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Фiнансова звiтнiсть прАТ (ГАлИЧИНА-Авто> за 20.19

2019 piK

Дохом (вrrqратф вiд змЬи iнших страхових

ЗllЬи Ьшrтх страхових резервЬ, валова с.\,ма
зrtьи частки перестраховикь в iнших страхових

Iншi операчйнi доходи

Фiнансовий резу,л,ьтат вiд операцiйноТ

ЗВIТ ПРО СУКУПНI ДОХОДИ
Стаття

Чвgтпй дохiд вiд реа,dзацii продукцii, ToBapiB,

lLтсгi за

Преlrii пiдлисанi, ваАова

Поеrй
3rriнa валова
ЗrrЬа часгки перестраховикЬ в резервi

Собiвартiсть реа,riзовапоТ продукцii, ToBapiB,
lT

\Liсгi понесенi збитки rro виплатам
Вмовий:

Доходи (витратф вiд змiни в резервах
х зобовъзань ових компанlи

I Iншi доходи
l Фiяансовi в

ти вц аст1 в капlтал1

Ьшi
Фiнансовий

^ьтат

Чистий Аьтат:
Ппи
накопиченi

3а
2018

307 108

16 767

| 991

617
6 806

1 658

4 |22

1,7

iii?:,;,r{i

Сr-купний

{!



Фiнансова звiтнiсть прАТ кГАЛИЧИНА-Авто> за 2о19 piк

Аrсгив

активи
алън1 активи-:

заfiопиlIена зацUI

Незавершенi катriтальнi Ьестrацii
OcHoBHi засобтт:

:]ерв],сна вартlсть

яакопI{!IеЕа

Ьесплцйна нерройсь:

накопIrчеЕа а

]oB
як1 оо]\1ков}aються за методом 1в капlтал1

Вirсгр оченi податковi активи
За_urшок коштЬ У чеrграrl,iзоваЕих .rpu*br*

зеDвних х
Iншi активи
Усього за
II. l активи

Запаси:

Вlrробничi запаси
Незавершене ви ництво
Готова проаlкчй
Товари

Векселя

гованlсть за товари, , посл
J.ебiторська заборгованiстъ за розрахункамr,
за вIlданими аваЕсами
з бюАжетом

числi по податку на прибуток
[нша поточна дебiторська
Поточнi фiнансовi Ьестицii
Грошовi кошти та ix еквЬаленти:

рахrтrки в банках

3а,трати майбутнiх
Часпса перестраховика в страхових

резервах Е
Lнших стDахових

Ьшi оборотнi актrтви

Усього за

акIиви та

31 груаня
2018

з22

27 з4,7

58 2в7

30 940

з61

з9

78

1сна вартlсть

ш.

a

ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН

19 871

Баданс
вибlrrтя



Фiнансова звiтнiсть пРАТ (ГАлИЧИНА-АВто) за 20,19

Пасив

I" Вrасвий капiтад

непоц>rтглй збrгок)
_Ч.з. эrтгро,rъованi часгки власникЬ
!-сього за роздi,rом I
IL Аов 1 зобов|язанЕя та забезuеченця
э -: с:роченi податковi зобовЪзання

банкЬ
_::::i rовгосqроковi зобов'язання
' -- згос|роковi забезпечення
' :згосц)окове забезпечення витрат

-:тэsовi DезеDви

] ..ч.: резерв довIострокових зобов'язань

эе5ерв зби-псЬ або резу,л,ьтатЬ, якi належать до виплати
эезерв незаробпених прей
j:n1 сгDахов1

!'сього за роздi,л,ом II
III. Поточнi зобов'язання та забезпечення

вексе_rя виданi

oBi

31 гру,rня
2018

17 з51

442

18 350

36 743

8 63(l

225

659

4 522

з95

15 902

30 768

Креsrrгорська заборгованiсть за дов"осгроковими
зобов'язаннями
Креrrггорська
:Toc.\\T1I

3 оюд;+iетом

г то\п- числ1 з на прибугок
Dозрах\-нки по страхранню

х\тIками з оплати

Коггграктнi зобов'язання

оточна кр едитор ська заборгованiсть розрахункЪ з
:-часнIlками

нlсть за товари,

486

|41

Поточна кредиторська цlсть за страховою
]J-L\I)HlcTIo

IIоточнi забезпечення

]oxog майбутнiх перiодЬ
ьшi поточнi зобов'язання

!'сього за III
язанЕя пов'язанi з

}цl та гDчпами
. Чпста BapTicTb аrсгивiв н

27

a

17 з51

!wi

Бдrанс
66 91l
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Фiнансова звiтнiсть ПРАТ (ГАЛИЧИНА-АВТО> за 2019 piK

ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ

215 078

(3 317)

(1 341)

Статtя

" а- коштiв у ^bTaTl 
оце цlино1 дlя^ьностl

Ндд-ход;*tення вiд:

(тов ПОСr\УТ)

_: -зсго фlнансранця

". ij: ],ження вц п ня авансв
-- rj:]r;&eHHlI вц вцсоткЬ за залишками коштЬ на

."jч::;кення вiд боржникЪ неустойки (штрафЪ,

,-_: т:lJ{еннявц цlино1

-.,--: !:з_\хоJження

Вштрачанвя на

:_::1\-,ъань на соцtальнi заходи

]].l-эifl, на оплатч авансв

20L9 2018

|8] 674

|78 694

28 030

l 245

7 576

(346 в49)

(6 з26)

(2 108)

(8 065)

(866)

(з 746)

(3 453)

45 662)

Q з61)

(8)

(6 524

4 495)

(2 629)

(2 629)

15 190

1з 001

13 000

67

98

24

-::::э;II на огrлату зобов'язань з поАатку на
- j::_эзтII на оплату зобовЪзань з податку на додану
!::la:ъ

-: i.::::.T]l на опАату зобов'язань з Ьших податкЬ i
j _'J

З:::эз,тr на оплату повернення авансЬ
:,:::f зчхлня на оплатч цi,rьових внескЬ

Чпстшй pr>< коштiв вiд
IL h:i коштiв у резу^ьтатi iнвестицiйноi
дi_rьвостi
.*_ .]-\ о \;{ен н я вц реалlзац11:,l

]] : r:эзчання на придбання:
IIx активlв

: ja:?зчаннJI на нада}_Iня позик

Ч.лстиr"r руr< коштiв вiд iнвестицiйноТ дiя,rьностi

III. Рr-х коштiв ,^bTaTi 
фiнансовоi дiя,tьностi

Нз*r-чодження вiд:
_:-э]:].{анIтI позик

_._---: наl_ходження

Вrrтрачанrrя на:

Чвслrй рух коштiв вiд фiнансовоТдiя,rьностi

a

15 191



Фiнансова звiтнiсть ПРАТ кГАЛИЧИНА:-АВТО> за 20'l9 piK

Стаття Код
рядка 2019 2018

NЫ Dyх гDошових коrrrтЬ за 3400 2 977 (1 933)

}tгrrrок коrrrrЬ Еа початок РокУ ,/ з405 з 453 5 386
k i зliЕи ваАютт{их курсЪ на у{ьишок кошliл:ffi Fй410
}Епо,Екопrтiв Hir кiнець p/rcy f*,W* *4ý 6 430 3 453

г
{ \
irгаличtлна-fuтоl

\ lдентифiхвцiйний ,
\ кодзZвOIZзS 

".0
:"tъ*t -,{-+

7\
\л
lE
ý;
ъ!

ф

,фrr*"*r,

у_;,;,{,6 \,
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Фiнансова звiтнiсть ПРАТ кГАЛИЧИНА-АВТО) за 20,19 piK

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI

::.ч*Г{*\ъt{_.\IнФормшш
l_'_-Г :- _:_-. з Прттватне акцiонерне товариство <<Гадичина-Авто> (aa,ti Компанiя) с юриаичною особою, що

. :,1 :_*_ _ ::-l] зIi_шо законоАавства Украiни.

- [-:_1_i -: rodpHirt пiдприсмсгвом Прrтватного акцiонерноIо товарис,тва <<l/Kpaiт:cbKa автомобЬrrа
i ,: - ] ],_-*{ :э_r.i <УкрАвто>), кЬцевrтм бенефщiаром якого с Васадзе T.TTI.

:,, ] -_:] L:I BrI-\a\iIl дiя,rьностi пiдприсмства е прода}к автомобiлЬ та запчастIlн до них, технiчне
, ,: ,:. з _-:.;ня автоirrобirй та cepBic.

::i:_.j"-,_ a,"'l}.oBa чrтсельнiстъ працЬникь Компанп у 2019 р. становила 68 праriвникЬ, у 2018 р. - 65
:]:il__jj:::}-.

- : __-:ч:::. tr_\peca: 79040, YKpaiiтa, м. АьвЬ, Byzt. Городоцька,282.

: ГТРI1I-НЯТI ДО ЗАСТОСУВАННЯ ТА СТАНМРТИ,ЯКI ЩЕ НЕ НАБУЛИ ЧИННОСТI
1n- Прпйвягтя до застосування нових i перег,rянl"гих Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi.

-,"1 :--:--l:f]li бl-,м вперше приЙнягi Ао застосрання Компанiсю за фiнансовиЙ piK, якиЙ почина€ться на
'. . j:."_; 1 с:чня 2019 року:

],Ii]ФЗ 16 <орендо;
rl],IФЗ 23 <Glевизначенiсгь щодо порядку стягнення податку на прибу"тото>;

Зl,с;;т до N{СФЗ 9 <ФЬансовi Ьсqрументю> - Передп,tата з вiд'смною компенсацiею;
I:правкrт до МСБо 19 <ЕиплатИ праrl,iвццл2ц; - Поправки, скорочення або погашення пенсiйних

.L*j.

3:,йlr до N{СБо 28 <Irтвестицii в
: : . _J: - з];IIý та спL\ьних пцприемствах;
' iоправriи до МСФ3 3 <О6'еднання
. -_: _:-::з т спirънй дiя,tьностi;
' Поправки Ао мсФ3 12 <CIoAaToK на при6lтоtо> - Вплив платежЪ за фiнансовими iнструмеЕтами,
". *:::::?.^tэtsанIпlи як власний капiтал на при6lтковий податок;
' ПоПравки дО мсФ3 2З <ВитржИ Еа позикI.n) - ВитратИ на позики, якi капiталiзуються.

] _ -:З iб *Ьр.rrд^> замЬяе мсБО 17 <Оренда> на перiод року, щ9 починаються 1 сiчня 2О19 р. Згiдно
,- .: - _ -j СТаНДаРТУ, О6'СКГ, якиЙ пРиЙмаеться в оРенАу, визнасться орендареN,I як аюив у форй права
" _:::::-]ъання з оАночасним ви3Еанням оренАного 'зобов'язання по ньому. В обшку додаткоtsо
._::i]ij+.аЮться витраТи по нараХованиМ вiдсоткаМ та амортиЗацiя активУ у ф"рй права корист),вання.
. . - : ::i1. яка висцIпа€ орендодавщем с}rгг€вих змiн не зазнала.

. _ _ ЭЗ 16 <Оренда> передбача€ 2 виr<,цючення, на якi дй стандарту не застосовусться, це - о6'еюи оренди,
-:!, l.:; :ii rоговору яких складае 12 йсяцЪ та ма,л.оцЬнi MaTepiaлbнi актттви.

_.,---: -:tш"rн.ггi стандарти не мали чrгг€воIо вп.цrтвуЬа фЬансову звiтнiqь Компанii.

J..1. Стандарти, змiни та т^умачення iснуючих стандартiв, що ще не набра,rи чинцостi та не
:т вй н_rгi поцередньо Компанiею

--:. ,з;. ко.\и Аана фiнансова звiтнiсть бу,lа 1xBa,reнa Ао випуску, деякi HoBi стандарти, зйни та тл}ъ,{ачення

j, . ,=знiсю 
ранiше.

. -,_-. tення вищесказаного icToTHo не вплинуло на фЬансову звiтнiсть.

асоцйованi та спiльнi пiдприемсrво - !,овгос-троковi частки в

бiзнесlо>, МСФ3 11 <СпЬна дiя,rьнiсть> - Визнання попереднiх

о



Фiнансова звiтнiсть ццццД!4!щнА-АВТо> за 2019 piK

] :*1: l'- ПеРеКонаний, що Bci змЬи Ао стаrтдартЬ буауть включеглi до обаiковоi по,tiтrrкrr KorгrarTiero
i,__,: :-j- ___:_,-q того, як HoBi змiни всryпАять в дiю. Iнформацй щодо нових стандартЬ та ix зrrЬ чII т,\\ъ{ачень,l fi, _-_::_::,--гься, iltатич/ть впАив на фiнансову звiтнiсть Компанii, наведена нижче. Також 6).,r,и виданi деякi,'-... ,: -.: --тандарти та ТА}мачення' аАе Вони' як очiкУеться, не МаТиМ}ть с)'-гг€ВоIо ВпАиВУ на фЬансtlвУ
.;n i 

*-- :-]:- !. : l.rгrанii.

' - _ -;зi;l до Посилань на КонцегrqlаzrьЕу основу фiнансовоi звiтностi в
:*i_-_j:.a\ }{СФЗ
" - ]::::iJI до \IСФЗ 3 <о6'еднання бiзнеср>: Визначення бiзнесУ
' _ 

--_.Tl до N{СБо 1 <<IIоАання фiнансовоi звiтностъ та МСБо 8 <облiковi
] j-]l1JI, э_..йrr в облiковrтх оцЬках:га помилки>
- ;,,,-,;, :о }IСФЗ 7 <ФЬансовi Ьструшенти: розкри:гтя ЬформацЬ, МсФЗ 9

- ] ,_,. ;---; _ з: iсгрlыеrттю>, МСБО 39 <ФЬансовi iHcTpyMeH.r, u.Ъ*rurrrя та оцiнко -
. т:jil,ýHa процентна ставка

' ] _ _:З :-,,J-оговори страхранн_D)

чинност1 на дату

Всryпае в си^у д\ля

рiчних перiодiв, що
починаються з або
пiсля:

1 Сiчня 2020 року

1 Сiчня 2020 року

1 Сiчня 2020 року

1 Сiчня 2020 року

1 Сiчня 2021 року
.' :::---;-о очlку€, що Вgý/п в сиАу зазначених вище СтандартЬ та тл}.гд4ачеЕь до них не матиме iстотнqlго
} ., -_:: з :,tzl-tбr-тньоцу на фiнансову звiтнiсть Копrпанii.

j стIIс\I1Й виклАд суттсвих оБлIкових полIтик
_: ] Освова подання

]"*,;--:-:; звiтrтiсь Компанii скАад\ена вiАповiдно до Мiжнаромих станАартЬ фЬансовоi звiтностi Ф4СФЗ),:, ::"i,,^енттх та оryб,dкованих РаАою з Мiжнародrrr* *urдiртЬ бргаlтерЪuпо_ o6,tiKy рмсБо).
]"_-,;,_,:;:зз звiтнiсп, скАаАена на ocHoBi iсторичноi собЬартостi, oкpiм оцЬки фЬансових актrтвъ i
:..,i,_:'-sззfiь. про якi оrrисано нижче.
j j ]\оходп вй реадiзацii

---]-:Ji ВЦ Реа,tiЗаЦii."r.rr?rО*СЯ_У Розйрi справед,rивоi BapTocTi винагороди, оц)иманоi або TaKoi, що: -{.'.]€ отрIпrанЕ{ю, i вАяють собою надходження вц реалiiацii ,rроаупrш (r""upb, робiт i ,rо.ф 
"'*одi:_,_"-_,iноi госпоАарськоi дiя,rьносгi, 3а вирах}ванняý,I o.rioyrurrrrr пoBep'e'b товару покупцями, знижок та

_1 :,;:ý ала-rоriчних вцрiхрань, а також au 
"rpr*y,unrrur"пt 

.roo^rny на АоАану BapTicTo.'

: -'-.;-..; :rlх'оliв

]":_._чэ \{сФз 15 дохоАи вiд реаuriзацiiвизнаються при передачi договiрних товарЬ або послут K,rieHTaM у:-- -, ,{а вЦображас с}ъ{у компенсацii, на якт пiдприсмсгво, 
"* 

.r.р.дбаiаетuс", плojrrп,r. право в обмЬ на цi- _ ]:];] та пос-\}ти. Компанiя використовус п'яти етапну модель для визнання доходЪ:
- i_\ентIтфrкачiя договору з K,ricHToM;

L\ентифiкачй зобов'язань щоАо виконання у логоворi;
- вIIзначення цiни операцiil

розподiл, цiни операuil на зобов'язання щодо виконання у доrоворах;_ вI{знання доходь вiд реа,riзацii тодi, коли (або як тьки) Комланй задовольняе зобовъзання щодо
1 .:1 _ :-::Hlljl,

i ',,знй вIlзнас АохоАи вiд'реадiзацii тодi, ко,rи (або як тLrьки) виконане зобов'язання, тобто колтт, _:,::-f о,\ь над товарами або пос^угами, який супровоАжу€ виконання конкретних зобов'язань, був
, :]: , l,нllЙ Kr,icHry.

i j. Внтрати дiя,л,ьностi

a
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_- --: i:] j зilзнаються в перiодi визнання АохоАу, мя отимання якоIо вони буаи понесенi. Якщо вIтц)ати не
___,, -, '],зпосеремьоIо звЪзку з певними дохоАами, вони визнаються в тому перiодi, в якоNry бу,r,и лонесенi.
i,*- "=гв забеЗпечуе оАеРжанЕя еконойчних витод протягом кiлькох звiтнzj :-L1_.эСЯ Ш-МХоN{ систематичного розподir.у йо"о 

"up.ocTi (наприк,tuо, , url1.oiio:й;:"ffr#
: _, :,--;зut звiтнlтп,tи лерiодами.

",," ..::.г:-i-t об,rtк собЬартосгi товарЬ веАеться Компанiею за об'еrсгами об,tiку виц)ат, а також за статтями: --::

; а Ештратп ца позики

_:, --::";1 банкЬськi позики при первiсному визнаннi оцЬюються з^ справемивою вартiстю, за,! -] ;:--:;iн-q]\{ ПРЯjИИХ ВIТГРаТ На ЗДЙСНеННЯ ОПеРаЦil, а наДа.ti вони оrдЬюються .u lrорrrrованою вартiстю з: ,i,::i--зJ{HlL\r I{eToAy ефеюивноi ставки вiдсотка. БуАь-яка рiзниця мiж надходж.rri"., (.u urрuфurrrоnn: *-:!: на здir"тснення операцii) i суиою розрахy*rку або сумою погашення визн^еться;;";;ъ;,;;
j __: :-_i;I\ позIlк i вiдображасться у cK,ta\i фiнансових вич)ат. 

,ru jlulame*ttiя l]IIзнаеться протfiгом с-'рокlв

: , q:::i чj ,:03llK1,1

] --: "::: на позики, щО безпосереАньо вiдносятъся Ао придбання, будЬництва або виIотовленняlзi-trл],Зat{ого активУ, тобто активу' пiдготовка якоIо Ао.raр"д6".пу*^чrоrо 
"lr*ористання або для продажт

I_ '.-:]::" "_,:,::1,.1''T:-."::.,nu,y, АоАаються до BapTocTi ц,"* u*r*Й Ао тих .rip, ,rо* цi актrтви ,. бffi, 
"вItц)ати ; 

";;;;::, I-_ :-::я г cKraAi звiry про суъупнi АохоАи як вIтц)ати то"о перiоаУ, 
" 

,nb*y вони бу,rи понесенi.
j HerraTepia-bHi активи
, : ]];]': \ъHi актlтви з визначеними терЙнами використанЕя' придбанi в рамках окремих угод,l -' - З ,ЪЭТt'СЯ За ВаРТiСТЮ ПРИДбаННЯ за вирах}ванням накопиченоi амортт,rзачii ru тr'u*о.rr..оеного збrтгку вiд- :__-:--Iя, Аlrортизацiя нарахоВуеть сЯ за гrрямо,rЬйнr.rм метоАом rrротягом строку корисноIо,: , ] j]--l]-HHlI нематерiа^ъних aKTrTBb. Очiкранi сч)оки корисного використання та метод нарах),Еання
, _ ::::з,::i_1' ана-,t,iзуються на кЬець кожного звiтного ,r.рiоау,Ъри цьому Bci зйни в оцiнках 

"ЦобрЪ*r-ru.,] l : , _: ' ];: без перегляду порЬня,rъних показникЬ.
-_ ] т:,]l_\ънIII'l актив списуетъся при вибу"ггi або коли вiд його використан ня чи вибуrгя не очфеься--::]:l*я ;+iомих еконойчfftж витоА. АохоАи ЧИ ВIlrЦ)аТИ, що виник,цI при списаннi нематерiаrrъноIо активУ,

- 
--_j=:::::Y 

Y ]1]i* НаАХОА}КеННЯМИ uiД .rr."rr.rо т" 6r,оurrЬою вартiсгю активу, визнаються v_ .:д\ аОО ЗОИТКаХ ПРИ СЛИСаНН1 аКТИВУ. ' J

Групи осцовних засобiв

1сторичною вартiстю, вrtлючаючи Bci
до використаIlня, за вирах).ванням

_а:j:r,!зован1 вIтц)ати мlстять ocHoBIIi виАатки,на вАоскоI+а,\енЕя та замЬи, якi подовжlтоть строк корисноi.:_*,.',зтацii'ак-глтвЪ або збЬшуоть iхню здатнiсь генерратIr доход\и. Видатктт rта поточгri реl\IогrтIr та:---:1=е обс,цтовуванЕя, що не вiдповiдають вищенавед\еним крrтгерi.шл, визнаються у ск,tадi iro.pu11 .о.о.:_ _,,. в яJ\о\ry вони були понесенi.

-- -i' щО аморти3уетьсЯ це собЬартiстВ об'скry основних засобЬ, за вирахранням
, , ,ЬЦацйноi BapTocTi. Аiквiдацйна BapTicTb склада€ 10 Й вiд балансовоi 

"np.ob 11oBolo об'скта.
- _'__ ]сноВних засобЬ приЗначений м' слисаЕня аМортизоВаноi сl.ъ,tи Впродоl]ж строкУ корисноIо_: ]]:CT2iIHII активу та розраховуеться на ocEoBi прямо,rЬйного методу. Стр"й корисноIо використання
:.-_ _::;Iгý засобЬ поданi нижче:

a

3адишковi термiнЙ
експ^уатацii, роки

10
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Бr-цинки споруди

;ъl.-порYАи

]Iепеlапя л^-,i -л,"

20-80

15-80

10-80

2-1о

5-10

4-10

1,2-15

1,5-3

_,:,\вцацшна вартlсть та строк корисноi експ,^уатацii об'ектЬ основних засобiв
];..,::_""*ого фiнансового року. Вп,rив буАь-яких зЙн попереднiх оцiнок- a ,\lкoBiIx оцlнках.

пцляIають переIляду на
облiковуеться як змЬа в

*э;rбr-ток або збиток, що виника€ у резу,л.ьтатi виб}T тя або лirсвiдацij о6'екта основних засобЬ, визначаеться-,_', эiзнrrця мiж наАхоАженнями вц продажу та баьа..оuою вартiспо активу i *rr.r".ru.r,y ск,tаЛ прибуткЬ i. i:TrlB тоIо перiоду, в якому вони виникли.

_1_,заВеРШене будЬництво ск^аАасться з вIfграт, прямо пов'язаних зi спорудженням осцовЕих засобЬ,эi_'!ючаючи вЬовiдний розподi,r прямо вцнесених Ао нього змЬних ,un"uorr* виц)ат, понесених при:-:-ЭГДit\еННi' НеЗаВеРШеНе бУЛЬНИЧТВО Не амортизусться. Амортизацiя незавершеноIо 6).дьництва- -ч;lна€ться з моменту готовносгi акгивЬ дАя використання, тобто a rо"о *оrarry *оли вони перебlвають у-:,:l та r, rriсцi, в якому вони лриАатнi до .*.rr,"у"r"iД'у arrо.16, визначений управ,tЬським персоналом.
3.Т. Ореrrда

.'-l час \]п\адаЕня !,оговору оре!{ди, Компанiя здйснюе оцiнку чи вiдповЦае У,оrовiр крrтгерЬм оренди, а::],!е ЧII ВIIКОЕУеТЬСЯ }'N{OBa ПеРеДаЧi ПРаВа коIrТРоАювати корист/ванням iдентифi*оuurr* активол,f протяIоN{_;. j:Эrо перiодУ часу в обйн ,ru ,.о.r..raацЬ.
-]'!.iHUI ЗаСТОСОВУ€ еДИНИЙ ПИХЦ АО Bcix oРe'A,,frx операцй, Kpi,M KopoTKoc.lpoKoBoi оренди та ореЕди, ,,-:::HHtrx актrтвъ, В облiчfКомпанй визЕае iобов'язаrн"'. fr*r та актив у форй права корисчЕання.. .;.;,,2 як 0ренdаР

_ - :,,:n: 
:l в J, фоРмi пРав а кфuсrпJв aHrя

_,, _ ] l_-.;i;l]ll вI{зна€ право на корист/вання активом на Аату початку дii /,оговору оренАи, тобто на Аату, коли:j=З ;lРIIДаТНИЙ АО ВИКОРИСТаННЯ, Bi., ВИЗнаеться за собЬартiстю за nnioryco* uппортизацiйнrах вцрах}вань та:]_,-,":з вЦ зменшення корисносгi активу. AKTrTB у форfu права корисý.вання включа€ суму визнаних: _,i , э'я3ань, пряlvfих виrраъ якi пов'язанi з орендою ;" ;р;;;.r,tатежi, якi понесенi до або на дату початку
_ ,'..*:.;".,лТ::Ж:::;'::У_Т:: СТИМУ^lВ У.ВИIМЫ ЗНиЖок. Амортизацiя акгиву у форй права, ]::J_-ЪаНня здйснюеться прямо.л,Ьйним методом, вiдповiдно 

^";;;Й;:р;;:;;.i.uYr#"f,' ,,_ ..:';:анttя з ореЙu

: _-:1ЧlЯ вI{знаС зобов'язання 3 ореЕАи на АатУ початку дii оренАи за теперiшньою вартiстю орендних' -:::'+:З' ЯКi НеОбХЦНО ЗДЙСНЮ"u'' .rРоrrlом сто*.т ор.rдй. оренднi .riaTe*i включають фiксованi,.' : i]- З2 ВrlРаryЪаННЯМ ДебiТОРськоi забЪрговуо*i .u'op.r,oy, .*н"'"* l|.;;;';л".ежь, якi за,lежать вiд_"_:'_] збо сгавки, та rарантйноi суъ,rи, щЪ ooirry.-u." oo.rr,iurr.3Mi'Hi оренднi п,латежi, якi залежать вЦl*: -,-ЗОi СТаВКИ ВИЗНаЮТЬСЯ ВИТРаТами_у топry перiодi, в якому uorl,r буiIr--й.r"r.ri. при обчисленнi*;"::'-:Hboi BapTocTi ореЕАЕих п^атежЬ Компанй irr.opraaouy€ процентЕrу ставку за новими кредитами: - -l::iCoBlnr КОРПОРаЦЬМ У РОзрiзi видЬ ва,rют i .rрЬ"Ь погашення. BapTicTb ореЕдного зобов,язання- : :'аýЮВ2тись у разi наявносгi достатнiх )4иов мя його переочЬкrа.
.:' :,- .::э,пtРOкOва оРеЙа lпа oPeHda .мсutоцiннuх aKrrtaBiB

' _":_1-q не застосову€ }ъ{ови станАарту мсФЗ 16 до о6'сrгЬ, терйн оренАи яких не перевищус 12 йсяцЬ.a

ll,
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, aкoiк АUI станАарту не застосовуеться Ао малоцiнних аюlтвЬ. облiк оренАи вказаних о6'сктЬ зАйснюетьс-l
-эдrо,{нйним методом протягом всього термirту оренди.
: __--,:tiанiя як оРенlйавець

_,:eHra, яка не переАбачае переАачу с)ггг€вих ризикЬ та винагород, пов'язанIZlх з правом в^асност, ,с;lффсться як операцйна.Аохц вiд оренди, що виника€ nnu .rрrnnЪ,rЬйrй ocHoBi визЕаеться в частинj,:::--- прО АохоАИ та з6_1rтки. Початковi пряп,ri вIIц)ати, якi виникають при ук,ладаннi договору orr"puui;ro,],ij;I АоАаються до баlансовоi BapTocTi об'скта оренАи та визнаються протягом всьоIо ,ЬрrЬу^ор.rдr,
- ' ] - зна оренАна плата визнасться в тому перiодi, в якому вона здйснена.
-;, i. ЗrtеншеЕня корисностi матерiадьних та нематерiадьцих активiв
:l:, ,, э;ынТ звiтнУ даry ба,rанСу КомпанЙ перег^яАае баrrансовУ BapTicTb матерiа,tьних i нематерiальних аrсгrтвЬ,__ ] зltзначи-lи, чи icrTyc ознака того, що цi активи .u".,u,й.6rrr*у uiд .ir.rr*.ння корисностi. Якщо така
..:: i_СЦ-е, ПОПеРеАНЬО ОЦiНЮЮТЪ С}Ъ,ry очiк}ъаного вiдшкоАрання активу з метою визначення обсяry: ,l,.-_ BL\ зN{еншення корисностi (якrчо вЬ е). Ко.ци неможАIIво попередньо оцЬттгrr сlъгу очiкуваного'_ 'i' 

'_\\ъання iнА*цУало*rо.о аКтиВУ' Компанй попереАнЬо оц,iнюе с}а,fу очiл}ъаного
j ___:i:-_l_\\ъання одиницi, яка Iен.еру€ грошовi кошти та до якоi належить актив. BapTib' *op.ropi*rr.",,-,::: Ко,rrпанii також розподiлясгься на окрей одиницi, якi rенерують грошовi no-rrr, uбо rrпйпrarr*i: _i:, jло генерYють грошовi кошти, А^я яких може бlти знайдЪний розl"rtнr"й i послЦовний п,rетод: :.__ "\г.

: -чцi\ъаного вцшкоАрання активу е бirrьшою з Авох оцЬок: справедАивоi вартосгi за вирахраннямl]:_ на проАаж та ц вартост1 при використаннi. Оцiнюючи вартiсгь при викори.ruri,.rоrrЪредньо
::_'::;',"I р\\ грошоВ,*-I:"т: I]ривоАиться до теперцттньоi BapTocri i. .u.rо.l*uння]\I ставки дисконтрання

, "- ':lЪlЪаННЯ, ШО ВЦбИВаС ПОТОЧНУ РИнко_ву оцЬку вартЪстi грошей в часi, та врахран;; ;;.;;,,:"]---;:\ laнo}ry акIиву, щоАо яких оцiнка п,rайбутнiх грошових потокЪ не кориг}ъалась.
_ " '_ :*']'lз В1 \'rrrкоАРання акТиВУ (чи одиницi, яка генерУе 1рошовi коштф ВияВлЯеться МеЕшою за його, _,::: ',,BapTicb' ба,tансова BapTicTb активУ (одиницi',*u 

"Ъr.ру. грошовi коштф зменшустъсr до Ьr.-,--"в,lного вЦшкоАран.ня, Сторнуъання збитьry вiд з_rtеншення KoPllcHoc.,.i вltзttltс,r.п ,,.rrйr,. 
1* ' ...r чll збtr-п<ах, якщо вiдповiднЙй актив ,rе uiдЬбражають за ,r.р.оцirr.rою суп.rою, у випадкт чоIо]- * ,-=._--_;;t збlгпý. вiд зменшення корисностi розгляаа..i." ,r. зменшення резерву переоцiнки.

] -i-,,::i, Ko-ur збиток BiA знецЬеЕня зIоАом вiднов,rюсться, ба.\ансова BapTicTb активу (одиницi, яка: :: : _:--:;ToBi коштф збLrьшуетьСя Ао с}ц4и, оцrиманоi В РеЗУrrЪТаТiтrоuо^i'оцir*rr,1о"о a"i"1."^ra-
] . . - -';::пя. а_\е так, щg збi'\ьшена балансова BapTicTb 

'. rr.р.ЪrщУе ба,l,ансовУ BapTicTb, 
"*У 

о ur.inor",,11r,- ,:'-- _i, вЬ зrtеншення корисностi не визнаАи Аля активу (одинищi, ,nu 
"..r"pyu грошовi коштф у,] --:-'- :эка\, Сторыуъання зби-псУ BiA зменшення корисносгi визнасто." 

".Ju'иt 
о'уlр"ь|i^-'""

" ...': Tj_:,:::"Y:_::: :' :1;бР"*аЮТь, 
3а ".р.оЙ.r"rою с}ъ4ою; в ьшому випадку сторЕуъання, j 

- 
_:, .-:Jшення корисност1 розглядаеться як збЬшення резерву лереочЬки.

: l *,_=;Hc,:,Bi iнструшенти
' -:]:_:j::],л,- вrтзнаннi фiнансовi активи та фЬансовi зобовЪзання оцiнюються за справед\ивою" '--1 :-:,:,..TTt. Яrii НаПРЯlry ПОВ'ЯЗаНi iЗ ПРИДбанням чи випуском фЬансових aKTrTBb ,u'6i*rurr.our"*i] :,"_,__ _::]Il\ Hl+t фЬансовi акгrтви та фЬансовi'зобов'язання, що вiдображаютъся за справедливою

:, _-- _ ,::х зобовЪзань при первiсному визнаннi. ТранзакцйЪi вr.трати,'rr.i rrurроrу .rоu'".Й .r . i_:-;aHcoBrrx активЬ чи фiнансових зобов'я.urru] що об.tiковуюЬ." ., ..rрuо"дливото вартiсгто
], ,_ ' - - ",: .з збrгпм, оАразу вiдносяться на прибlтки чи збитки. облiкова полiтика стосовЕо пода,л.ьшоi

:'-,::;: Та фЬаНСОВi ЗОбов'язання вза€мозараховуються, а чисгi .1onr" uioob|;;-;;^;;.;;;;p"
'l _-, i:j Коrrпанij тiцькИ тодi, ко,tИ Компанiя ма€ юриАично заr.рi.r,rЪrе право зарац*оrr" ;;;";r.*_ _: ,i -, погасrrгИ ix на n'eтTo-oc.,oBi або оАночас,rо реа,tiзуъuai u*rru :гu'.ror"ar'ar,, зобов'язання.

,, : .,.:.:. |:! вjlсоmка

:,1:_: !-таВк]1 BiAcoTKa - це метоА розрахунку амортизованоiвартостi боргового iнсlрrrrеrrп-та
__,-,_=;1\ дохоАЬ у вiдповiдному перiодi. Ефеrсгттвн^ сr^вкz u.Ц.оr*" - ставка дисконтrъання

t
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Фiнансова звiтнiс ИЧИНА-АВТо> за 2019 piK

,---, 
-],,трошових 

наАхоАжень (вк.l,ючаючи yci отрипtанi чи здйсненi п,tатежi, що с невiд'емнонj! ерективно1 ставки вцсотка, вlIц)ати на офорпаtення,lранзакцй та iнших прейй чи дискотrтЬ) н-_-*:i_-_;:Й термЬ погашеннЯ борговогО iHclpyъ,reHry оrr, д. доriirrurо, на коротший,.p*ir, до балансово- - ,:'-_ :=.l \ro\teHT первiсного визнання.

'i- '::.;:1тl;уiбц

*-' ' ]'IСФ3 9 та МСФ3 7 фiнансовi 
. 
активи к'rасифiкУються як активи' якi оцiнюються зi: "j_з,ною вартiстю, активи, якi оцiнюються 3а a.рпraо,r""ою вартiстю за рахунок iншогс,**_-__]] ]oxoAy та активи, якi оцiнюються за справеААивою BapTicTu.^ р"*у.rок при6lтку та збитку-;";_:-*,' ф::::лТ::_1l::i: о" Tiei чи iншоi кате"орii.u,r"*,,r,Ъiд i* о.оЬл,Ьо.-..й'i-;i1;;Й;;;;,

:_ ::L..5сЯ \ }{oilIeHT ПеРВlСНОГО ВИЗЕаННЯ.

-;: -,-. |: j.э:i:HOL-/7]i фiнансовuх аклпuвiв

--::::-1 застосоВl-е спрощений пцхц Ао Ви3ттання очiкlъаних креАитних збиткЬ на ресь строк дi'- !--,:-;;:s аЬТrГВЬ, ЯК АОЗВО^еНО В МСФЗ 9. Компанй 
"Йобр"*"" очiкуъанi кредитнi збrrтки та змiни",--ln:;:ý hpeAIlTHIIx втрат на кожЕ{У звiтнУ АаТу, щоб вцобразитИ змЬи креДитногО Ризиьlz пiс,tя

],: ] _:_-_ ::э в]lзнання.

_ _,-_-:= "gеrrrп*i збrrткrТ розраховуЮться на ocHoBi iсторичного АосвИУ аефолry дебiторь та ана,r,iзу

:_'_r:: :'_б'l:|,1лI_*'r.' ВiДС)"ТнiТ- ,rро..рЬчених п,rатежЬ, Ком.rаrrш ur.riou. ооЙ*

,i: : j: э:этlсть ак]иву зменшусться 3а рахуЕок резерву, а с}ма збиткlr визЕа€ться у звiтi про прибуки або*,_, ,- :,:]la-\K\- якщо дебiторська забор"ованiй.6..r"йrrою, вона спису€ться за рахунок резерву д^я
: 

-r.'.;.';зоргованосri, 
Подаlьше вiАшкодрання ранiше списаних с}ъ,{ включасться до складу звф про

' '_--_--а зii3НачIL\а' Що засТосРання МСФ3 9 стосовно зМеншення корисностi фiнансових актrтвъ не,-. .::: - - :]: _!.о-\атковоIо резерву на знецiнення.

- .-: :.. :LJLIп 
фiнансовах акtпавiв

, --_._-: ..:;:ПJIНЯс визнавати фйансовi аюиви тЬки в разi припинення aii аоговiрних прав на 1рошовi, , .- _ - _ n;Iý або в разi лередачi фiнансово_го активу i uiдrоuЙrrх ризикЬ i витод iншопry пццрисмству.: ' :' =*ЯЬ В ОСНОВНО]rry 
" "'РЙ". i Не ЗбеРiгае у.i рr.r.*r i 

"r..одr 
вiд во,rодiт*ня активом, а продовжу€-: -- j:]] переданий актив, :го воно проАовжтс uiдоЪрuжuт,u свою част,'т в даЕому аrсгивi та повЪзанi з, , :_ _]=: зобов'язання, Якщо Компанiя зберiгас ,rpu*rr..o*ro Bci ризИrсr i urrод, вЦ всirrсlдiння llepeдa',lNl: " ",_- : _ , ,, l :кт]rво}{, воно пРоАовжтс врахов}Еати 

^аний 
фiнансовiй актив, u orprrru.ri ,.р'o .r"p"ouJi *о-r,'::*,-' ; вlтг,rядi забезпеченОi позики. Пр, ,roBrronry Прr.rrr.rrчri ur.rur.r" фi.rur.о"о.о активу рiзниця,, , '- l , ,, t- - э о}о варцстю активу та qмою отриманоi i rтuл.Ьоi' до отримання винатороди, а також дохiд або-'- ,-* --::i-lпlтченi в Ьшому с}ътпному прибрку, вiдносяться,u .rрибу"rr* i збитки.

" " ^; .",: jч;оэ-ъка забоРzованiсrпь

: ;: _,-]l.,эрська заборгованiсь, позики виАанi та iнша дебiторська заборгованiстъ, якi мають фiксованi або], _,::_ ,:",:те;а! i якi не котируються на акгrвно-у prrny, *lu.rфф*о*., ,n позики та дебiторська--_._-п", : i-_ ],-э, I1озI{ки i дебiторська заборгованiсь оцЬюю*a, a" амортизованою вартiсгю a 
"r*opr..u'rr^,: ] ::-llЗНо1- -*,*' вiдсотка за вирахранняшл збrпry вiд знецiчrе"ня. Прочеrггнi доходи визнаютъся iз'i . : l ]- ''--*l 1 )'{етоАу ефекгrтвноi сТаВки BiAcoTKa, За ВиIIятком Kopo'Koc|poKoBoi дебiторськоi забортованосгi, у*,*l- i-. ,. a;:знаннl{ процегrЬ с неiсготнилr.

: . _ i.,* . :_ _ _'i{СФЗ 7, фЬансовi зобов'язання визнаються за справемrIвою вартiстю через rrрr.1б},п{Lr та:- : '::ЯСОВi ЗОбОВ'ЯЗаНrrЯ СПОЧаТrУ Визнаються за справеАливою uapric.b, а у випад\ку кредтпв та

а

ш



Фiнансова звiтнiсть пРАТ кГАЛИЧИНА-АВто) за 20,19

,;,---oDcbкoi заборгованосri, з^ вира:rр^нням BITryaT на здйснення операцii У пода,rьшому фЬансовi:",|,:з'язання оцiнюютъся за амортизованою вартiстю з використаr*rr*,arоду ефеюивноiставки вiдсотка.
]"-,:--:эBi зобов'язання Компанil вкАIочають торгЪе,льну та iнrrгу ,.р.л-.ор.iлу Ъаборгованiсь, банкЬськi
r:.i ,],--,;l. оверарафти та похiднi фЬансовi irrс-трушетrги.

_ : .. ; ч: э-а в llзнанlп фiнансовuх зобов hзанъ

l 
' 
,:1]i:ъо\l кредlттЬ, Компанй припиня€ визнавжи cBoi фЬансовi зобов'язання т{льки у разi ii поташення,

-- ,--: з:ння або закiнчення с|року вимоги по них. Рiзниця мiж балансовою вартiстю a.rr.uro"o фйансовогоэ ,ijзяня та спАаченою або наАежною Ао слАати винагороАою визнасться в прибуках i збrтгйх.
- - : :.':'- j цl iнша феluпоРська забоРzованiсrrtъ

l : , ,::_,,ьна та Ьша цреАиторська заборгованiстъ при первiсному визЕаннi оцйюеться за справед\ивою
i::-1 ::-_-:, }- поlаrtъшоNry вона оцiнюсься 3а амортизованою вартiстю з використаННЯМ 1\.IеТОду ефектrтвноi
:-:: .:a 5:_1сотка.

] 1", 3апасu
:i- i::: :_ъ\шаються, головнIiiчI чином, з
,-_,-:_-,:,j: часпIна\uI та rrатерiалами. що:*'l::1 .'rобракаються за найпrеншою з
:.:,]_ j;"::-,

товарЪ, }трlrlryъл{их для продаяq/. Iншi запаси предсгав,rенi
утрип,ryтоться д,rя обс,rlтоврання та peмolfry основних засобЬ.
двох величин: собЪартiстю придбання або чистою вартiстю

, , ;:,:::--:ъ запаснIiх частин, утимраЕих дм проАажу, та Ьших запасЬ розраховусться з використанням:' -' i,ФО, СОбЬаРТiСЬ_аВТОМОбiЛЬ УТРиМРаних А^я проАажу розрахову€ться з використанням методу
_ : *: : -- -= 

rHoi собЬартосгi.

j ll Пздаток на прибlток

'-, . -,l .',',_-,, j ,TaHtB з поlаrпlg на пРufurпок

,l _ , _ ч-],о поАатку на при6lток визначасг,ься, вихомчи з веАичини оподатков}ъаного прибрку за piK._,-, =-_lH;tlit прибlток вЦрiзняgгься вiд прибу"тку, вЬображеного у звiтi про сукупн, оо**" uooi ---: i*.:_ :,: ,],],|,- доходь i витрат, що лiд^ягають опоАатIqъанню або вирах}ъанн- uЪr.rrr*,rерiодах, а'також] : _"_'_i-: :: c:aTTi дохоАЬ* вr,r-ц>ат, що взага,li не пiдrtягають опоАатк}ъанню або вирахранню дм цLлей, -.i-i--=iя, Зобов'язаЕня щоАо поточЕоIо поАатку на при6lток розрахов)4оться з використанЕяN,{ ставок- *!*i.- lч:i.t- встанов^ених законоАавством, що Аiють на звiтlту Ааry.
: - . , -: ..; :'.; :',:^:Jнt!я з пЬdаrпg, на пРафrпок

-:"-'::l,*:;l поýаток на прибу"ток визнаеться.ААя тимчасових рiзниць'мiж балансовою вартiстю актттвъ та! [j,;-::t. зl,обра,*.ених у фЬансовiй звiтностi, i вiдповiдними Ааними ,оАur*оuЪ"о облф, що!,,1 :,_--:_:ir^:ъся лрI1 розра]qrнку опоАатков}tsаного прибрку. Вiдс-троченi поАатковi зобовЪзання, як**: .. = 
,_iраа,аються з }рахJъанням ycix оподатков}ъаних."r.ru.о""* рiзниць. Вiлстроченi rrодrr*о"i

;i-* ]l : ,_,:эз;даються з },рах}ъанням ycix типlчасових рiзниць за уN{ови високоi ймовiрностi оц)имання в
*, - *,",_,,,- J:lоАатков\ваного прибутку, Аостатньоrо мя використання цих тил,Iчасоur.*- рiзrrrrцu.^Подат*овi

_ -- ]] ; ::iэв'язання не вiдображаються у фiнансовй звiтностi, якщо тимчасовi рiзницi повЪзанi з- J _ _ , :, i,: ;;:нtrкають внаслiАок первiсного визнанЕя iнших aюrTBiB i зобовЪзанu у р"l,r*^* )тод (KpiM угод з, ; ,-,: - --,l о-;,:cur,/r ЛК1 Н€ ВПАйВаЮТЬ Н1 На ОПОАаТКdВРаниЙ, Hi на бlхга,l,терський прибlток.

:о_\атк\ на при6lток або збиток за pik цредставляють собою су^{у поточних та вiдсц>очених

кожноrо звtтноIо перiоду i
приО}тhт, достатньоIо мя

" * *_i,: .: :::::сть вцстрочених поАаткових аюrтвЬ переIляАасться Еа кЬець
, :,]--- l*:.]":- -qj.]ло T"nroBipHicTb оц)имання в май6lтньому опоАатков}Еаного
l l , , , ; ],- ,::g:ъ;овоIо використаЕня цих активЬ, бiльше не € високою.
:| -," 

*,: :*,:,-_ :::aTKoBi актттвй i зобовЪзання з поАатку на прибуток розрахов}тоться з використанняi\I ставок]' -*-:--f I-__1-: а TaKoi+i поАожеЕь lтоАаткового 3аконоАавства), встанов,tених законодавствол,{> що набра-1оj] 'Г -l-]"-Э- НабРа-tО ЧИННОСТi На ЗВiТНУ АаТУ, якi, ймовiрно, булу"ть дi_п,и в перiод реа,r.iзацii.roour*o'uo.o;,-. з :. 1,_ :::,:.]-шеннrI зобов'язання. ОцЬка вЦсточенri* ,rодur*оuих зобовЪзань i акгrтвЪ вiдобра;кас

с
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Фiнансова звiтнiсть ПРАТ (ГАЛИЧИНА-АВТО> за 2019 piK

- -j ::* : з: нас_щки найрЬ Компанii (сганом на звiтrту ааry) щоао способЬ вiдшкодран ня або погашення
'- ;*- : .: -^ э:,этосri aKTrTBb i зобовЪзань.

:l - . --:, - : :_- .. _ -trl h-oBi аrсптви i зобов'язання вiдображаються у звiтносгi згорн}то, якщо iсrгуе законне право,:,- ,i|j":.:_ 
=:"-:l.tоза_riк поточних поАаткових aKTrTBb i зобов'язань, що вiд,носяться до податку rrа rrрrбfток,

]ц]!L.L; :.-;_:'*:етЬся омим i тим самим поАатковим органом, i КомпанЬ мае найр:гакиN{ чиноN{ провести
l .|,-],[- : :r:а\-,вання поточних податкових активЪ i зобов'язань.

- ,,_j_ :: з:rсlроченi поАатки визнаються у прибутrtах i збитках, oKpiM випадкЬ, коли вони стосуються*"l*:: 
", -,-- iезпосередньо вiдносяться,до скАад\у Ьшото сукупноIо доходу або власного капiта-,r.у. Y r,uolцy

l."lj-i;*i- :-:::эвl_rнтrr"r поАаток визна€ться або в Ьшому сукупному прибутку або безпосередньо в капiталi.
i.,,,;__ -_:]1H]iI"1 або вiдсqрочений поАаток виника€ в резу,rьтатi первiсното o6.tiKy о.rерацii з о6'сднання
: _,:" :.:- : _ " 1-oBIII-1 ефект вцображаеться при вiдображеннi цiеi утоди.
,!.. i-;l,зшовi кошти та ik еквiваденти

] j: ,i_ r.::гтII вI.\Jочають в себе грошовi кошти в Kaci та на ракунках у банках.

-- ,_j, ýj..acEIlIl капlтаt

-: ----:*_::i iэпiтаr вЦображас-ться за номiнаАьною вартiстю у вiдповiдносгi з заре€строваним Статугом

т, :,.- - '_.5;!1"I пРrтбlток (непокРlтпай збrтгок) вк^Jоча€ у себе резулътати поточноIо та попереднiх перiодЬ,
]" _;: -':а . Ззiтi про сlтq,тй АохоАи та Звiтi про змЬи у власноN{у KaпiTaai.

1 - :r:__:j з в_\аснIткаlrи Компанii вiдображаються окремо у 3BiTi про змЬи у власному капiталi.

-:,,,]ц Ре.;ервш та \ъIовнi зобов'язацня
] l :*,:-tt ] ].:;,:.ються, ко^и у Компанii е поточЕе зобов'язання (юридичне або конструrrтивне), що виникло в
:":-' J-i1 ],цlн\-_шlх подй, поIашення якого, ймовiрно, призведе до вибуття-ресурсЬ, якi втiцюють
:'j'r] ll . rit1 З;.ТОДII, i ПРИ чьому можна здЙснrтги lосговiрrту очiнку даного зобов'язання.

'l';- ] --':---l:; В ЯltОСr{ РеЗеРВУ, е наЙбiльш достовiрною оцiнкою компенсацii, необхiдноi мя вреryлювання- - ,:-, :: _ эобов'язання на звiтrту даry, беруlи Ао раги Bci ризики i невизЁаченостi, .уЬ; даним
, ':, $ [j,i-L]i.i]"t. }/ тих випаАках, коАи резерв оцЬюgться з використанням потокЬ .po-our*'коштЬ, за

t_,]_--, ЯfiII\ переАбачасТься поIасиТи поточне зобов'язання, його балансова BapTicTb оп"a aобо-
":_l] ]*_:_:-j:: зартiсгь даних грошових потокЬ.

- : ]_j:.:ij{aS, КОlм деякi або Bci еконойчнi виюди, якi потрiбнi д,lя реа,l,iзачii резерву, передбачасгься*] : LЁ]]l э! TpeTboi сторони, така с}ма Ао о,тримання визнастъся _як актив, якщо точно- вiдомо, що
l,*-] l _ _ .i:{ня бlъе отримано i Його можца досговiрно визначити.

, } :_ : _i эв'язання не ви3наються у фiнансовiй звiтностi.,Такi зобовЪзання розкриваються у прrтйтках до
: -"r;-: .:: звiтностi, за винятком тих випаАкЬ, ко,rи ймовiрнiсть вiдтоку ре.урсЬ,^rчо BTi,uoror.b скс_irlо,riчrri

: :-:iЗначною

] j Вд;+iшвi припущення мепед2кменту та д2кере^а невизначеностi в.оцiнках

: *-- - -.:i,:,,ll,/eillяJ, засrпоglваннi облiковах пutirпак

';,:":; застос\iвання облiковоi по,tiтики.ке_рЬниrrrво Компанii зроби,rо певнi професiйнi судження, црiм* :: i,-i: :i.],{егають використання оцйок, якi мiютъ найбiльш iстотний вплив 
'^ 

оr.rr., визнанi в фЬаrсоЪйз:,*- ,,:.: Lli сr-АаiенНя, сереА iншого, вкАючаютЬ правойрнiСть застосРанЕя припущення щодо здатностi
[з: - - - _, riяr,ънigь на безперервнй ocHoBi

|:':j,_:i!|l?lHlfX HadaHax rп) опРа.л,tанuж позuк Bil повhзанах осiб

jf:.: --:,: ---i:lНl поЗики,

_-i _-:i Jю ваот{стюа

о,lриманi вiд пов'язаних сторЬ i
у зв'язку з тим, що данi позики

a

виданi пов'язаЕим сторонам, вiдобра;каються за
носять технiчний хараIfгер в pail{Kax з2г2:\ьноrо

15



Фiнансова звiтнiсть ПРАТ (ГАЛИЧИНА-АВТО> за 2019 piK

- -] i1,;_зня грошовими коштами групи компанй, пiдконц>о,л,ьних кЬцевй конц)олюючй cTopoHi.
-": -: r:lчuнrl невuзначеносупi в оцiнках

-.._:: -. :lавеАенi ocrтoBHi прич/щення щодо майбутнього, а також ocHoBHi джерела невизначеЕостi оцiнок на
,*1 :'-: зВiтного перiоАу, якi спричиняють iстотний ризик необхiдностi внесення с}rгг€вих кориг}вань у
, : ,.:_*::,,вТ BapTicrъ акгивЬ i зобовЪзань протягом наступЕого фiнансового роI,т.
. _:: :,::, |:орuсн020 вцкOРас7пання основнах засобiв

_---:i r с-_роrОв корисноГо викорисТанrrя об'скГЬ основних засобЬ заАежить вiд професiйного судження
,:"]J::.:iilЗД, яке засноване на досвiдi роботи з аналогiчними аюlrвами. При визначеннi строкЬ корисного
i : ,:].--:,f,;JHrI aKTrTBb керЬництво приймас Ао раги }мови передбачlваноIо викорисгання аrсгrтвЬ,

: , , ,_:;:й знос, фiзичний знос i 1мови роботи, в яких буаlть експлуат)ватися данi активи. 3йна буль-якоi з
* : r |: Э або оцЬоК може призвести в резу,l,ьтатi Ао кориryвання май6lтнiх норм амортизацii

: -.::,":чi поOаtпковi ак/пuва

1 - -''-ечi поlатковi актrтви визнаються д,rя Bcix невикористаних податкових збиткЬ в тiй йрi, в якiй icHye
]" :_:-:::ъ. шо бlъе отрrтманий прибlток Ао оподатIqЕання, для якоIо мож}ть бу.тl-t викорltс,ганi цi зби,l.кrr.
j _ ,::':-iii{гва вLпlагаеться прийняrтя iсготного професйноIо судження при визначеннi сlми вiдюrадених
- *i-,, :;х еьтrгвЪ, якi можна визнати, на ocHoBi передбачуваного TepMiTTy i рiвня оподатковраних при6lткЬ
, ,: i.:- : jл-:lч\t сгратеr{iлtайбlтньоrо податкового пАаIтрання.

д -i[lfpATIIi з пов,язАними сторонАми
i f.::_-__:],[: сторонами яв^яються особи, одна з яких ма€ п,tожллтвiсть конц)олювати або здйснювати

-_-;::-: з_-^_\Jfв на операчйнi або фiнансовi рiтттення Ьшоi сторони, або сгорони, що знаходяться пiд
l ,--Т' ":'1- .Ё-Х]lI"' ВIiЗНаЧеНО В МСБО 24 <<РОЗКРrrГГЯ ЬфоРмаuii про звЪзанi сгорони>. Пов'язаниttли особами
' --:'__- -_::зчаЧено Приватне акцiонерне ТоВаристВо <yKpaibcbKa Азтомобi,tьна КорпораЦiя> (п'rатеринська

1.-,_-__i Коrrпанii, якi знаходяться пЦ коrцроАем Прrтватного акфоттерно.о ,оuфr.тва кУфаЬська
-j - -,]-,э-З КорпорацЬ>, ПрrтватнОго акцiонеРного товарИства (3апоРiзькиЙ Автомобjrr.ебуаЪний 3авод>
l l-, L-_- :::_: спiьнилr коrггро,л,ем).

:ar-,],:_i:-:j. ч:стtlна операцй з повЪзанrтпм сторонами вiдносrться до реа,riзацii'автомобirЬ i запасних частин,
l -'. -.i.*'1 :,--1,,т1. Kpirt того, Компанiя oTplf^4y€ посА}ти вiд повЪзанrтх сгорiн i гr,мтттrъ роялтi Материнськй

i ;: I CTI II I AoxIA BIA вЕААI3АцIi проАукцIi (ToBAPIB, роБIт, посл}т)
1-d J-:ъE дOхlд BL\ ре,t^lзацr]l п в представдений настyпним чином:

2019 2018
_ :* :-: :::]аз,{{\- автопtобiriв 279 000 268762

:*. 1 *: :::: -1,эj+.\- запасних частин з0 934 29 7в9
:-_ 1_ ]-дiзаrr1] пос]\тд. 9 957 8 557

319 891 307 108

20|9 2018
j - -: :: ].-э )еа_\1зоВаних автомобiлЬ 265 554 257 459
_i : : *_ :- эеа*\1зованих запасних частин 26 052 25 225

:l:* н.1_\анIIх посл 8 618 7 65,7

300 224 290 347
- :н_*_I[ опЕрАцIЙнI дохоли / (витрАти)

э,]ерЬаннi автомобLй

включаАи в себе

tб

пн1 елементи:



Фiнансова звiтнiсть прАт (ГАлИЧИнА-Авто> за 2019

*:,:].i:ý1 ВЦсотки по ЗаАиш на банкьсь
за посл цо

_-a::aзlшI лонесених В тз
ько1

гii та в оАопо cTa.nar-rHi

ним чином:

ого заход
говаЕост1

е списаних акгrтвь

]" --,.,_,,, ,rо ur*й"rЙБЙ"JЙ станда
., : b-::i] iELцi операцiйнi до"оди

,i-:_l l] обов'язковi платежi
] ::-: ji:-{я резерву вц знецЬення запасiв

тних активв
--::::l -: 5 rHb.r,iкарняrиr. за рБfrк-liд-gа*--:;:: 

_.:: crrrHbHi та безнадЙнi
-l :l]: :i: з;rзнанi ики

ти*
гl- 1вшl опе ацlинl

! t*]._\{:нIстрАтивнI витрАти
ти им чином:

: _j,l: :3 нарах\Еання по Еих

i -_-:*---:-,i i преrrй та нарах\ъанця на езерв
*.: :: j: :З КаНЦе]\ЯРСЬК1 ТОВаРИ

* : _-l ] _С_\\ТII, er та опалення, водо забезпечення.

- ] --;1-1-с п i\{Hoio забезпечення
: -;. _-]=t:_uзацъ

t : i |:р \TI1 Il.A зБут

_ j:j та вцловцн1

ннями
- -_ý -.:-:онЬ а/мтадАято

a

гового

l7



Фiнансова звiтнiсть ПРАТ (ГАЛИЧИНА-АВТО) за 2019 piK

:'а,з,::-_: --,ос.\\тоВ\вання аВто по п

Jl :НШI ДОХОДИ / (ВИТРАТИ)

дотово

ання О3

Украiни ставка податку на прибуток пiдприсмств на 2019 piK та

18%. Сща вiдстрочених поАаткЬ була розрахована на основ1 ставки

/ витрж з податку на прибуток за роки, що закiнчилися 31 Iрудня,

*" поt{ток LtА приБуток
} _--, :_:_:,, ro Податкового Кодексу

. 
,-.=, эокIl ВстанОВ:\€FlZ В РозЙРi

:: - " . }._ ...: IloHeЕITIT (Bi ,\rтткодlвання)

_ :-:.:-*-,:з-rенi TaKII\t чIIноi\I:

- j_--- ]::.эатII з поАатк\, на п

jяРТ,атЕ з

t.;;!j :. ::- jзтко\{ на прибl,тоц який вiдображений в данй фЬансовй звiтrтосri i при6l"пtом до оподапýtsання.
нии нас:гVпним чином:

ною сгавкою 187о

jrl-]'3l"iTE з податкV на U

-" j_:}L\T ЕрLдльнI Активи
: _;] - :: j *-::: ii-тIItsII компанii п нсовlи звlтност1 I] им чиноN{:

Ндйlrевr,ванця cTaTTi
!.&дJ: - э-r ваDтlстъ на початок
Jп^тrui:.:,: шерlодY Y т.ч.

-,]Jl,,,l -: :" :э..дня 2017
пт

a

ним чином:

*" 1 :; -' . :Pi\I]rI В!\кАаАен1 поАаткоВ1 акТиВи 1зоооВ'яЗання
Актив / Gобов'язанця) Доходи/ (вит,lэати)

20|9 2018 2019 2018
,:_4:rt .: _-::_:i поточнi зобовЪзання 5 8 (3)

I42 109 э5 1,2

:].r lt -: : j._- -a;i 1не}IатеDlалън1 активи (31) (48) |] 19)

l|6 69 47 (7)

ABTopcbKi та сумiжнi з
ними права та

пDогDамне забезпечення

Iншi
IleмaTepia^t,нi
. активи

ffr:ь;г,: о о "iй

18



Фiнансова звiтнiсть прАТ кГАЛИЧИНА-АВТо) за 2019 piK

ABTopcbKi та cyMiжHi з
ними права та

програмне забезпечення

Iншi
HeMaTepia,,lbHi

активиНай ня cTaTTl

5сь:го впбtття, у т.ч.
i ---li ::epBlcнoi BapTocTi
}. r 1--:.]i If,]iопIfченоt затl1
Lw,:,рrпзачiйвi Bi
:,,t аЕсова BaPTrcTb ца початок
];t;:тý,зг0 шерiоду у т.ч.

тзацiя
3.a,ь,: г0 в, \,iйrrrro,

r-* il,, -J первiсноi'ворmосmi
}::h*:г'r-] впо\-ггя. \. т.ч.

llзац1l
l*ль:rтвзадiйнi Bi ня
эLr i rEJ :ва BapTicTb на кiнець
:ifri1*:ý.::,: перiодv, v т.ч.

*L: ,, : j. _: i :эгдня 2019

:=о),{ звlтноIо року зйн методь амортизацii тл
ri зн-пгвЬ не було.

с-трокв корисного використання

-: :=orr 2019 року Товариство не несАо витрати на дос,tiдження та розробки.

*; .:-Tort звiтного року переочЬка нематерiаАьних аюивЪ не здйснюв алась.

-:, -I*EOBHI ЗАсоБи
чином:

2019 2018- -_-;:-]lrTT11
78

тlсть основних засобь -27 625 27 з47
24 625 21 425

*rl.j. - :ф1: :'1C-\JILЦ В основних засобЬ за piK, що закЙчrтвся 31 mчдwя 20t9
Бt,двлr,

, сдорчмта-цmш-if"д=ц
передавarль

в1

прrrстроi

Машини
та

об,rаднанн
я

Трансп
opTHi

засоби

Iuструменти
, прIIлади,
iHBeHTap
(меfui)

Iцшi
ocHoBHi
засоби

Бiбдiот
ечнi

фопди

Мадоцiн
цi

необорот
rri

матерiа,ъ
tri аrсплви

Всього

Щ,щ, ]iпii

шlшцЕf]гс*ъ Ё;

шilqiщпlк 22 668
j[ff,I|l!]г: .Ita:i ]дV

531 1, 352 3 643 L52 27 347

882 |77 768 5 909 1, з45 58 287

a

19



Фiнансова звiтнiсть ПРАТ (ГАЛИЧИНА-АВТОD за 2019 piK

--llltE]ma5-,-E,lд вя

Буаiв,ti,
спорум та
передаваль

Hi
присгроi

Машини
та

о6.ладнанп
я

Трансп
opTHi

засоби

Iнструмевти
, при^ад\и,
iHBeHTap
(меб,d)

Iцшi
ocHoBrri
засоби

Бiбдiот
ечнi

фонди

Ммоцiц
цi

необорот
lri

MaTepiMb
Hi аr<l,иви

Всього

l],ii,]T -'1-:-i

..{; , (2,/ 537\ (351) (176) (416) (2266\ (1,) (193) (30 940)
ýrз":г,:
шr.л:fu*r:

1 015 88 tl 591 1 705

rElTlmirjýn
t.lý']tc':ъ

1 015 88 L7 591 1 705

86 |,l 570 667

f,i]:lл

i;_-j,i:]--;
1 015 2 21 1 0з8

|*rflli]:-:Tз.rurLEEl
(700) (85) (77) (449) (5) (1 316)

L:,.:r,: вgбъ-ття 9 2 91 3 111

шfiiг-::ý

Trrlдi!:E: i
liЁJte:,-FeEoi)

iJФT:r;Ti

47 |l 256 21 329

lШllliш-ТТ* f,Etf,€\- (32\ (9) (159) (18) (218)

] il""--t :: i:i:.

9 2 91 з 111

i;rl'': ]-*т ::::::iol

L.,:T-l r:--:

41 11 256 21 з29

idlf,] ] --а : :__ -._-i (32\ (9) (159) (18) (218)

-!ra,j.Дiý.i,: В:,
}ý,тllс:ъ Еa
ffi!$е.з, звiтного
]дf:lл:лт. ý т.q.

22983 525 I 284 3 688 0 |44 2,I 625

51 22а 929 177 768 6 244 1 з24 59 663

, { r: (28 2з7) (404) (176') (4в4) 12 556) r1) (1в0) (32 03в)

_L:i _-_:IýЧе Т2ОlМЦЯ основних засобlв за plк, що закlнчився 31 грчдl я 2018

:_л;m{ е:п-в д.ЕIIя

.ý-T"T:гl

Булiв,ti,
споруди та
передаваАь

.Hi
присlроi

Машини
та

обдаднанн
я

Трансп
opTHi

засоби

Iнструменти
, прилади,
iHBeHTap
(мебаi)

Irrrrri
ocrroBHi
засобlд

Бiбдiот
ечнi

фонди

Ммоцiн
Itt

необорот
rri

I\!aтePlanb
Hi аrсгиви

Всього

iu,&l-r.]aaoBa

lадг]Е"т,ъ Еi
n|:@JTi:, х
:ilл,:Е:го перiоду

18 921 208 1 |77 2 699 153 22|59

45 856 49,7 |-77 548 4 642 1 з46 52 061

:,], i] (26 935) (2в9) ,176\ (37|\ 0,943\ (1) (193) (29 908)
$.э,:,гв
I:l ,_:йm lcl 4 349 385 220 127l 6 225

IЕтБ;!;ЕIа 4 349 385 220 1 271 6 225

о
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Фiнансова звiтнiсть прАТ (ГАЛИЧИНА-Авто> за 2019 piK

Ммоцiн
Hi

необорот
Hi

MaTepiMb
Hi аrсгиви

rФ-lш:ъ

*.fll:'ltrтЕзлIlявl

Ьg,"rг: вшбл-ття

штщтт
лrrт'п'дп:в : i
лrзе,:шляевоi)

вдс-*:ст1

mr,:ft-T:I jЕоФ,

!rд.j"дЕ"с:: ьд

iшl]Ё-:ъ Ед

ý!fiN!ffi jБIтвого

лf]lllд1" т r.ч.

ьг*t:1

_l, , -_: -:::?.;ltlя 2019 роý балансова вартiсгь осноВних засобъ, якi переданi в заставУ ГIАТ (кРЕД
_":, __" : _'Э Б_\нЬ) склала - 20 751 тис. грн.

.4 З qlГI_\сII

-:;- . : f f ,i1 гргдня 2019 року BapTicTb запасiв, якi знаходились пц заставою вцсгЕя,

j ]!,ЕБIторськА зАБорговАнIстъ зА товАри, роБоти, послуги

в Компанii е безвiдсожовою' термЬ it погашення склада€ вiд 30 до 365

eHi в lJBrTr ии стж1
2079 201,8

4 21,6 2 818

7 629 7 525

94 56

j ;ь: го: ll939 10 399

зябопгованlсть бчла п лена им чином:
2019 2018

бпптовяттiс-тт, за товаои_ ооботи. посл 4 190 4 406

к кl-lелитних зЬиткtв 15) (25)

4115 4 381

2l



Фiнансова звiтнiсть ПРАТ (ГАЛИЧИНА-АВТО> за 20,19 piK

ПОТОЧIIА ДЕБIТОРСЪКЛ ЗАБОРГОВАНIСТЬ

нимчиЕом:

n3l

ш rrrrTfпa

активи Ьчли

чином:

ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА ВИДАНИМИ АВАНСАМИ
чином:

мдЙвутнtх пЕрIодIв

о

шша асбiторока заборгованiсть за Ьшими

,с



Фiнансова звiтнiсть ПРАТ кГАЛИЧИНА-АВТО) за 2019 piK

_ ' _ :э,.-:rrя нш1 оОоротн1 активи an чином:
2019 2018

х 2 з5о 764

2 350 164

- :loBI кошти тА iх ЕквIвАлЕнти

2019 2018

l'|- --_ jj: ts оанках 6 4зо 3 45з
6 430 3 453

нижче:

; i{;-Jlтдt\

Ёого капlтал
1"-;jпочаток

-:_-; DезеDвний капiтал 5%о

- _ : - чн_{ крЕдиторськА зАБорговАнIсть
icTb б

. :, ,_::._ rоlrпаЕii- у 201Sp. та2019р. бу,rо поповЕено за рахунок розподir,у прибутку за пiдсуrчrкамИ
_ *' -.1':.-' 1- 1Оl7р. та 2018р. Урозмфi 5 % вiд чистоrо прибркУ'

- : " .:'-:_-_q резервний капiтал представлеIIий нижче:

]l

l

Li],,

1,7 з5117 з51 28 917 50028 917 500

:-, _jiя ьтедJггорська заЬоргованtсть ОуАа на такид.{ чиноN{:

20L9 2018

* _ ,- - э a5ка заборгованiсть за товари, роботи, ,7 
612, 8 бзб

,;: з оюJжетоN' | 9з9 486

].iil з1 стDах\вання t5J 1,41

.] ::: з оп-\аТII 661 659

-: j..Jэська заборгованiсть за одержаними
11,872 4 522

22231 14 444

23



Фiнансова звiтнiсть ПРАТ (ГАЛИЧИНА-АВТО> за 2О19 piK

*_*: ._ :;l.\ачених авансах

-Bi

r .г,:---:.-;: з le

; i ii,r ":,.:- lTopcbKi зобов'язання

]i

1*] :.ia:c-_ ia]

]:, ншI поточнI зоБовязАння
чином:

ими цlльовими

i забезп

ПРатIiвцlл2, (заробЬа гIлата, вiдра1,1вання на соцальне сграryuання та резерв
"Lr tц

,lL_._г i :],

.: _- _ ;D\-lJ.Ui виIL\ати
:l эi!\ючен1 до

20|9 2018
5;;;* :--: ji-:?HIlx посл 5 785 4 702

* tj_,[[,]---]'i - _- _-_: зIгтрати з 8з2 з 711
4 21,2 3 919

16 15

13 845 |2 347

r lWCltsHI ТА KOHTPAKTHI 3оБоВ'яЗАння
'-'-:'.ч,-.lti

,"", *чг ,. ,-"чнiт рокЬ в Украшi спостерhаеться полiтична та еконойчна криза. Автономна Рестrуб,tiка
" ,,] 'l :.L -,:: j,.iЪСЯ аНеКСОВаНОЮ РОСЙСЬКОЮ ФеДеРацiею. В 2018-2О19 роках продов/r.)тхвся збр,.rr*,,rrr1-,
,ir, С Jr- .-; ,:.:,cTTrHi терIтгорЙ AlTaHcbKoi та д\онецькоi областей.

]r -: :,: ' ---эеlнiI-r рЬень Ьф,lячii скьав 4,1,О/о (2018: 9,87ф. EKoHoMiKa УкраiЬи продовýrвала вiднов,rення
]lll,;, 1,l;] *,- ii:оно\riч_lоiта п.9лiтичноi кризи попереднiх рокЪ, що вплJ{Irуло на пойрне'зростання ВВП в] ;": , :--:. j.30о (2018: З,4О/о) та стабLriзацiю нацiона,льноi валюти, У мiжнаролrt ,"р.Ъл eKoHoMiKa

iil'lйil,L l -ir l - iСТР\Ъfu\а ПеРёОРi€НТацЬ спЪпрацi на ринки краiн_ч,tенЬ европейського Союзу у спосiб, що
rц::- J !:_:,l впроваАження в3аемних торIових обмежень встановАених мiж Украiною та Росйською

Iiil,,'_* . ----

а

:& -lоходи мМъrrгнIх пЕрIоАIв
rll настчпним чином:

2019 2018
" ,,.::: :,iэентlIlнl п_\атеrк1 по АоIовоDах 27

27

ý :лOточнI зАБЕзпЕчЕннrI
L|] , L, .__ i. _. _ :р\-д}Ui поточн1 заЬезпечення ttvЛИ чином:

2019 2018
шт:.; :_1з-i tsIIгL\ат к 388 395

388 395

м()жна 1.1 чином:
20|9 2018
395 309
952 8з8

(959) (752\
' * ] |].;jl :' :- 388 395

}, s;r:P_\TII нА ВиГIААТИ ПРшIВнИкАМ
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Фiнансова звiтнiсгь пРАТ (гАлЙЧИНА-АВТо) за 2019

ТLr4альlц1 сгабiдiзацiя еконойчцоi та полiтттчноi сиT уацii з2л€жить, в значнй йрi, вiд дй украшського уряАуВ liд того, наскЬки успiшнлтм буlе спЪробiтниrrrво з Мiжнароднrтм Валютним Фондом, разом з тим,
йУшй розвиток подй в еконойчцй та полi-ттт.rнй площинi € важко передбачуваним.

Шлryванtп

Дrr уцРf&ськоi сиgгемтъ оподаткрання характерним е HamHicrъ численних подажЬ. КерЬництво вва}ка€,
Еl/\ячr з власЕого тлрйачення IIодажового закоцодавства, офiчйних розЪснень i ryдових piTTTeHb, що
шrтrовi зобовЪзанття буrrи наrrежним чином вiдображенi в облФ.

фчti tluttlaHtп

IЦОщесi звrтчайноi дiялъносгi Компанiя не залг{алася ао будь-яких судових розг,rядЬ i до Hei не висрадися
ilщеrчrзЛ

СIIРДВFДАИВА BAPTICTЬ ФIНАНСОВИХ IHCTP)rMEHTIB
вартiсгь фЬансових аrсглтвЬ та зобовЪзань визt{ачаеться насцшIrим чином:

BapTicrъ фiнансових амивЪ та зобовЪзань зi сгандартними )п\{овами;

вартiсrъ irrших фiнансових акгrтвЪ та зобов'язань (виклrочаючи аериватrтви) визначаgтъся
Ао загальноцрийнятих моАелеЙ розрах}ъку вартосп на основ1 аналlзу мсконтованих Iрошових

!rЕrорtrстш{ндл цЬ за поточЕими ринковими операчiями.

rqйо-rггва Компанii, баьансовь вартiсгь фiнансових aKTrTBb та
r фЬаясовй звiтносri, прибzшлзно дорЬнюе ix справед,rивй

зобовЪзань Компанii,
вартост1.

чином:

ризикАми
KllrrrruanJ

FРЦ^rc своТдц кагriталом ААя забезпеченця безперервноi дiялъносгi пiдприемсгва в май6lтньому i
ШдЬщii пРибупсу ziKuioHepb за рахуfiок отrпrмЬацii спЬвiдношення позикових i власних

Ef*т-" Котr,пrанii Регулярно церегляда€ qрFсryру свого капiтаzl,у. На ocHoBi резу,,rътатЪ такого
tГШrвiя ВжиВа€ захоАЬ Аля збалансранЕя загальноi с|рукгури капiта_,rу шляхом розподizrушLдо сгJгуп{оIо капiтаrrу та оц)имання i погашенття фiнансовоiдопомоIи,

коьшаrriitкладаgrься iз капiтаzrу, що IIалежить акцiонерам, лtий включае статгпrий
'rпrй rrрибугок, а також iнших поточЕих зобовъзань.

i зобов'язанrтя Компанii вкАючають торговеАьЕу та Ьшгу кредrггорську заборгованiсть.
шBi акrиви TaKi лс торговельна та'мтllалебiторська заборгованiсть, а також ToTiBKa.

компанii були

- Е РЕзик ,того, що коЕц)агеЕт може вiдл4ов klтися або сзоечасно ire влпtонаттt Boi
irгъ що чризвед\е до фiнансових збта,лtЬ.

{г
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Фiнансова звiтнiсть ЦЕДI{Йичинд-двто> за 2019 piK

УПРаВzrЬСЬКИЙ ПеРСОнаЛ зАЙсцюе аналiз {реАитЕого ризику на ocHoBi моделi очiIýтаних
х зби-гкЬ (ECL).

ставки очiкуванrтх збrпсь баз}тоться на профirri платежь по лродrt)кам за осганнi 48 йсяцiв до з1
Д19 рокУ та з 1, сiчня вiмОвiдно, а такоЖ BiMoBiMi iсгоричнi кредrтгнi збrтгки цротягом цього', IСГОРrТЧНi еГаВКИ КОРРЧЦОТЬСя 3 }'Рахуванням поточFIих та перспективпrr* *ur.роaконойчних

що вIIливають ца здатнlсть клlеЕта сплачрати непогашену суму.

Балансова BapTicb дебiторськоi та iцшоi заборгованосгi, трошових KoшITiB, а також безпроцентнrж
щ'язаЕL{м cтopoнrll\4, .шляе собою максима^ьн*й *р.д-arrй-ризик KoMгraнii.

hшщ лfuсвЬосгi це ризик тото, що" Компанiя Ее зможе погасити cBoi зобовЪзаЕIIя по Mrpi ixl Позицй лiквiдносгi Компацii ретеАьно контолюсться i управаясться. Компанй викори*Ъuу.

обсшу реаrriзованоi готовоi продукцii.

c{iEaпcoBrax зобовЪзань Компанii за термЬами погашенЕя станом на 31 трудЕIя 2019 р.ЕЕжче:

tшс^ямти БАлАнсY

-]rr riтEd' мп i Ао ддrЕ заrВ€РАяешil пiсf фЬансовоi звiтттоgгi rTe вц6]rлося жоАних iHTTTTa:c
6 вш,rшугя ве ааву фiнавсов;r звiгяiсь-

6
ЗВIТНОСТI

спЕ(Ед ве 31 TpyaBr Дl9 ру Tz я що закiIIЕrIася Еа здlначену дату затверджено до

Ir.В.3iакевпq

В.В.I(озак

ЖДр

Впродовж
трьох

мiсяцiв
тис.грн.

Вiд трьох
мiсяцiв до

одного poxýI
тис.грЕ.

Вiд одного
до сiми poKiB

тис.грн.

26



l
я
r
I
з*
Е
ЕЕЁD
ЕlЕ,о,,ftE
о

-Ф
l!s3
F
р

с.


