


. з'язttннЯ у розпliрi 72,() ,iис. lT)II.. I{apaxoBaIti за 1,1сзч;tь t аr,апrи 2010 року. ocKiLIbKrt,
,l-roBoto по:rirикокl tliллриtлlства не rtередбltченt) JастосуваIlня I1(С)Бо 17 ((Ilола1,0к на
:],,ток> r'а управлiпськиЙ псрсона,r ]]е надаВ необхiдниr докумснтiв, що лiлтверлхlуtоть

: , ]за;+iеIlнЯ вказаItоI,о д()l]],(')с,гроково I,o зобов'язанttя в бцгzutтсрському об,гtiку. гtl
- 'f }1с]lству rlcoбxiztllo буjtо б влrзнzt,tи ltрибутк1.I у вказанiй cyMi.

CTaHort на з ] .l2.2020 рок\' на балаIiсi tti;lItpltcirtc'l'Ba у cK:ra;li дсбi,lо;lсы<оi заборгoBarlостi
:_ lit\y]IKaMl.] з бlo]t;<e,1,o:rt об;tiковчсlься.lсбilорсьIiа зitборl.о tзаll iс,гь бю:(iiiс,t.у за подаIко}{,, -,jiнv BapTic,t,b у розлriрi 75,0'Lис.r.рlr, Ili;lIroBiдtro:lo Т[одагковоТ:lсклараrцiТ з полаlку на

: :.-:i Bal)TicTb за грудень 2020 року Ilозитllвне значення пода'гку на додану BapTicTb, що- :-f,C сплатi до бюджету, ск,падае З52,З тис.грн. УправлiнськиЙ персонал не надав
: ,.:-1t]1I\ ]lottlШcHliB гtt ]lorlcl]cIlt,. lUo JJ|,]TBep, ()KV toTb вiдобрахlення вказаноi дебiторсьltоi
- 
- _ ,_.BatHoc,t,i у розьliрi 75,0 rltс,грrr, в бухга:1,1.ерськопlу облirtу.

|,1;l провелИ ау,llи,l, Bi.lпOBjjltttl .,to Mi;lil;apo,]lIIrlx c]aliлap-l,iB ауrиту (МСД). Нашу- ,_ lb,{i\'lL ll ],.lll) t 1.1]\Ill - I ( l ] I l : l l 
l l . , 

. l | | lJIIh.,:1,1\.ll(| в nttl li,Ii н.llIlUг(l JBlIy
=- _,зi-lа-lьнiс,гЬ аудIJl,ора зLr ay:lIlt фit tаi tсtltзоТ звiгllос'i'ill, Ми € l]езаJ]ся{]{ими tlo вiлношеrltlю
] . ШЕУ (MAI-1C]TPAjIbll згiдlttl з Кодексоl1 стики ttрофесiйtlих бухгалтерiв Ради з

: :]t']HIlx станлартiв е.].l4]{и дjIя бухгалтерiв (Кодекс рмсЕБ)" а також викона.ltи iншi
. : jitll з етики вi,.1гtовi,lt]о,цо llI]x виltrоI ,r'а Колексу РМСЕБ.

"1;l 
BBaxtaeMo. що оl,рип.tанi lIаfi.lи ауди,I,орськi докази с ,,цостатнiми itIрийнятними для

] . :.:aтання iх >iK осttови л]lJl HaUI(;i ]]yNlK11 iз Jd(lcpc}licHHrl]\1,

.: n пr шеttня про безперервlIicтb лiя.Jlыlос,гi
--::rtlt було розглянуго! ,rи iсную,гь IrолiТ або уl,ttlви, якi мо)ку,гь посl авити ttiд lнilчttttй
: l]lНlСГЬ суб-гкtr гос,lо_{арhJвсння безперсрвllо прOJовжувати лiя.tьнiсгь, orriHetti

_ :_l ..npaBJliIJcbKot,O пepcolltljly lцодо здатIлосr,i суб'скта господарювання безllерервно
-. - i\Bf Ill _tiя,rbttictb sti_ttt.l r виrtut М('А 57U,.БelltcpepBHictb,, ta виtначено- шо не icHyl'- ,::Btt lttllченiсIl,. ЩО \'IU\,)l rься rro tiji аоо y\toB, якi oltpcrlo або в сlкупносli можрь
_,,, .t пi_l ,зltltчtrtiii cyп,tttiB з.tlt,lt;iс,L,ь суб'сtt-tа l осl]о]lllрюваIlllя бсзtтсрервtlо продовжуtsаl,и

'-: ]\IlН]оюЧИ trашоТ дуivtttИ c,Iocol]HO cPiltatlcoBoi звi,rностi. \1ll jверIа(Nlо yBaIy на вп.ilив
_ aо\ lD-l0 ra lаl|Г\JВi]lЖсННя каг:tнlинни\ ta обьIсж1 ва.lьни\ 

'ахUлiв 
на дiя,rьнiсlь

- i: В rtайбу,гньопtу, його фiнансовИй с,ган та економiчнi показники, а ТаКОЯ\ ЗРОсТак]ЧУ
-.'_з,liсt'ь, Ilов'я:]ану iз зrtiltоtо еttсlлtомiчrtоТ сиr,уаrlii та tlсспмiстичними прогнозами
., , ,-BiToBoT,t,a нацiоllа.lIьt ttli eKottoпriKlr. I lри ltboMy вважасмо. rцо керiвництво вiдповiлно

- :;{ I\llIсння lIPtl t'i.'( lcllcnBIIi\,IL llя l!,ll(tcli lri,trrprr, \l\ lltil. чк сl( lJ Il\lrOT ().1.1IIIIЦi
::.,)K()j о lioMI1,1lclicy Mic,t,a Kltt:Ba,

,:!Bl питання аудиту
, , Bl пигilнl]я J) Lиl) lLe пlllаllllя_ якi. lta Hatttc професiйllе с)д/кеlIllя. бу.rи найбi.rьш

:.i l!1-1 LJac I{ilruoI'0 a}r.lrlr,}, фirlаtlсtlвоi звjr,ностi за гtоt.ttчний псрiод, I_{i питання: : .lJb \ коrtгекс,t i HaU]OI,o аули,l,у фiнаrrссlвtli звiгнос,гi в ui.roMy .l а вра\овува_цись при
: -j ::] ]\ \ltil] ttli1,1o ltcT, I1Pl] llbo\1}'1I1,1 Ilc Bиc]IOlзlIl(lt,rto tlKpcпtc,i _l) \lKIl [lujlo lll1\ llllTaHb.

, . ,:, Kct ttiпtч l
. .-',: На З1.12.2020 РОКУ на балансi КII ШtjУ KMAI'ICTPA;IbD ра\у( Iься I1еоп ]]ji,-]i]]::

- '\lrPi l]-.0 lИС,rllIL Пгllй\4.1Iu,lи .1o yBJl и rtlачушti.,rь лl1,1J Illя I. о _ , j: _-
\li' Bl1,1llrllI1.III ])ll{lilrlll я i11,],,,prrarLi'i lltU_lll llих JJ,]I.1llKlB h.,b,l ,:,: ; ,.

,,. llll!,PcLl(i llгUlt(,,t\]),l ttto t,r ,rtlittKIt 1,Urltipr 11g9,, l lt,J]l, ,..,,
:'.BI tHocti вi_lоор:l;к.,ltttя polrli;l5 clilI\lljll u 1].ll, lr.l'l]ILl \ ',l'.,

- .. :..,:в.'ькоТ lIicbKoT ра.цИ вiд 09.10,20l4 рок1, .\Ч ]8] ]S] ,,ГI:о ,.i,, .---,.,,. ] ,..,, :l]a,\ кu\Iунальни\ tti_tttpиr пlсtв. якi вrо]яtь _u \ :,,.r J\ п ,\, ,:, --



3iOpaxl,Batttut Kottttllirs tttt.\,lltptt-ttcttttt>t hc:.1tIttu.lbtto)'Ktllltttlsltttlii < lx-tti.,

_ C]Tattort на з 1.12.2020 року lla ба-IIаllсi liiIILll;}i (йАI]l( ]'1'PA-]I Iэ> раху( l,ься Kpelц4.1opcbKa

ulB(rBt|l()o0p,

iffЁ'#:,i:::",,iT9::j_::yr,,,1"]:.:.:-] _i:]l,,орацiсю uк"i"а".uдuр,i. ;; ";;;;""Й
]]"';'" ::';:,::, ]]r:,"::у -l" 

yuu,,'' .y,..u i",, i .-n- ni"' *й,й;"'ЪuJоiЖ::.,i'#;
1::::::::1,1:::: 

oc,r i. га зна чt,,,,.,, n u,. n u o 
^ 

;; ;; ;;;;;",;^;;;;;;;;;,J;ж;l#;
'"'-оJ:l':лi,-jJ.,:.пмацiТ 

ttlоло цttr ;tt,ttttlll;iB к.lIочовиNl ,,u,,,",;n', u;;;;;.

]"::,:|:rJl.: 
<<КиТвавгодор> за IJ]]ccK|l\lI.1 llil чl,рrI\1ilII}{я KolrtlopatliT. рол.'''iрi a+z,o , 

"",'.i,,, 
,:;';;; ;;;;;'ii;i'i',ilii'lШ;,l,i,iirffiI ;ji|i}"1,I j ]Зll T:lJ020 piK у розмiрl i95,0 L,ис.rрrr.

lla уlриманtlя корпораliiТ за

Нашi аудлrторськi trроцеllури пiодогlаUll ayfIITopCbKl llроце/l) ри tlio_ttl ot tiH ки ро lм lpy вказаноТ креди topcbKoT заборt oBaHt-tcTiзк,lюЧа,I]]'l перевiрку Bi,ltпOBiJ{l t'.-,cl i tl HanaxvBa,,,,u i,.,,."лл.,нrра\)s.llIIlя /.[ulовор1 про лро_lUвження дiяльносli
l"*;::::T::::r:*i1 <кr Iвэвтt1.1,,р,,. п,р"r*| ;l,;;";;;?р;;;r;;;;il;" HilT.;\триN{ання ttорItорацiТ та про,гокола]\l про зatтвсрJ(жеIIня розмiру *iдрЪ*уuu"u.

З ч ко н а в, t i Blt р о rl а r) :ltl, е t t t tst

C,I,aHol,t на З1.12.2О20 рокУ на балаrtсl Kll [IL-Y кМАГIСТ'I)АJ[Ь> paxyc,r ься лебi.tорськазаборгованiстЬ на загальнусуМу l42,J тис.грН.. cTocoBIJo якоi булО лрийнято cy,,toBe рiшення]а користь кп IllEY (MAI-]CTPAJ1Ь> ,u no 
"n,ПР';'аОu' ЛО y"u.-u .-y-."i.,o залиrпкiв лебi,гоо""-.ii"u".ff#l"".;Н;ЬЪ'u"}'#ii}ili];

,а значущiсть пи'ання ,ttltя ](iя,lIьнtlсr,i ,,i:tnpo,,'r'arro, ми i]l]значиJIи розкриття iнформацiТ щодо]ttx залиltIltiв K-IItoLIo]]liNJ II иl.al]II iя]\,] ay.,{].lTv,
Вказаttа cyl.{a за-l].lIlIhу rri.,,'г,,'.,5,ri .1соt.Гrllr11,1;9i заборговаl l tlcr.i -ГОВ кДВДКС ЮД> уэозмiрi,16,З тис,грн, Супlrа виr,lс-lги l'lo стягIIсI]IIя Bi,tltoBiдHtl .ло рitltснлtя l-осподарського судуrl,Кисва ск,ltадас 62,2 'Тл','I' В_икоltавчий оопу,ъп, повернуто стягувачу у звязку зэемож,lивiс.гю зясува-I.и плiсце rrеребування боря<ника,
Вказан:t cv\l:l ]a,jIlllIl() rticltttb ],ano^ с)Il) _tсбirорськоi заборговаttосliТоВ (АРТ-МАСl'ЕР ГРУП) у ро-змiрi чs,в 

'.u...p",'cy'{a вимогLl ло с.l-ягнення вiдповiдно доэiшення l-осtlоларського сулу ,rл,Кисва .о,,од"с lj0,0 .".,,.р,,,
,, ,.,]'оu" 

аУ_lИIUР(ЬКi llpUItc.-l\l1ll 1,1\t lU Ullillки s;t.tиltltсitз lll\iltaIltli tcбttrrpcbKoi заборt oBaHocti:l,r КlНСЦь зBirHoto IlepiuJ} вN-'ll0чtI.1и пцittк,, r] гссlувilннrl Bti ttlиr -,an", ,, llорlвнянняrезульгагiв з с)мами визнани\,|и у балансi сганом на_Зl^rрlлня 2020 року. Ми перевiрилиi]озкриття iнформаlliТ, lriдт.о.l.ов,,rонi КП ШЕУ (МДГIСТiДЛЬu, *orn ;ur;;;*y вказанот_ сбi tоргь коi' Заборt ,,Blltt,rt.ticlltlttlM ,,, зr r::i,:O poni

З idtuKoOl,Bult ttя завdаttч.у збtttlttiiс:
Сrанолl lta 3I. ]:,2020 poKt tla баllаttсi КII tIIflY (Мд]-I(].I-РдJ Ib> 1,cK,lta,li iHrt;oT поточноТlсбirорсько'r llбо;ltчвано,, li. 

].]i*],1'^,, "O;roIrn" iilбopt uBllIlt..tb la роJрf,\)нка\lи JaЗ1-1ШкОд) ва1-1ня lав_lани\ lби tKiB 1 ро lvipi l2о,З tис,lDtt. Ппийм2н.rLrй ,lл

11:",** 
вказалоТдебirорськоi забБрiовu"Ь".'i л," фi,u,,;;;"i];;;;;;i;,'];.';;il:":',--fi;:_,lя дlяltьнос.гi гti.ltlill.tспlс,тrза. i\,11.1 визнаrj]I-i]и pn,,rp,n rrя irlформаuiТ rцодо цих залишIкiв1.1юч о ви \I lIиIанI]я\4 i]).tи l),

Вказана сума зl1.Illlllк\ vicltttbc1 rl1 Bapll,cliM(llCp,l.,lLllи\ ltilttlо..гей. кра.tiжкуяких бу.lоз:iйснено у 2018 та 20l9 роках }{а lliлсr.авi .,,,i''."",,,,'.,"''l iljl,T]i'lT;Xl]lTIзпроваjlженняJпро.tсстаtIоN,' наз1.12.2020оопrrп,,uu*','il';':,;'l:'lх:i":'''кри't'о кримiнаlьне
Нашi аудиторськi процедури щодо tlцiнки'заr"-пi"';;;;;;;;:*;::л". r...i -_li^-ча KiHetlb, звiтного u.pb*y вкJ,IIочали оlцiнку та ...;""H;';ili:,u;l"'r:"#.#"J#ix"#эезультатiв з суýI2]пlи tstlзнанllлlи у ба,lrансi .r'n,,on,, ,ru ll ,ру*r" 2020 року. Ми ltepeBi1llt-tllроЗкрLI'i'Тя irlфорп,rаrril', tti,,ll,c1,1tlB',IcHi кII Ш.lF.у (мАI-1стЁiль,,, ;;;;';;r,;;*у ,ло,u"о,:ебiторськоi заборt.ованосr.i сгltIIо\{ IIil 3 l, i2.2020 року.



--r,lxod ч .vа.Йб1, tп н ix tl epi о d i в
CTaIttlM на з|,12.2020 року на балалlсi КП ШЕУ кМАI'lСТРАЛЬ) рахуються доходиl:irбl"гlriх псрlо:liв Ita заIаJlьп\ сулrу z1 з76_0 тис.грн. I1рliймакrчи ло ),Еаги cyTTcBicTb залишкlв

-..я фitlа;tсовоТ звit,rtосri га зH.t't_vLtlictt, lllllallIlя дltя дi.яl:rьностi ,,iдпрпarсi"а, ми визначи"ци
:_,]кригтЯ iнфорпrацii IllojtO ll]l\ jct-llllllhlB K.lIt](lUlJИIl llI]I.аitrIяN.I a\//l(I{l.y.

RKallH:t !')\lil {.l llllll\\ .llLlllll, с\\ \ ti tt,,,t,,,,rt, ,l,ittlttt.r iltlt,lч ll\.lloltllul ,,tялt,ttосti- ,1прИс\lс'I'ва з бюл;ксr у. tllo Bi;ttlotзi.tlttl ,,к) Il((')Б(] l5 <l{oxiд>. за,] вер.llitсного паказоi\l'.1lHicTcpcTBa 
фiнансrв Украiни вiл 29,i1.99 р. Л.л 290 не визltаtIсl дtlхоДопл, оскlльки

:-]присмство tl(e не виконаJо умови щодо текого фiнансування та не визнанi tsитрати,
lв'язанi з вI4]tонанням yi\IoB ви Iцсвl(азаlrого цiльового фiпоrrсуuu"п".

HaLui rl,tlltttpcыti tlр,lцс l\nlt lll0_1o оuiнttи зlt lttшкiв цi;tt,oBot о фiнансування на Kitleltbаitного ltcpio,t} BK.l}0(Ir, llI ,,ItillKy lJ ге(.l)нJlllIя },xl.-lHllX ,a,,,,л.' nap.uipo} первинни\
_ _,Kvl,tet l't'iB, l,сс,l,уванIIя Bi]llttltli.:lr locli вi'llобра;ttснltя irr(lrlpr.laltii о бу*,.u'',-, сl,rauпи х ре(,страх_]HIIM первиннliх ;1ottyl,tetlтiB. Mtt гIcpcL,tiplr- It t ро tкри't"Iя rrrформаltiТ. rIiдготовltенiiп шЕУ кМАГIСТРдJIЬ). щодо заJ]l,.rlrlку дохолiв 

",аЙбуririх 
,,срiолiв'с.аllо", rla31.12,2020

] tr ку.

[нша iнформацiя

Управлiнський IIcpcolIajI ttccc tзiдгt.вi,,.а:t bt licTb за iHLrly iнформачiю, [нша iнформацiя
-{-lаДаСl'ЬСЯ Зi ЗВi'l'У ГrРО l]11iioll{lHlIr] pi.rrro1,o rititlalrcoL]olo ILlaI{y за 2020 piK, Illo розкривilсться
,] пода(,Iься КII lIll]\' <VAI lL"l,P.\-]]I))) ,:l() /lclIilllTil\IcliT} Ko}IyI{lU]bHtlT в;tаснос,гi м, Кисва

:;1конавчого органу (Киiвсьt<оi мiськоl'раrlи (КиjвськоТ r,licbKo[ ;1сркавноТ адпriнiс-r pauilT.1 за
-U]tl20 pjK, але не Mic.l-taTb rPirIaHcoBy звi.гнiстЬ r.a наш звiТ аудuтора щодо неj.

Harrla думка IItод.' d]iIIJHco]],,T звitносri EIe llоширюсться на ilлшу iнформацirо та ми не
:.lбимi_l BltcHtlBoK з бу,lь-якltм Plt]llcNI вЛL'ВIl!uостi rlto.lo цiсi iHuloi iнqфмачi;.

У зв'язку з rtаl!им а}дrll,о\t rPittallcoBoi звiтнсlстi нашtlю вiлrrовiла.riьнiстю с ознайомитися
- iНlЛОЮ iНфОРМаItiСК-l Та IIРИ llbo\ly розгjlяllуlli. .l l.t icttyc cyt,T,t.Bii ttcBillпoBi:lHic.r.b пliж iHtlloIo
,эфорплаrlrсЮ iсРilrансовоЮ звit.ttiсtкr або llаш;ипtt.l ,,,",,*,rn,,,. оlр1,1\I;lни\lи lli,1 час аудцlу. nýq
llt ця iнша iнформацiЯ виI.J]яJа( Jакою. U{o лIiс гtt lb с; ltcгJe викрl.fвле}lllя rtieI irlrшоТ iнформачii,
"llt зобов'язанi повiдомитt,r про цей факт,. Ми не виявили r,аких фак,гiв, якi rrотрiбrrо було б
зк,-]ючи,ги ло звiгу.

вiдповiлальнiсть уttравлillськоI,о персона.лч l,a i,их, кого надi"rено найвишими
пOвноваженIIяпtи, за фiнаllсовt, звi,гtliс l ь

. Управл iH ct,ttI,1й tte1,1cotta,,l Kl] IilL]y (I\1Al'IC''t'PA-]]I)) t]ccc lJi,:(IlOI]ijla:tbtliclb за скJtа,{ання
r,iHaHcoBoT звiтносr,i вiлповiлtltl Л9JакOну !'краТни Kllpo бухгlu;,герсьttи й oб:titt та фiнансову
::]]1"'.l 

в YKpaiHi> 
"ttГs 996 вiд l6.07.I999 р,, r,ацiональни* ilono*""o t-r*"рrr"iЙ"."."rJr

::il,::.],, 
,uru.prT:j]u,},:1.]:"i"1,,,,.M]]l.TepcTBa фirrансiв Украiни ,. .; 

";;Й;Ыi'й**urrрuu",
-к.IаJJння фiнансовur lBj tнuсti.ttt,,tt..rtiсtиtьСУlllВихFикрив,Iсllьlttlс.lifокшахрайсtваабо
iомиJIки.

[1ри скла,1аннi t})irlarrctlBoi звilttосl,i ytt1l;tB:tittcbKttй lIcpcolIa,l ltccc Bi;lItoBi;la;Ibi{Iclb за_,LiHKy l_t.tlHocti лiлп;,,и, \IL ltsа llpu,loBat)Hil lи cBuRJ _liллiн jcrb tr,r бсlrrсl,,срвrliй ocHoBi.]озкриваючиj дс lte застосовно, питання, Il_lo стосусться безперервностi дiя-llьностi, тазикористовуючи припуIлення гtро безперервнiсть дiялыtостi як осllови лля бцгалrсрськtlго
облiку, KpiM ВИtIа.]КiВ. якщо vt l1lав:tiнсt, киii ttе1-1сt'ltIал або tlланус лiквiдувати пЦr,рпara..",, 

"uприпиIIиl,и дiя.;tьтriсть" або не плttt, ittпrttx pcmrbHrtx aJIt -].cpHiiTllB IlbONty.'I'i, кtlго надiлено найвиll1l.rпtи l IOBHolJil;,lieIl ня\{lI. IIссугь в iдrtовillальн iс.гь
,.РоЦt'соrl rl,iц211.,91з91,' tBi t 1 Bat tt trr .t i, tt t1'1 l, л1., 1 1i,

Вiдповiдальнiсть ауди,I.ора за а),ди.t фillансовоI звil Hoc.l,i
Нашими цi-rtями с отl]и].1аIIнrt обrрунтоваllоl впсвнснос-t.i, u(о

не мlсIи,гь сут,гсl}ого в]lкрlIl}_lеIIlIя tзltac.li.lott лlахрайсrва або

за llаг,,]яf за



:\Jи,гора, який мiс,гить нашу дчмку, Обгрlнтована впевненiстъ с високим piBHeM впевненостi,
'.роте 

не l,apaI{Ty€, lIlo аулl]l,, лровелсний вiдповitlно ,цо МСА, завжди виявить с),тIсве
ili,ir#rX];,,ii1:":?;: 

icllr t, ВtlкрttвлсIltlя \IO}hyTb бути результато, rлu*рuИ.ruu uOo

::H;,;ru:HrjilH:li',,, i]]i.],",];i,'i: ;,'I}]:,,;1.1 liii"lli;,1];"];;ЯiЁilyxi
Викон)+очИ аУдит вiдповiдНо до вимоГ МСА, пrИ використовусМо професiйне судженняа профссiйний сксптицизм IIротяl-ом усього завдапня з аудиту. KpiM того, ми:- iдентифiкуемо ,l,a t]цiнtосNIо ;,.,"."*" й;;;го викривлення фiнансовоi звiтностiзнас.цiдок шахрайства чи поми,lки, розробляiivо й виltонусмо аулиторськi процед}ри у,t:ловi.lЬ на цi рИlljКИ. n 1.1lrO)i (|lриI|\l \4(l ilv llIl()p\.1,lii trlltlIзи. lll{l l ,'lос|а|ll|ми Ia"рийнятними ,rIля викорисl,а}lttя ix як oi,,on,, ,rr, ,iar'uT лу*к", ['изи к' tlевиявлеп-rrо 

"y.rauo.oВ}IКРИВЛеНFIЯ ВНаСlriДОК rПаХРайС'ГВа с виtцимJ HilK д,rя викривлеI{ня внаслi;lок rlомиJIки,_,,скiлькИ шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi trропуски! неправи.ltьнilвердження або нехтування заходами внут.рitпнього кон.гролю;
- отриN.{усiчIО розуплitlнЯ захо:tiв вн}трil-tlнього контролю, що стосу]от ься ауди-|у, для.iлr|Ll". 

"{i"]л"ýЬких llроце,l),р. якi б Bi,tпoBi tа.lи обсtавиttlv. а нс для вис JoB.]l.u,,a al,t.y,.-'"'":Y;,l;::::iri;i,":ll,:Tl,,::'J:Hl; 
],"}ll"l',?,,,,, ,,о 

',",, 
,,, uU о,,,,о,о"'.,^ ";;;;;;-,цiнок iвiдповiдних розкри,ггiв iнфорпrацii, ,r;;r;;;; управлiнськипл псрсоналом;- доходимо висновку щодо прийнятпосr, в"кориЬт."r" йu;;i;пr,i'''r,"р.о"-о,--D].Iпуще'Iня про безперервнiсть дiяльностi як основи лп" оц.uпrJр"l;;;; ы;;;, на ocHoBi,трrIмання аудиторсыtих доказiв, 

_робипло висновок] чи lc'yc 0)птева невизначенiсть rцодо-.,l,]iй або умtlв, якi IIостави,IIи б пiд значний 
"1-rr,о 

nonn rn"icTb компанii продовжитиiезлерервну дiяльнiсть, Як,,(о пtи ,i"-"ri,,,r,"' 
""'.,luu*y uuuro iснування TaKcli сугтсвоi:iви jначе}lосгi. пIи ttrlBtIttttj llРjjts(.ПlI) llt )tsаI) l] cLJU{ \Iy rBiti :ty:lltrlpa _1о вiдповiдниrfLr]Kpи,ITiB iнформачii у фrrлансовiй 

-."ir"o.,,i 
uOu, ппщо TaKi розкритгя iнформацii с,:ен&тежнимиJ модифiкувати свою думку. Нашi висновки фун'уються на аудиторських:LlКаЗаХ, отриманиХ до дати нашого звiту аудитора. BT'M майбутнi подii або умоtsи мож}ть-риi\'усl'l,и Koп,lttaHiKl 11рllI]ини Iи свою дiялыliсть на безrlсрервпiй ocHoBi.Ми llовiдоr,t_lя, м(| lи\4- K,-lt t_t Ha_liзtc1,1o no; u" u,"r'"'T,Ju]n.-"ri"J""j^",, 

'""^^,-эп,tанований обсяг i час 
',;;,;J;;,;;;.;;;:,,-Y::::::" 

IiоВноВажеНняМи, iнформацiю про

- i:ь-якi cy,rTcBi He21o:tiltr, ,,r::::::]].:1 .1У;lИrУ 
Га clTTcBi аУ,цИТОРСЬКi результаr,и, включаючи

Mpr тЪкож nuou.*o,'iionXi"",,Jfii:l|'JT:i**|i,1;'', ВtlЯВЛеlti НаМи лiд чхс а}диту.
:i]конали вiдповiднi .r"""i ;;;,,;;;;:i;; i:;:i,':::::::"л:lY'_:i'*'ННЯМИ, Тtsердження, що ми
;tui пиl,ання, ;, ;;,;; TTйil:]:ж]"i'i'j-"."#;]'l,ji,i,"#,frr" jr,жж;i.т;ч:l;

-_: за,rеrttн icTb, а'акож.,llc ll0 зilстосовн.,, Ulо,цо вi,ttповiдних застережних заходiв,З пере.lliку Bcix ltитаtlь, irrфорлтацiя *"rй "*- надавалась тим, кого н4цiлено.зitвищлlt;и повlJова)fiенняNlи, l\Iи визIlа(Iили Ti, tц9 мали tIайбiльtпa anu"an"" пй 
-uo" 

uyonay
;,l']i**#'lIT;lJ;;";'""l'O РОКУ, 'гобrо Ti. ,*i,,.,,_,1::],чruми Ilигання'lи аулиту.
::г\,,цяторниN'- un,,o^,' .uuооJ"iu,,ооЧ;,1хi.'Ё;Цiij'il-;:j'";Т;:#,ъ;Чil:Jl"Jl*rji
:,{няткових обставин ми зазначасмо, що l,аке питання не слiд висвiтлa"ur" 

",uJrory auiri,_кi_rькинсl аlивнiнас.tiлки lаl;Uг() висвiглснllя \1ожугь пчiк1 ванолепеважи-l и йuго кориснiсtь
-.я iHTepeciB громаltськостi.



l

Звiт щодо вимоr, iнших законоlIавчих i нормативних aKTiB
КП tПt]Y (МА1-IСТРАЛЬ> за 2020 piK

OCI{OBHI Bl/1OMOCTI l]P() КП ШЕУ (МАГIС'tРАЛЬ))

KoпlyHalrbHe t;i;1llplrcir:c,t вО <llI'tяxoBo-c'Kct1-1y,ill,arliiirte уttрав:tiнllя lIo pcxIOH,l), та
_,.рII\1анIIю авr,омоб ill ь Ht.rx lu,tltxiB Tlt сllUр)д Hli rtих <Маl,iстрzutь> бу:lсt зарсссlровано
. rr:]осijвськоЮ районною у lvIicr i Кисвi дер}кавною адмiнiс,грацiсю 26,10.1998 року за
,',. ] 06Е l20 00()0 0l4523. Кол СДIРПОУ 054zl55З4.

KoMyHa,lIbtte tli.lltpиc1,IctBil кIlIltяхово-ексtt;tуатаI liйttс уtlравлiння по peMoH.I.y та
,,рI]N,IаlIню автомобi.lt ь tttrx LLl tяliв ta cllUp) 1 lla] llих <Mat,icTpajlb)) сl,ворсно tll.llяхом
_,зорганiзаltii Bi,(tItltзi;llto,lil рilttсtlttя Ktl'itlcbKoi rlicblioi Pa]lrt Bi,l 0],l(),2()0l poKv Nч 5.1/l:l88
ilpo леякi l1и]1-1нl]я дiя:tьttt,сli tti tttptlr пlсLв. IlIU |]\(1.1rI I']).lt) cKlIlijl), KtliBcbKtlt о коN,{унаIьного
,_i'сднання Ito е;tсп';tуатацiТ ав гtlмобi-пbttttX rш.ilяхiв r,a cttclpYj( lIa ll1,1x кКиiвм ic ькгiдрtlш.ltяхмiстl,j Правоl IacT)rlTH и KoNI комуI]il.пЬного пiдttрисчlства <III-цяхово-експлуатацiй на дi.ltьниця по

]a\lонIу та у]рима]IIIю аtвt,опlrэбi:lt,ltItх ttl;tяхiв та спор}ц на ttих <МагiстраrIь>, КП tllEУ
\1Д1-IСТРА,IЬl) з:iсtt()l]ано ttl Kort_t tt.t.tbtliii B.lactlocli ,гери.горiаtьноi громади м, Кисва i

1эзпосерсдньо lIi.цпо1-1ялковусrься КIlТвсыtiii lricbrtiii altMirric.r.pallii.
CTaTyT КП tIIIlY K\{AI'lC]l'Pr\JIb> зaItlcp.l;ltcttllii розlIоря,l)ке]t]lяьt Кllitзськоj пtiськоТ

_|-p;+iaBHoT a,,1п,tiIlicTparlii вiд l9,]].200l pcttty .Yl ]7jtl, ЗмirlИ ,.lo ('та.rуr у зарессlрованi
L06.2003 р. за Nч I667 ,та l7.08.20t l р, за Л"ч lO6tt105000.+0l452З l'олосiiвською райUнною )
: Кисвi .Iсржавною a:Mttlic tpatlit к,.
ЮрилtIчнtr та {lакти.tlti,t a,,lpccll:
,_:l3], шл, КиТв, вул,,lIttitHeBa. бу:l. _5Е

Прс_tмсt,,,rt ,rjяльн,,сri Iti tt,l,tt, lli,IBtt ,,
- BIlltolttlHHЯ tleoбxi,,lltoto li()\l]1_Ict(c)'poбir iз tcxrti,r;l0I,tl IlаI.]lя.,tу. утl]14I\1аllIlя ]а pefi{oHTy

,tяхiв. lli tqertttttl ttittltlхt, lllll\ ll\.|rc\u tilt. tз1 ttt tt',,i l tttнtt,эl N.tttlI tt,lltril'. Klttt:t,riB. tlалеliв ta
зших cI lоруд;

- витiонаIII]я робiт по р01!lон,гу та уtриманню lл.гtя,.iв tншим пiлприсмс.I.вам та
:taHi iltlLiяrt lI(] \lclJol{i,,lolt)HllгiR,

()!111rlз1'11j1 ли l c0,(')]Ill\1,1IIll,, 1iч,tьtlut ti:
52.2l f{orroMiжHe обс;уruвування Iiазс\{ного,I.раtJсIlорlу

Koop.LtиHattito cltl ера,l,и в н ilT .liя,llbtlocti КII lIIl]y кМдI-IС''l'д.]IЫi з,.tiйснкlс lioNlyHal'-lbнa
.1.'рlrораrtiя r<KrtTBitBTt).1ilp>,;,l(J (li lilf),rl(l,T B\ol{lllt, lll,(lll)}.l€l\,1c.lt]o.

Bi:oMocTi про лiцензii та lIозволи
11i rпрlrt \IclBo \1.1l lliцеttrIю IlJ вс tенllя ttlt'ПОЛrРСЬКr;Т tiяльltосti у бч_riвlIиutвi,

] trв'язtIItОI'о iз cTBopclt ttя м об'сrr t,iB арх i,l еrt,r,у,ри ( за псрел iком робiт згiдно з :1олатко:r,l ), я ка була
. ;lдана f]cpxlaBl lою арх i't с tt,I ypl rо-б1,.,1iвсll ьн oio jl lc ttcKl lit,Kl У KpaiH и згiдно рiшlсн ня вiд 20 "лигtня
_,tJ2 року,\гч24-Л. 'I'epMitl ,tii:rirtс,нзil з 20,()7.20]2 р, по 20.()7.2() I7 р., (,'ерiя Аr( за Лi 07l83l.
.-.tHa лiцеrrзiя t l epco(lo1-1mt. t cl ttt r бсзс't 1'ltlKclllv i розrtirllсliа на cat'i.t i ,IiАБl у роздiлt кРесстр
. i1.laнllx ltiцеr lзii]t> (рссс i pal lli.ir rrt il зап пс 2 0 I 2()7052 l t.

Форпlа ведеп Ilя бt,х га.T терсьltоr.о об.riку :

I]a Kl I IllF]Y <\,lAl ,lC,,I-I,A_ 
lI)) бVхl аjl,гсрськиii oбlriIt вс.,1е бухга.lt,гсрська служба на чuлi з

].1,1овriип.{ б ух r,а:I,герtlл t, I,Ia KIl tIlt:y KMAl'iC'l'PAJlb)) Jасiосовус,гься журналь но-ордерна
_,,рпtа вс_tснt lя бytt tt.l t L.1,.,1,ц,,1,r,,i,. 1 11,1

ВiJповiлнiсть бухга.t't epcbKttt о об..tiкr, вимOt.аNI чинtlоt tl JaKOlt0,1laBc,I ва:
Ауди г пiдгвсрл)riус" rцо на КП ШЕУ (MAГICTPA,IIb> бухга:r,l,ерськи й облiк lIрOIяI o\l

]'.)20 р. вiвся в I1i-,loMy у вiдгtовiдl Iос.гi ;llo l]tJ\Iо]-Закону Украiни кПро бухгtul,r срський об,,tiк та
-iHaHcoBy звiтнiсr,ь в YKpaTltir,. Nq 996-Х{У Bi.r I6.07,1999 р." заr,вер:жеltих MiHictcpclBorI



фiнансiВ УкраiнИ llоложелль (стандарr,rв) бухгалтерського облiку та <lнс.грукцii про
застосування IJлану paxpkiB бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобOв'язань та

:::::i}lli:i .l'.T'|Чi}lil'ltl:NlcTu та.:цlпiзацiй>, затвердженого наказом MiHicTepcTBa
,,,",;;, ;;;;; ;;;;";;; ;,",;;;tlрганiзацti обrliКУ,

основи i загаjlьнi принциIaИ пi,lгоrrlвкИ Та СltJ'lаЛrtlНЯ
Фiнансова звiтнiсть КП i IJEY кМАI .tС.ГРАЛЬ>

Положень,(стандар.rrв) бухrа-п,герського облiку,
}'краiни.

фiнансовоi зBir Hocr.i
пiдготовrtена вiллов iдно до Нацiонсi_пьних
затверджених MiHicTepcTBoпr фiнансiв

Вiдlrовiлно до ви]uоI. Наказу M;HicTepcTBa фiнансtв Украi'ни вiд 07,02.2013 року за-\l 73 <<Лро затверджеi{rlя l-{аltiоitа-,lьного noro*",rn" (стандарэ,у) бl,хгалтерського облlttу] кЗагальнi tsимогi,, .i]() фirrаltсовоi' звiтlrс;с; i> (lillattct.lBa зBi.,.rlic,r,r, ,," 1OZCi Ii- "*i,."r.,. ба,цанс (звi,г лрtl фiнансовий стан ) ((ropMa Л! l ).

: i"_,.i ]р" фiнансовi результати (звiт'про сукуtний дохiд) (форма Nэ 2),. звlт про рух гроttJових кошlтlв (форпrа j\Ъ 3),
. звiт прtl власний калiта:r (форма Л! 4),
. примiткИ ло рiчноi фittаrlсовоi звiтностi tформа JrГл 5).
Фiнансовi lвiiи пi_rписан j ксрiвникоrt КП rlri,Y ,, М А ГIС.ГР.АЛ Ь, 25. д,l919qо ]{l/ !п

C"o':.u"ligo 
9кJIаданllя фiнаltсово,i звiг1,1ост.i:На КП. ШЕУ (МАI.iСl.РАЛЬ>l qrinur-uu звiтнiс.l.ь сlаСно згiдно П(С)Бо 1 кзагяпл,,; RIJп,лгт, пл.],,.,.л__л__ .. КJIаДаЛаСЬ ПРОТЯГОМ 2020 року

)jfr]i;;н:1,"ф":;i;i:, 
"ч1l", l:r .T:_j: l;";;;;:;;;;";]1;Ж;;Ъ""":Т";#ffi;I;;:;::jНЖф;fl::J", #*xli:lljlН_.;1.[ng1.lr 

" l 
'"",,,1ii'ji]ll, 

";"",хъ"""#;I;ПРеДСТаВЛеННЯ фiнаrrсовоi звiтпосгi>, заr.вер]lлtaп,raо по." 
J бllrrrUBr'-{HOcTl ДО (llОРЯДКУ

ВiД 28.02,2000 р. зu,пг, +lч.'""'lvw 
rl'' Ja r бgР;{Лi'СНOГО llОСТаНОВОЮ КабiНеТУ MiHicTpiB Украiнивiд 28.02,2000 р. за Лл 4J9.

ffrХffiЖ]еЗМiННiСТь облiковоi llо.lliтиltи на кп шЕу (мАгIстрА..Iь) за перiод, цlо

. . . ,З11l".""Й ltули г rliLгвср:ж), . utо облiкова п\4AI lCTPAJIb,, р.,r,ur.:ч,,уо-:lся HaKaJu\4 * о* 
on""nu В 2020 Poui На КП Шl-У

,lрганiзацiю o1",uJ,,.|."no,u,,,i-tiK) ta об,tiковоl 
"",,,:'i;1,."l'#til:ч',иЁЁ+^]н:ВИЗначенi в наtсазi lrpb,,fi 1jl;a,111 Ili).lIIlII.) rlц,lо 11r 1111 jt111

ВеСЬ ЧаС НеЗШrilttttlпlи i tttlBltic,t ttr ,1orpt'}ly'aji I Iся. 
l I]Р]llll{ИПИ ГIРОТЯГОМ 2020 РОКУ бУЛИ

Розкриття iнформаlдii за видами активiв

об",riк основних засобiв, нематерiальних активiв, iнrпих необоротних
,|4а терiатб frlfr акrивtв та i:x зносч (аморr.изаlдii)

Нематерiальнi активи:

*1,j:j:r.:**:.IUЕУ <МАГlСТРАЛЬll станом на 3l грудня 2020
:j:,,.jj*:::,_. a::,1I" ".р"";;;.;, 

';;;;;#;' 
1i ':";ii#x#u :;*i:,r.:Y,.,::облlк1 в_qасн Il \

T.*i#:iH.i9]"1.:",,lT:::.:,j,]]:];;]-;;;;;, *";ffiJ#],]i;jl."-ili',1:iJi",i,H;lЁ
i:ix.ж:";,;з,i,.:T:,il,,yj,ji:i"_n*", фilrаrrсiв i-р"i;,,;;;,,Ъ)ll;:Ъil;":;}l"s:lili.,]]:_..наказу ,ПФ 95-ОД вiд l 6. l 1 .2020 р.

];i::,,r.i*r.,ж:,.,оU:'п6:y Ilолiтику KIl l_tlЕY (MAI-ICTP.\_]Ь>, н; ] ,] :
;i*x"Jjiffi,:"jl?::_.:",:]i.,;;;i;;";..;-;;,, "JГ',]i;i,I;,-.],?;",''.,; 

,, . ... .прямо.пiнiйний мстол нарахуttаtlня airtopr изаIi ji,



J_lilictleHa ay,l{J].1,opcbKa rrcpcBillKa rtpo piBelrb,. ,;t r фitrоtl.Овiit зBittt,rr.tl ll1.1lIJjp lrt;)( rr,,611,,,r.

-1:\{ll первиtlного, анirлi.t.ичuого та сиIll.е ],I.ltl uоl.о
- :,.1атерiальнi активи).

_.:яовнi засоби:
Станом на 3I грудня 2020 р. на бшансi

-- ]"р_]кено лаlIи\4и псрвиllltоtо. atla.titи,tHtll t,
.-_ :.liB первiсною BapT.ic,rKl 2 lб 8 l 8.0 тис.Iрн..

] -:-].-тю l0l бЗ5,0 тис. грн., у.r.ч,:

ро ]кри,г,l я irrchopMaltij rtpo tteMaTepiaтtbHi
,l\,cI()BipHi(.Ib l B-ja(MoJB язку iх даних з

об:tittу, як llього iвимагас П(С)Бо 8

КП ШЕУ (МАГIСТРАЛЬ)) рахуеться та
l,а сингсгиtIt{оI.о облiку власних основнихзнос ]]5 i83,0 тис.грн, т.а запишковою

- оудинки, споруди та tlередавальнi ItристроТ первiсною вар.tiстю - t9l l l9,0 тис.грн,.._ - 10I 847,0 тис.lрн,;
- _\Iашипи та обладнанI{я

знос - 5 zl78,0 тис,грн.;
первiсною Bapl,icT}o 9 200,0 тис.грн,

- транспор,гнi засоби llepBictloto ва1.1тiстю -

- IHcTpyMcH I Il. l lри,lа_]и. it tB.,lt t l;r Il(.pB jL.llt)ю
знос - l56,0 TI,tc.IpH.;

f fi'fi"lJciluвп г-JасоDЙ первIсною вартiсгю - 4,0 тис,грн, знос - 4,0 тис.грн.- rta,пotliHHi необо]]о.гIli пrа,герiа;Iьнi активи rtервiсною вар.гiстю - 64,0 тис.грн,jr]o\, h4.U lис,lрll.

fii.т;;r;"Uт,i::Ij::"::::зас.обiв здiйснюсться вiдловtдно до <Порялку
:]_;:;fi"::::Ulлl",.ui,,,.l,.,.',,,tti tltриt,rIсtв. 1.,onoo ,u oi,';;;;;";; iJ,riilY]JJ;
' :.]'"",|,Х{'J"лi 

"т:,чiiт 
y Кисвы,-"Й,.,i .-.- ;; ;;;л;'il;.:;}i"#;1Х:l- ,?.2005 р, },{лli 16/339 l зi зlчtitlаrlи

J_riйt'нсна а)_1и гuрсLкJ ttcpcBipKa прrr
:ансовiй звiтностi гriдтверлжус r]oBlloTy]

Г:]ВИННОГО, анirлiтичного та синl.етичного
-*- ]ои ))

незаверrrlепi капit.а"rьнi itl весr.и rl ii
С гiiноlu lra З l lру,,tllя 2020 р. rra ба,lаliсi КII

Протягопл 2020 року KIl iIlt]y KMAI-ICI'PAJ]'> прилбано та оприбутковано на баланс: j _:HtiX засобiв та нсоборотних матерiа_пьttих активiв l_ за paxyIItll( B,lacllIlx к
- отримано U..*ou.,ro",n'"''iB 

на суlц^5lЗ,0 ,,,n,,,,oul]u 
суму 25 757,0 тис, грн,, у т,ч:

_ ,l*.,j:::iЁ"lT,}Ц",iJ]J,].ii#];1"Jl',o,J,-"з,"пих необорtltних маtерiа ы их
,:.:таризацiю активiв La 

,i::J."ржi::жr:i,:l:tr" 
ilil,:;J.'ff1;;ý:i:r.T,ж1;:Тни вiд 02,09.2014 р, за Nl 879 ,," пiд.ru"i ninlrn li, Оr-ОЛ вiд i 6. l l .2020 р.На КП lUЕУ (MA.ICTPAJI'" проr;;;-;'iЪ'i. oori* ltадхолжсння, iнвентаризацii,:::ЗТ}',пlодсрrliзацiТосtlовнttrз;tсобjвlilвi_цобрit}hеIlIlllуфiнаrlсовiйзвir.носr,i 

iнформацii проl---'ЗНi ЗаСОбИ ВiВСЯ В ЦillОМУ Вiдllовiлно ,; iI;;;;;;" (с,lандарl у) бу", r,r"р.Jпiо об,rriку
_ ....]Ё.", засоби,,. з;l tвердженого нака]о\4 MiHicr срства бi"Йir'v*"jri]ri,' ,,!.r)Ъо ,ооо о

I5 6]2.0 TIlc.l?II. знос - 7 094.0
BapTic,t,Kl .. 259,0 тис.грн,

I lII]Y <М,,\I'IС'I'Рд,']Ь li
синlсr ичного об,,Iiку

pIBcllb розкрит,гя iнформацii ilpo ocHoBHi
_toctoBipHictb i BlarM6lg'9jдy Тх даних

0олlку, як тдього i вимагас ГI(С)БО 7

списання
власностi

ради вiд

засоби у
з даними
<OcHoBHi

рахус гься rr
нсзавсрl]I ен; i\

г - tверllжсно ланиJ\,rи первиIlttоt.о, аналirи,lно1,0 .1а
Еj],]1тальних iнвестицiй вартiстю ZrrZ,t-l тис.грн , у т.ч.:



- придбаl{IIя (виготовлення) основних засобiв на
- ttпи]баttнЯ (виl(l']овJIснllя l irttltиr нсобороtних

на cy]\ly l65,00 тис,грrl,

суму t 02,00 тис,грн.;
платерiальних активiв

*,,|ll,Зi],,:Ylj^lq]|^r'О,)_протягом 2020 р, облiк надходження та iнвентаризацii

]:]:::::::l"..:::]]:]:i,,) 11:"стицiй 
та вi.rображснriя у фirrансовiй .oi,,,*ri i"Ймацii про

;:;i::l,*::',,:1,:fl::1j"'':,lицiт вiвся_" ,1i,,o,y ui:iповiлно ,," П",;;;;;,;;-iJ,";;1
l*:l,T:::::T,""u*II7,<ocHoBHi засоби>, -,,;рЙ;;;;';;-;];";'й;l;*;;Ф;;'":iJ}-краiни вiд 27,04.2000 р. за Nл 92.

облiк заrrасiв па КtI ШЕУ ((МАГIСl'РАJlЬ) Ilротягом 2020 р. з,,riйснrовався згiдно з,!::::::л:1 
.:]a:j".r.."i облiковою tlо"цi,гикою 

'о uiдпо"iлпо ;"-;;;;;;""'ПёjЁЫ;
'.rT:::,:i::.:la*1,o- 

tlаказом Мiнiстерства_фiнансiв УкраТни Л! 246 вiд zo. roi яЪя р.
Ij"::i:.]:' 11а,liз 

обл:кl, заtIасiв па КП йЕУ кМДГlСТРДЛi,,;;;;;, *;nJpui"nu

здiйснена аудиторська гrеревiрка про piBeHb розкриття

ПравильнiсТь веленця бухгалт.ерського облiку,
класифiкацiт та оцiнки запасiв

зIlнагород, сплачених пос'гача-iIьн и t{ьким органiзаtliям, миIIiих зборrв, витрат на
ранс1,1орг}вalнI{я. збсрitltlrttя i , toc taBtty,

Станом на з1.12.202() р. на баrtаllсi lIiдприспlсr,ва рахустьсЯ ,rа пiлтверджено даними:lервинного, анаJIiтичного та синтетичного об,пiку запасiв первiсною вартiстю Ь 708,0rra.aрr.,,, т.ч,:
- сировина i ма,герiали на суму 3 890,0 тис.грп.;
- паJ]иво на суму I 579,0 тис.грн.;
- тара i TapHr матерiа,,lи на супrу 2,0 тис,грII.;
- запаснi частиtlи Iia cylly 7(l9.0.r.r.rc,r.plt.;
- малоtliннi ,I,il шl]и.lкозllоlll1Batti ttpe.1rtc-llt на суNlу 468,0,r.ис.r.рrr.

лллл 
А"-]. даних iнвентаризацii запасiв свi,цчить, Йо 

"o"u 
проведена станом на 0l грулняi020 р. згiдно з <<Положенням про iнвентаризацiю активiв та зобов'язаны), затвердженою

].ulujol Мiнiс,герства фiнансiв Украiни вiл 02.09.20l4 р. за Nо Bzs ,а пйсrа"i наказуý 95-ОЛ вiд l6. ] ].202С) р.
Оцiнка запасrв при ix вибупl злiйстrюва,,tись зt,iдно з I(с)БО 9 кЗапаси> та прийнятою

]::,"1":ч:-:::]::.у5rI ШIl]Y (MAl'lC'гI'AJ]b)). ttpn ui:lnv.,,,y],u,,;;;;;;;p;;;;;;;;;;;
rродажу r,a iншому вrtбу,гтi .uцjнка зlttlасiв прt,гяt.uм 2020, р.'здiйснюва.,rаi; ;; ;;;;;;,--ередньозваженоi собiвартостi, Щей метод застtlсов1,1зався протяI,ом 2020 року без змiя. Оцiнказапасiв на дату бшrансу вiдповiдно до П(С)БО 9 <Запаси> ia згiдно . прrйп".о. в фганiзачii.lблiковQю полiтикою здiйснюваtась за первiсною вартiстю,

Правильнiс,гь веlIення бухга"птерського облiку лебir.орськоi заборгованостi

BiдrroBi]tHo ло lI(C)Ijo l0 </(ебiтrlрська забор].ова}l ic,l.b)), затверлженого наказом
\IiHicTepc,tBa фirrаr;сiв YtqlirTtttr ,Ц 2]7 вi,ц 08.1(), l999 р, ia вiлltuвi,ttrо rrрийня.гоi облiковоirо.liтики на2020 piK. lra Kl I ШLУ ,.MAl I(,l,рллЬ,,,,.р..,боч.по.,uор*"",презервср,lнiвних
бОРГiВЗа МеТОДОМ абСОЛЮrНОIС)ми (,yпlHiBHo'i lаборr ованосri. r"*од""",, n.,u,oanporo*"oa,,i
окремих дсбiторiв. Резерв сумttiвних боргiв в 2020 роцi на пiдприсмствi 

"е 
сr"орю"аuс".

]Il|_.lIвсрджУl повноlу. -tocroBipHictb l Blal MUylJ я,lк1 i'х лаttих

Станом на З\.|2.2020 р. на балансi
llборt oBaHic t ь ja,l oBapll. роб,, t и. 1,(1...,,,r, u
.эц iHeH а lto лервi..,lliй варгосti.

КП ШЕУ кМАГIСТРАЛЬ) рахусться дебiторська
у розмiрi 39З,0 тис.грп. l|ебiторська заборгованiсть

iнформацii
з ланими

про заlIаси
первинного,,1нмlтичного Ia син'l'q 1,и tlH о t,о обlriку, як tlboIo i Btlпlat ar. ll(с)Бо 9 кЗаllаси>.



Станом на З1.12.2020 р. на ба:rансi Ktl ШЕУ кМАГlСТ'I'Аj]Ь) рахусlься дебiторська
заборгованiсть за розрах}+rками з бюrцжеt,ом у розмiрi 129,6 тис.грн, у тому числi з лолатку на
:рибуток у розмiрi 53.0 rtс.грrr.

CyT,ra irrшоi tttlтo.tIloi дсбi1,0рськоi ,]LtборI,оваtIос,гi c,talIoM на 31,\2.2020 р, складас
i 35,0 тис.грrr.

!овгостроl<ова ;1ебil,орсы<а забор] oBaIIicTb cTalIo]\] Ila 31,12.2020 р. на балансi
l lдприсrлсr,ва в i.lcy,1,1l я.

Cr анопl на 31.]2.2020 р. на баJIансl KI] IlIF]Y (МАГ]С]'ГРАЛЬD рахуються витрати
rlайбутнiх перiодiв у розмiрi 30З,0 rис.грн., що облiковуються на рах}нку З9 кВитрати
uайбрнiх перiо.цiв> та включають:

- в!Iтрати, пов'язаrti з oItJlill,oю l1IтрафIlllх саltкtliй за пор),Illення дiючого закоt{одавства у
розм lpr J5l.U гис,lрн,:

- витрати на сl,рахування автомобi,цiв у розмiрi 27,0 тис.грн.;
- ви't'рати на передп,[ату лс}li,,,lичнttч Blt.li]l]b у роз,,riрi 25,0 тlIс.гр}l.

CTaHoMr на 3 l . l2,2020 р. rra балансi KI] ШЕУ кМАГIСТРДЛЬ) рахуються iншli обороr,нi
активи у розмiрi 30,0 тис.грн.

!ебiторська заборгованiсть на КП ШЕУ (МАГIСТРАЛЬ)) визнача,rlась в цlлому зl iлно
П(С lБО l 0 .,flебi ropcbKa jабопlоIlаlliсlь',,

ПравилыIiсть ве/lеIlня бл,хгалr,ерського облiк}, t,рошових KolIrTiB

облiк грошових коштiв на Kl I [ll]Y (МдI'lсl'РдjlЬ>l веl(еться в lliлому у вiдповiдносl,i
до Закону Украiни KlIpo бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Украiнi> та вимог
Полоrкень (стандартiв) бухга:ггерського облiку. Станом на 31.12,2020 р. залишок грошових
коштiв сltладirс 871,0 ,гrlс,грн,. в ,l,.ч.:

- t]a поl,очl{оl\1у l]axyHl(y в баtrку tra суму 871.0 тис,грIt.;
- на б]олжетI{их рахунках на суплу 0,0,гI,iс,грII..

rло BipHo вiдобра;кеllо у Бalrarlci сl aIIo]\I IIа З J , I2.2020 р,
Об,riк касових оrrерачlй на KIl IJ]t]Y кМАГIС'I'РА,'IЬ) ве;]еl,ься згiдно з кПоложенням

про ведення касових операцiй у нацiоrrа-пьнiй вitllю,гi Украiни)), затвсрдженого Постановою
Правлiння НБУ М 148 вiд 29.12,,20lr7 р. iз змiнами та доповненнями, Станом на 31.12.20l9 р.
на КП ШЕУ (МАГIСТРАЛЬ)) lilлиIllок гроluових коштiв в Kaci вiлсрнiй.

Звiт прсl р}х грошових r<oшr,;iB (форма Nч 3) за 2020 piK складений у вiдповiдностi з
вимогами rl(С)БО l кЗаl,алыti вимоI,и .]lo фittаItссlвоi звiтнttстi,,, за1 t]срд)(еного наказом
MiHicTepcтBa фiнансiв Украirrи ,Nl 7З Bi''t 07,02.20lЗ р ttlr9ц1"., NIcll.}jloNl! зt i.цно з яким
розкривасться iнформацiя ttpo ucrtoBtti ви.]ll ваJ]оl]их l,рOIrlових на,цходжень та виплат,

Дiдтверджелfiя дравJл,yдlyФсгi rа адеiквдтfiостi влaзfiачеfi.чff B.]raelloao
l(aпiTaJI}!' Його струlстури та призначення

CTar ут КII ll]EY KMAI'lCTPд.JIb)) за l,Bcp, {),кеFi tti]i розпоря]lжеI{Ilям КиТвськоТ MicbKoi
державtlоi адм il; iс,граIllТ Bi;r l9.12,200l року .]Yч 27j8. Зл,rilrrr .1о C,l,al,yTy заресстрованi
11.06,200З р. за,\Г9 l667 та l7.08.201l р. за Nl l06810500040l4523 I-олосtiвською районною у
м. Кисвi державною a:Mitlic грачiгю.

КП ШЕУ (МАГIСТРАЛЬ) засновано на комунальнiй власноотi територiальноi громади
м.Кисва i безпосереltньо пiдt Itlрядковуеться КиТвськiй мiськiй адмiнiстрацii, Засновником
пiдприс]чlсl,ва с Киiвська пliська pa:ta.

Ми провели аудит лtlстовiрtItlстi бцгалтерськ(]го об,[iку IlаявIIостi та рlху в-цасного
KalliTaJ]y KIl ШЕУ KMAt'lC]'I'P,,\,t]bi> за 2020 piK у розмiрi ] 0l 94().0 I]lс.l ptl, ltIJlяхоNl леревiрки
як засноtsницькиr докуrlеtttiв. taK i даttих псгRиllllоI u. аllа,litи,lноt о l син IеlIIчноlо об.liку в

розрiзi його фактичr.rоi структури:
- статутного капiта,пу у розмiрi l 500.0 r,ис.грн,;



- капlтfuIу в дооцiнках у розN,liрi 2 41 8.0 тис,грн.1
- лодаткового Katti,tal.ly у розмiрi 99 890,0 lис,l.рн,;
- резервного Katti,гa.;ly у розмiрi l0,0 тис,r рн,;
- непокритого збитку у розплiрr l 75 1,0 тис.грн,;
- неоплачеl]ого капiталу у розмjрt l27,0 тис,грн.
До:tатковий каlti,га.it ltiлприt,\{ства сl,ан()м rra З J , I2.2020 р, у розмiрi 99 890,00 тис.грн.

ailада€ться з:

- BapтocTi бсзкош,t,овtlо одсржаних основних засобiв у розмiрi 94 З55,0 тис,грн.;
- Bi.rpaxyBaHb i чисll\l (l llрибуlк} нl зi,r tьtttсння ,t()(llliнки каttiгаllу у polMipi

_:5 3.0 тис.грн,;
- BaPTocTi беЗКОШТОвнО одер}каЕlих об'скl,iв основних засобiв зовнiш}tього б,ltагоустрою

; розмiрi 4 780,0 тис,грн.;
- вiлрахувань з чист1)l,о rrрибlтку до фонду розвитку виробництва у розмiрi

i 92,0 тис.грн.;
- вiлрахуваlrь з |lисгоl о rrрибуrку .ro фонлу лlаtсрiальltого Jао\очсння у розмiрi

. U.0 тис,грн.
За результаr,аlrи 2020 року I0варист]Jо оr,риN{ало trрибу,r.ок у розмiрi l27,0 тис.rрн.

На пiдставi Рiшення КиТвськоj MicbKoi ради N9 З98/З232 вiд 01.10.2007 р. кПро затвердження
Порядк1 розлолiл) rlриб1 lK1 ltiлприr r4qlgд\,lц. усIановами та optaHi lаttiями. що належаlь до
комунальноТ вlrасносгi тсрито;liальноi l,ромади ;r,ricTa Кисва та дсржавними пiдприемствами,
що перебувакль у ccPcpr yIIl1ittl.IiIIIlя викоt]авl]t)l о opIJHy КиТвськоi MicbKoi ради (КиiвськоТ
rticbKoi державноI алмiнiс,tраttii) ,l,a наказу коtчtунальноi Koplroparlii <Киiвавтодор> Ns 1 вiд
lЗ,01,202 l р. кПро ск.]lа.,tаlII]я рiчноI фillаtIсовоТ звiтIttlс,t,i за 2020 piK> чистий прибуток
Kt] ШЕУ (МА1-1СТРАЛЬ> за 2020 piK у розмiрi 127,0 тис.грн, сllря]чIовано на:

- вiдрахування до резервного капiталу у рсlзмiрi l0,0 тис.грн.;
- вiдрахування до бюд),t(ету вiдповiдно дiючому законодавству у розмiрi 25,0 тис.грн.;
- створення спецiаrIьних l(i.цьових фонлiв (фонду розвитку виробництва та збiльшення

.]ооцiнки капlr,аlу) у розмiрi 87,0 l ис.l,рн.;
- вiдрахування до фопду \IilT!.piallbHoIo jаохочеIlllя у розмiрi 5,0 тис.грн,
ПрОвс,rсttttй ay_lllI lаг I1.1\t llгJI.1u l I l 

-l l вс]] ,l 
l l l l ! ll|l:lIilI tbttictb ta ;_t.lcltBatHictb ви }начсllня

як загальноi ве]lиtlинл.l влас}JоI,о каttir,алу у розмiрr l0l 940,0 ,ll..lc.I,pн.. його структури за
перелiкованиv вище Ilризнilче}lня\4. тхк i _lосttlвiрносгt його вiлображення у вiдповiднич
статтях Балансу (Звiту про фiнансовий стан) (форма Nч l) станом на 3l,12.2020 та Звiту про
власний капiтал за 2020 piK (форма Nч 4).

Пiдтвердження peaJlbнocTi розмiру зобов' язань у фiнансовiй звiтностi
Kll пIЕУ (MAl'ICTPAJIb>

Станом на 31.12.2020 р. llо,t,очнi зобов'яtзаltllя Kll ШЕУ (l\,1АI'IС'ГРАЛЬ)) скJlадають
8 664,0 тис.грн., в т.ч.:

- заборгованiсть за товари, роботи, посл}ти складас 7,0 тис,грн,;
- заборгованiс,гь за розрахуIками з бюдже,tом скJlалае iЗ,0 тис,грн.;
- заборгованiсть за розра\ункамtt ,зi сtрахування складас l0,0 тис.грн,;
- заборгованiсть з огIJIати праlli ск-,lадас З9"0 тис.грн.;
- заборгованiс,lь за оilер)hалlими ава[lса\{и cK.lra:tac 237,0 тt.lс,грI],i
- заборговапiсть за розрахункам}l ] учасникаNlлl сI(jlалас 25,0 тllс.г1-1н,:
- заборгованiсть tз внlтрiшlгliх розрахункlв (з КК кКиiвавто.,tорl' за BHecKarllt) сгтаfас

642,0 тис.грн.;
- поточнi забсзпс,rсrtня (рсзсрв па оп-rату вiдпl,сток) cK,ra:ac З 1- l .l) тlIс,грн..
- дохоли маЙбу,Iнiк перiо.rrв скjlадак)ть -1 З16.0 тIrс,грн.:

- iншi ttоточнi зобов'язанttrl скJ]:t.,la]ю]ь :i-1.0 гlrс.грн,
Ст,анопl lta 3I.12.2020 р. lrlt ба"lаrrсi ;ti_ttl1lll{rtctB.l .l..lts]il-.l,,_,{Lrr] .:

крслити банкrв вiдсутiri.



l]овгос,гроковi зобов'язаltIiя c,j,alloNI на З1.12.2020 р, складають 72,0 тис.грн. та
]rllючають вiдстроченi лодатковi зобов'язання, HapaxoBaHi за результатами 2010 року,

Станом на З 1.12,2020 р. на балаtlсi KIl il]EУ кМАГlСТРАJIЬ> облiковуються доходи

""ilбунir перi\).,tiв у рtlзмIрi -l З7о.0 rис,rрrr, BKllrtta (,y\la Ja,IlIIIIK) мiсlиtь суму цiльовоtо
::нансування ocHoBHoi дiяльностi пiдприслtства з бюджету, Illo вiдllовiдно до П(С)БО l5
.Jохiд>, затвердженого наказом Мiнiс,герства фiнансiв УкраТни вiд 29.11.99 р. ЛЪ 290 не

];l]Haнo доходом, оскiльки пiдприемство ще не виItонало умови щодо такого фiнансранtля та
_:с визнанi ви,граl,и, гlов'язанi з виконанням умов вищевказаного цiльового фiнансування.

Аудиторами дос.пiджено, II{о виз}Iання, облiк та оцiнка зобов'язань органiзацii в ycix
:\-гтсвих аспектах вiдповiдакlr,ь ви]\{огам IIоложеtlня (станларту) бухгалтерського облiку
, ] кЗобов'язаlll{я)), за,l,верllжсIIоNlу наказом MiHicTepcтBa tPirraHciB УкраТни Ns 20 вiд

_: 1 .01 .2000 р,

Правильнiсть ведення бухгалтерського облiку доходiв

.]охоли вй реалiзацii ToBapiB (робiт, IIослуг)
Буr,l,алr ерс ьки й об:riк ,tcrxtl,tiH Hi,'t pca.rlralLii roBlpiB

,,рганiзаuitю в lале;кltосli Bi,t Btt,,tiB llJрахонани\ ,Loxo.tiB tta

1О 74Uлчд,rи,,]iп, псяпirаlliirr я lriпомv _ v вiлповi,rностl
i.rтаптерського облiку l 5 к.Щоходи>, заl'всрдженому наказом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни

: -]9,11.1999рокуNо290(дапi П(С)БО 15).

Згiдно даних бухгалтерського облtку та звiтностi кп шЕУ (МдГIСТРдЛЬ> за 2020 piK

, -]Ilмало чисr,их доходiв (виручки) вiд реалiзацiТ гrродукцii (ToBapiB, робiт, послц) у розмiрi
:l 594,0 тис.грн., у т. ч,:

- чистих доходiв вiд бlo;tzterttot,o фiнаIлсуванttя у розпriрi бз l22,0 ,гис,грli,;

- чистиХ лоходiВ (вирrrки.) вrд pealIllauii пос]lуг за укладеними договорами у розмlрI
_: -}72,0 тис.грн,

Вказанiдоходи вiLображались на пiдсrавi лервинни.\. локуиенгiв -aKTiB виконаних рОбiг.
Зi:хи,тень ivtiж даними lIервинIIих докумеtlтiв, бухга,ттерського облiку та фiнансових звtтiв
:\ JИТОРаМИ НС BcTaHoBJIeI,1o,

Iншi операцiйнi лоходи
Згiдно даних бухгалтерськсlго об;riку i,a звiтuосr,i IзеjIичина iнших операцiйяих доходiв

КП ШЕУ (МАI-IСТРАЛЬ > за 2020 piK скLtала 100,0 тис.lрн. Вказанi доходи rl.1римано в

результатi:
- оприбlткування та реалtзапiТ металобрухту у розмiрi 84,0 тис.грн.;
- вiлшкодування збиткiв страховою компанiсю у розмiрi l6,0 тис.грн.
Вказанi доходи вiдобража,,tись па лiдс'гавi первинflи\ документiв вилисок банку.

Вiдхилень плiж дапими lIcpBI.iIlHl{x лоltупl ctl t.ilз, бухl.ал гсрськоt.о об,,liку .гzi t|ilrансових звiтiв
__,Цr I?.ТЛБ?,!/ И J l 8vЧ?riiU Ь) IЧ ru', ^

Iншi доходи

величина iнших доходiв Кп шЕУ
включа( напаховану амортизачiю по

(робir,, посл1т) здiйснюсться
окремих субрахунках рахунку
з IIопо;кенням ( станлаптол,t)

виписок банку,
фiнансових звiтiв

,.. Jiщo ланих бцгалтерського облiку та звiтностi
"МАГtСТРд-ЦЬ> за 2020 piK cK,rla.la 17 45;,0r.u...p"_ ,u'
оезкоштовно одержаним ocHOBLII,I},1 засобам,

", 
_...P,l::.:], 

ДОХОдll вi.tобраiка.]i[lсь lla lli;(c.taBi IlepB1.II]H}Ix /ltlt<ytueHr.iBбlцхиJlень NlI}к.lа]{и]\Iи llервиIIнllх дсlкупtсн,t.iв, бухга-,l-t.ерськоl.о об:liку тааудиторами не встановлено.
Аулитори вважають, що Звir, лро

с)ттгвих асlIекга\ lLoBHo i tocluBipHo
(МАГlСl'РАЛЬ)

фiналсовi результати (форма JФ 2) за 2О20 piK в ycix
вi;tображас величину i структlру доходiв kП rПВУ



Прави;Iьнiсть ведення бухгалтерського об"rriку

витра,г виробництва та обir,у

На КП ШЕУ (МАГIС]'РА.]tЬ> про,r яrоrr 2020

,..,liтикою та вiдповjдно до Il(С)БО iб кl3иlpати>,

_liHaHciB УкраiIrи Nq З]8 вiд 31,12,1999 р,

Вiдобра;ксrIня BI{IpaI на КII lllIlY <M.\l'lCl'PAj Ib> Ilротя I,o\I 2020 року злiйснювалось

.:э вiдповiдниХ pu*ynnu* oб:Iitty ви,граr' зr,i;lrlо I[ланУ paxyHKiB бу'.rа_птсрського облiку та

_зстрlкrriТ Nч 291 по йото застосуванI{ю.
За резуль,гатами аулиту вс,ганов.jlено, U(o в ocHoBI{oMy ланi вiлображенi в журналах

]з_fерах та оборотtrо сз.lьдоtsи\ вi;(tlмо,_'tяк, на.lаних аудиторам, стосовно витрат
-_i_rnp"ara,oa ra 2u2U prK. Bi lll\llt.li|l(llbllcptlltlllIи\1 .loK)MelIlaM lа-],аIlИМ фilrаНСОВtliЗВiТНОСТi.

облiкове формуванlrя виробttичоi собiвартостi вк]ltочас в себе прямi та

.агаLлЬНовиробl tичi витрати, РозItо]ill заt a.ltbiltlBll робt{ Ilчих tsи],ра,l на виробничу собiвартrсть

rродукцii oano",roro вliробництuа здtйснюс,гься на ocHoBi \{етодикIr, псредбzrченоi п(с)Бо lб

року згiдно з прийнятою облiковою
Ja I BepJжeI,1ol о lIaKa]o\4 MiHiclepcrBa

84 026,0 тис,грll., в т,ч,:

ти с.гр н. ;

b"lpuru КП ШЕУ (МАГlС'IРДЛЬ) за 2020 piK склали

- собiварriсr,ь реа:tiзованот rrро;tукцiТ _ 5т з14,0

- адпr iH iс,гративнi витрати ii tl25.0 r,ис,грн,l

- вит,ра,ги rta збу,г 29,0 гI,Iс,I,рн.;

- iншi оrrерачiйнi Bll,I,pal,l1 |'l 'l10,0 тис,грн,l
- витрати з по,rIатку на прибу'гоtt 28,0 тис,грн,

Iншi orrcpauiiirli витрати )/ розмlрl
- ltlt Ipa l lI tlJ JIlUplltlillliKJ

l7 459,0,fис.грll.;

|7 77 0,0 1,ис,lрн. мiстять:
бсзttсltllт,овt,tо о,l,риманих осItовних засооlв у

Rи llla l ll llil ) ll)lI}lillll]q КК ,.Kttl'B.rBto,tt'n" y lru!\tlpI
co0iB.plrcrb pca.li lr-ltзittl,,t о пtсlапtlбр5хr5 1 poзrripi

витрати на виIlJlаl,у пiлы,овоi псlrсii у розмiрi З4,0

lншti операцiйнi витрати у розллiрi 33,0 тис.грн.

Дуjtи t.tlрИ вважають, що Звiт ttl-to фiнаrлсовi результатИ (форма Nq 2) за 2020 piK в цtлому

в ycix суtтсвих аспеltтах повно iлост,овфно вi]lобрая<ае tsе,цичиIlу icTpyKTypy витрат KI1 ШЕУ
(МАГlС'I'РАJtЬr.

.ПiдтверджепняреаJlьностiТаточностiфiнансовихреЗУльТатiВ

дiял ь постi' КlI ШВ-У' ( РГА r-111ГРН; ГБ>>,

вiлображених v фiнансовiй звiтностi за 2020 pik

З пtсгою гti,t-t,вср,liксttня 1-1t,з lbttocTi t:t to.tttuctj фirrансових рсзуль,tа,гiв кп шЕу
.N4Al Iс'грА,ll), зjliI'ictlelio lrcpcBipti1,oб:llrt1,,roro.1rB Bi"llloBi.tHil ,'ro l1(С)БО 15 к.I1ОХОДИ> Та

витра,г дiяльнос,гi пiдприtмства BijцroBi,ltHcl до ll(C)bO 16 кВи,гра,rия, ltорядок очiнки
використаIIих д.l]я цього сировини i пlaTepia:liB вiдповiдно ло ll(С)БО 9 <<Запаси>, нарахування

включених у витрати амортrtзаtlii (зносу) вiдповiдно до п(с)БО 7 <OcHoBHi засоби>,

8 <Нематерiапьнi активtt>, витрат i послут зi сl,орони вiдповiлно до гI(с)Бо 1 l <Зобов'язання>.

Ми зiбраjIИ достаттIiХ ,l1оt;lLзiв l riдтверд;+(у]очи х. u]о <Звiт про фrнансовi результати) за

2020 piK (форма Nч 2 C,t,alloN; l;а З1.12,2020 року на ба,,tансi l l i,rrlриt,rt,tс rBa сlб- tiков\,ються )

складеrл"й 
-прави:tыlо 

i ;1octoBi1-1Ilo вiitобра;кас чlлс'гltii ltрIlбуток у розrrrрi l27,0 тlrс,грн,

о,l,риманий за рсзулы a-la\{Ir 2020 р,

l95.0 ,гис, t,ptl.;

49,0 тис.l,рн.;
тис. гр1l.;



ocHoBHI в oMoC],I про Ау ТОРСЬКУ ФtРNIУ
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