeнтiв.

Пpoтягoм звiтнoгo poK/, ш]o зaкiнчився З1'.12.2020, зa ДaНт/INIи oблiкoвиx
peгiстpiв тa Звiтy пpo фiнaнсoвi pезyлЬтaTи зa 2020 piк ToвapИсTBo МaЛlo TaKvI
в;И'rPaTvI: сoбiвapтiсть pеaлiзoвaнoi пpoдyкцiТ (тoвapiв, poбiт, пoслyг) - 4542З0,5 тис.
гpн., iншi oпepaцiйн i витp aти - 56 59 4,8 Tис.гPH.

Ha Д}мкy ayпитopiв, oблiк BvIтPaT Toвapиствa BeДеTЬся B цiлoмy
вiДпoвiДнo Дo нopМ П(C)Бo.

Taким чИнoМ/ 3 yPaxyBaHHяIv{ o'ГPvllvlaНИх дoxoдiв Ta пoнесe*Их BVITPaT
ToвapистBoМ зa 2020 piк, фiнaнсoвИМ PeзyIIьTaToМ дiяльнoстi ПiдпpиеMсTBa сTaB
пpибyтoк y poзмipi 10941,0 тИс. гpн.

Ha дyмкy aУДvIToPa, фiнaнсoвi звiти Toвapиствa в yсix сyTT€BИх aсПектax
дoстoвipнo вiдoбpaжaloTЬ фiнiнсoвиЙ cтaн ToвapистBa сTaнoM нa 31 гpуaня 2020
poк}l Йoгo фiнaнсoвi peзyЛЬтaтизa2020 Piк y вiдпoвiднoстi Дo П(C)Бo'

IнФOPMAцIЯ ПPo ПOB'ЯЗAHI/IX oсIБ

Biдпoвiднo Дo BиMoг П(C)Бo 23 <Poзкpиття iнфopмaцii шIoДo лoB'ЯЗa:нтлх
стopiн> Ta MCA 550 .,Пoв'яЗaнi стopoни" NIиI ЗBePTaI7vIсЯ Дo yпpaвлiнсЬKoгo
ПePсoнaJIу Toвapиствa iз зaпИтoМ п]oДo нaДaFIHя сПисKy ПoB'ЯЗallИх oсiб Ta| Зa
нaявнoстi TaKих oсiб, xapaKTePy oпepaцiЙ Зъtvlмtvt.

Згiднo П(C) Бo, тIoB' ЯЗaIIvIMи сToPo IIaNIVI BBa)кaIoTЬся : пiдпpиrМсTBa/ щo
зHaxoДяTЬся пiд КoнTPoЛем aбo сyTт€BиМ BПлИвoМ iнtпиx'oсiб; пiдпpисмствa aбo
фiзиvнi oсo6и, якi ПPяMo aбo oпoсePеДKoBaFIo здiЙснтoroть Ko}ITPoлЬ нa
пiдпpисмсTBoM aбo сyттеBo BпIIиBaloть нa Йoгo дiяпьнiстЬ/ a тaKo)к близькi чпeни
PэДИIIИ тaкoi фiзиuнoi oсoби.

Пов'язaниMи сToPoHaми ToвapисTBa r:

LШкoтнiкoв Poдioн €вгенoвиЧ - yчaсник Toвapиствa.
LШкoтнiкoв Яpoслaв €ЧгенoвиЧ - yчaсник Toвapиствa.

AyпитopсьKa ПePеBipкa вкaзyе нa вiдсyтнiсть iнфopмaцii шдoдo oпepaцiЙ з
rIoB'ЯЗaHvIми oсoбaмИ| Щo вvIXoЦflTЪ зa мeNti звичaЙнoi дiяльнoстi Toвapиствa.

IЕIФOPMAцIЯ ПPo HAЯBIIIсTЬ ПoДI Й пlсля ПIсЛЯ Д^TI/I БAЛAHCy

Пoдii пiсля ДaTvI 6aлaнсу, ш]o не вiдoбpax<енi в фiнaнсoвiЙ звiтнoстi тa
Мoх(yTь NIaTИ cуттевиЙ в,ПIтVIB нa фiнaнсoвиЙ сTaн Toвapиствa, Пo зaявi
yпpaвлiнсЬKoгo ПePсoнaЛy, вiДсyтнi.

IДЕнTИФIКAцIЯ TA oцIнКA AyДитoPoM PиIЗI4'KIB сyтт€Boгo
BиIKPиIBЛЕH HЯ Ф IHAн сoB o i з B ITнo сT I B H AсЛ IДo K IIIAXPAЙсTB A

Пiд uaс BиKoFIaнн.'т пPoцеДyP oцiнки pизикtв ПoB'яЗaнoi з нимидiяльнoстi
ДJ7Я oTPvIMaЕIF{rI poзyмiння ПiдлpиrMстBa тa Йoгo сеPеДoBИшIa/ BкJIIoчaroчи Йoгo
внyтpiшrнiЙ кoнтpo17Ъ| ЯK ЦьoГo BиМaгa€ МCA 315 <Iдeнтифiкaцiя тa oцiнroвaння



PvIЗvIKiB сyTTеBoГo BVIKqVIBI7эFIHя чepeЗ poЗyМiння сyб'€кTa гoсПoДaploвaння i Йoгo
сepеДoвище>/ НaNIvI 6ули викoнaнi ПPoЦеДyPи неoбxiднi ДJ:^Я oтpймaння
iнфopмaцiT, яKa BИкopИсToBУв,aIIaсЯ пiд чaс iдентифiкaцiТ pизикtв сyTTеBoГo
BИKPvlBI7eHня BЕ{aсЛiдoк шaxpaЙствa y вiдпoвiднoстi дo MСA 240 "Biдпoвiдaльнiсть
aУГ\ИToPa, шдo сToсy€TЬся rлaxpaЙстBa| IIPVI aушитi фiнaнсoвoТ звiтнoстi>. Haми 6упи
пoдaнi ЗaTIИT'Ц Дo yПPaBЛiнськoгo ПеPсoFIaJIy тa iнrпиx пpaцiвникiв Toвapиствa, якi
Ha HaI]Iy Д/мкy, Мoх(yTЬ NIaTvl iнфopмaцito, якa Ймoвipнo/ Мoже ДoПoМoгтvl TIPИ
iдeнтифiкaцii pизикiв сyттсвoГo вvIKpИBлення внaслiдoк шraxpaЙствa aбo ПoМИЛкИ.
Haми викoнaнi aнaлiтичнi пpoцeдУPи, в тoМy числi пo сyтi З BИKoPvIсTaHHя
ДетaлiзoвaнvIх ДaьavIх| спoсTepе)кeння тa iншi. Mи oтpимraЛИ PoЗУIvIiння зoвнiшнix
чинникiв, дiяльнoстi сyб'сктa гoспoДaPloBaнЕя/ сTPyKTyPy тa спoсiб фiнaнсyвa:н:нЯ'
oблiкoвy пoлiтикy, цiлi тa стpaтегiT i пoв'язaнi з ними бiзнес-pиЗИKИ, oцiнки тa
oГ ЛЯДvI ф iнaнс oв Их P eЗУ ЛЬтaтiв.

Mи нe oTPvIMarI'l дoкaзiв oбстaвин, якi мo>кyть свiдvиTИ Пpo мo>кливiсть
ToГo/ щo фiнaнсoвa звiтнiсть мiстиTЬ сyттеBe BИKPI/IBЛэння B}Iaслiдoк шaxp aЙствa.

IншII ПИTAHHЯ

He зvriнroloЧи нaшIoi дyмки шдoДo фiнaнсoвoi звiтнoстi, звepтaемo Baшy
УBaГУ Ha T€, шIo Toвapиствo здiЙснroс сBoIo дiяпьнiсть в yMoBaХ фiнaнсoвo-
екoнoмiчнoТ KpvlЗvl' B PeзyлЬтaTi нестaбiльнoi ситyaцiТ B }кpaiнi дiяпьнiсть
пiдпpисмсTBa сyПpoBoД)кyrтЪсЯ PиIзИKaNIИ.

Bллив eкoнoмiчнoi кpизи тa пoлiтичнoТ нeстaбiльнoстt, якi TPИBaIoTЬ B

!кpaiнi, a TaKox( ixне oсTaToЧне BPeryЛIoBaння ЕIеMo)кJIИBo лepeдбauити з

ДoсTaTFIЬoro вipoгiднiстro i вoни МoжyTЬ негaTиB}Io BПЛинy'ГvIЕ{a екoнoмiк} Укpaiни
Ta пoтoчнy Дiяльнiсть Toвapиствa.

Свiтoвa пaндevriя кopoнoвipyснoТ xвopoби (CovID-19) тa ЗaпpoBaД)I(енHrI
Kaбiнетoм Miнiстpiв }кpaiни KaPaHтиFIFIиx Ta oбмеx<yвaIIЬHиIх зaxoдiв,
сПpяМoвaниХ нa пpoтидiro iТ ПoДaЛЬrпoгo ПoшиPeнHя B }кpaTнi, ЗУIvIoBИЛvl
BИникIIеHЕIя ДoДaTK oBvIх PИЗИкiв дiяльнoстi с y б' ектiв гoс пoДaP IoB aFIHя,

Kepiвництвo ToвapисTBa нe iдентифiкyвaлo сyттeвoi HеBиЗнaЧeнoстi, якa
MoГЛa 6 rIocTaBvITИ лiд знauниЙ сyмнiв зДaтнiсть Пiдпpиемствa безпepеpвнo
ПpoДoBх(yвaти Дiяльнiсть, ToМy ByIкoPисToByBaлo ПPИПyrЦеHI]Я Пpo безпepepвнiсть
фyнкцioнУBaTlвЯ ToвapистBa| ЯK oснoBи Дгrя oблiкУ пiд uaс пiдгoToBKи фiнaнсoвиx
звiтiв, Hе BPaxoByIoЧи зPoсTaIoЧy неBИЗнaчeнiсть лoв'яЗaну iз змiнoro екoнoмiчнoi
ситyaцii Ta песимiстичъIvlNIИ пpoГнoзaми poзBиTKy свiтoвoi Ta нaцioнaльнoТ
eKoнoMlKИ

Пеpeдбauити мaсrптaби г.ПЛИBУ pизикiв нa мaЙбyтнс дiяпьнoстi
ПiдпpисмсTBa ЕIa ДaниЙ МoMеFIT з ДoсTaTньoЮ ДoсToвipнiстro неМoхЛивo. Toмy
фiнaнсoвa звiтнiсть нe мiстиTЬ KoPиГyBaHЬ/ якi мoгли 6и 6ути PезyIIьTaтoМ TaкИx
pизикiв' Boни бyшyть вiдoбpax<енi У фiнaнсoвiЙ звiтнoстi, як тiльки 6уaуть
iдентифiкoвaнi i змoжyть бути oцiненi,



OсI{OBIII BIДOMOCTI ПPo AУДиTOPсЬкУ ФIPMУ TA УMoBи ДoГoBoPУ HA
ПPoBЕДЕння AУДиTУ

Згiднo з [oгoвopoМ ПPo ПPoBеДeн:нЯ aуДИтУ (ayшитopськoi пеpевipки) Nq 02-
2/2 вiд 02 лютoгo 2021' poку ToB <AKГ <KИTA€BA TA ПAPTHЕPИ,,, ш{o BкЛIочеЕ{е

дo Poздiлiв Peестpy ayДИToPiB тa сyб'сктiв ayДитopськoТ дiяльнoстi, a сaмe:

Poздiл : Сyб'eкти aУДИToqськoТ дiяльнoстi (нoмеp peсстpaцiТ y Peестpi тa дaтa
BкЛIoЧеHFIя вiдoмoстeЙ Дo poздiлy Peестpy Na 4657 вiд17.10.18 poкy);

1

Пoвнe нaЙмeнyвaнI{я тa'
iд eнтиф iк aцiЙхллЙ кoд тo p идlтинoi
oсoби

TOBAPИCTBO З
BIДПOBЩAГrЬHICTIO
KOHсАJТIИHгOBA ГPyГIA
ПAPTHЕPИ", 4a1314м

oБМЕ)(ЕF{oIo
(AУДИTOPCЬKO-

"КИTACBA TA

2

Bкгпoчeнo дo PoздiпЬ Peссцpy
ayш,rropЬ тa ryб ссгiв ayшr,гrоpськoi

дiяпьнoсгi

Cвiдorггвo AП} пpo тe, IIdo сyбссг
ayшгroрькoi дiягtьнoсгi пpoтлrroв
зoBнiшшo ПеPeB1PIv систeMи
KoIтгpoJIIo якoсri ayДт,rгopсЬК'D(

floсПyг/ сrвopeнoi вiшroвiдцro Дo
сгarщapгЬ aуТУfГу' rropM пpoфeсir,пroТ
eTИки Ta зaкoнoД aBтIум' i нopплaтт,внlо<
BИIvIoГ/ ш]o PеryшoIoTЬ ayшfloPсЬRy
дiяпьнiсгь

Poздiл : Cyб'скти ayДиToPськoi дiяльнoстi
(нoшrеp peсстpaцii y Pесстpi Ta Дaтa BкЛIoчеЕп{'I
вiдoплoстеЙ Дo poздiлy Peестpy N9 4657 вiд
17.10.18 poKy);
PoзДiл: Cyб'скти ayДиTopськoi дiялrьнoстi, якi
MaIoть пPaBo пPoBoДиTИ oбoв'язкoвиЙ aуДvIT

фiнaнсoвoi звiтнoстi (нoмep pесстpaцii y Pесстpi
Ta ДaTa BI(пIoЧення вiдoшroстeЙ Дo poздiлy
Peсстpy Ns 4657 вiд 13.12.1'8 poкy)

Hovrep блaнкy 1591 PirшeннrIM AПУ Ns 44/3 вtд
26'08.2020 poку

J

ПpЪwпце, irvl'д, пo бaтъкoвi aуд,сIoPФ
Я]<ИИ цpoBoДИB ayДшr0PсЬкy
пepeвipкy

Hoшtеp peссгpaшii y Peссцpi aушvrтoplз
тa ryб ссгiв ayшт,гropськoТ дiяпьнoсгi
(Poздiл "Ayдrropи")

Якиvrенкo Mикoлa МикoлaЙoвrд.r

100078

4

Пpiзшпцe, iшt'д, пo бaтькoвi дтлpeкTopa

Hoьlep peeсгpauii y Peссцpi ayдr,rтоpiв
тa ryб ссгЬ ayш,гropськoi дiяпьнoсгi
(Poздiл "Ayщrropи>)

Якиьteнкo Mикoлa Mикoлaйoвич

100078

5
Miсцeзнa xoД)кeння (ropидтлuнa
aдpeсa)

02099, мt. KиТв, ByII. Ялтинськa, бyдинoк 5-Б,
кivrнaтa 12

6 Tелeфoн/ фaкс 098 47З-97-70
7 e-mai1 mail@aсg.kiev.ua
8 вeб-сaЙт www.aсg.kiеv.ua



Poздiл: Cyб'скти ayДитopськoi Дiяпьнoстi, якi МaloтЬ ПPaBo ПPoBoДиTи
oбoв'язкoвиЙ aуДит фiнaнсoвoТ звiтнoстi (нoмеp peсстpaцii y Peсстpi'тa дaтa
BклIoЧення вiдoмoстеЙ Дo poздiлy Pеестpy Ns 4657 вiд13.12.1.8 poкy).

CвiДoЦтвo AПУ пpo вiдпoвiДнiсть сисTeMи KoнTPoЛю якoстi (нoмep блaнкy
Ns 1591, Piшeння AПУ вiд 26.08.2020 PoKy Ns 44/3), ПpoBелo незaЛe)кнy
aУДvITopcЬKy пepевipкy ПеPBиHниx Ta yсTaнoвчиx ДoKyIvIeHTiв, бyxгaлтеPсьKoгo
oбпiкy тa фiнaнсoвих звiтiв y склraдi:

Бaпaнсy (Фiнaнсoвoгo звiтy сyб'сктa Мaлoгo пiдпpием}IицTBa зa фopмoro
No 1-м) сTaЕIoМ нa 31 гPyДня 2020 poкy тa Звiтy пPo фiнaнсoвi pезyльтaтvr (зa

фopмoro Nс2-м) зa 2020 piк нa пPеДMеT ПoBHoTи/ достoвipнoстi тa вiДпoвiДнoстi
ЧиЕIнoMy зaKoнoДaвствy i BсTaЕI oBJIeниМ н o PМ aTvIBaМ.

[aт a ПoчaTKy Пp oB eДeн HЯ aУ ДvITУ : 29 .О 4.2021 p oкy

fiaтa зaкiнчення ПP oBеДе :н:нЯ aУ ДИту : 28.05'2021,

Ayпитop
(Hoмеp peсстpaцii y Peестpi aуaитopiв тa сyб'

"Ayпитopи") 100078)

[иpeктop
(Hoтvrep pесстpaцiТ y Pеeстpi aуavrтopiв тa сyб'ектiв a

"Ayпитopи') 100078)

fiaтa сКЛaдaння
Звiry нeзaле)кнoгo ayДитoPa:

(Poздiл

M.M.
(Poздiл

28 тpaвня 2021' poку


