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lнформацiя про суттеву невизначенiсть, яка може ставити пiд сумнaв здатнiсть
продовження дiяльностi юридичноi особи, фiнансова звiтнiсть якоТ
перевiря€ться, на безперёрвнiЙ ocHoBi у разi наявностi TaKoi невизначеностi:

Аудитор не виявив суттбвоj невизначеностi, пов'язано'i з подiями або умовами, яка
може поставити пiд значний cyМHiB здатнiсть Товариства продовжувати дiяльнiсть на
безперервнiй ocHoBi.

lнформацiя про узгодженiсть Звiту про управлiння, який складасться вiдповiдно
до законодавства, з фiнансовою звiтнiстю за звiтний перiод; про наявнiсть
суттевих викривлень у звiтi про управлiння та Iх характер:

3BiT про управлiння Товариством формусться та подаеться у вiдповiдностiдо п,7 ст,1]
3акону Укра]ни (Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в yкpaiнi) N9 996-
XlV вiд 16.07,1999 року, адже Товариство належить до категорij середнiх пiдприемств,
Очiкуеться, що Звiт про управлiння за 2020 piк буде наданий нам пiсля дати цьоtо звiту
аудитора.

lнформацiю, яка щонайменше мао наводитися в Аудиторському звiтi згiдно ч,З ст.14

3акону Na2258-Vlll, наведено в iнl]-]их параrрафах нашого Звiту,

Ключовим партнёром завдання з аудиту,

результатом якоrо е цей звiт незалежного
аудитора е диреrгор
ТОВ (БЕНТАМС АУДИТD
Номер ре€страцi'l аудитора у Peecтpi
аудиторiв та суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi 100024

м- Киiв, УкраТна

OcHoBHi Bidovocmi про ауаuпорську фiрму

Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БЕНТАМС АУДИТ"

Мiсцезнаходження: 04107, Украiна, м, Киiв, вул, Татарська, 7, оФ.89

Номер ре€страцiiу Ре€стрiаYдиторiв та су6'€ктiв аудито рс ь Koi дiял bнocтi: N94656

(23) лютого 2021 року

гiна Наталiя
ентинiвна
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fu)Е
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тов (БЕнтАМС АУДйТ) Украlнао4lо7ки]ъвулТатарська7,оф 89 +38044 492_25_4з Ьепtаms aUdil@qmail,com
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до Явцiошьяоm полож.щ (mшрiу)
бимфьrоD йлiry l 'зашь!i вл ом до Ф| rcоь ]sirноfi,

дцrп (рiц мiсяць. число)

yKp!'lHa з! кодтуу
оргаliздцiйнФпрsDоцформогФподр,омлп тоъФйшlй;ф;;Б;Б;rщ;
впд ехономiч о1 д],льхф,i
Саредя кiБкiоъ прцiв {кiв

Тоmриово з обмежпою DiдоьiлФьjiiопо за КОПФГ

д.Фесs. Rлефн вупш ШОВКОВ
()днпщ 0пя,ру 0, Фн, беr де.lпоDою ]нзка (оФiм роздi,у lv Зчiту про фiнонqовi ,etr)Tbmfr (Звiý про оуч-пллй дохiл)(форма
}i2), грошовi покO5никя якою llsfuдъся в Фпвяя ] копiйk!мя)
Смцспо (5робяfl по ,дчry ч' у вiпоDifriй uiппцi)

зл полоreнпsW(овплорmмп) бrхгФ,ftрсьхоло облi,rу
зr мiш!роfrиW сftндарпмя фiнsлсоаоi звiпооП

Бмяпс (Звlт про фh,!псоDпй .r!п)
n! Зl rрудпя2020 р.

лктIlв

ЬкопичеЕз сморпзоцiя дозгФтроко.rх

яхi облiковrlоъоi ш меФдом )qsоП в к!пiшi

д.бiNрьiа :пборювд!iоъ
вiдоточелi поФпоDi sхвви

$л шох хошПв у цехтмЪовsних отржоьп рФсрп!к

ьк0 5ýборюпfuiоft зп розрsi:],тrcм :

у lDtrIу чяслi r поФтrу на прибуrcк
iora за ро]р&ýнмми з н9р&\овох!х дохоДь

Iпша лФчm д96ircроько

лереOФdфиkа уоrрýових р9зервц

рвсрвц до!гФтокоDж зобоD'язань



113,1

1190

IIL IIlобоFо,пl ьlпз . лрпч)Liпl tl{ ро hLк.ý. ri l п)пп Uпблтя

зобов'я]л.хя i ]rбсlлс{еппя

Добl oo11oKoDi $6еrlечелп,
Jloшocrr)oKoBi тбет,есеtrня

реlерБ довюсФоiовш зобов'rмпь

]6иткi з дбо Dезеr в ,лех|их,!плат

овtя]пл i i ]л66псчtппя

ловrостпоковймя rобоыiзаппiмя

iоrъ ]5 олеrжпямя ов ,о!мп
tricTL т л.]рзýпк!мп l \а!спикэмя

п,сlъ trдстцовою дrлLllспо

W
Ксрiвtr!fr

rоловfiuй бухг,.тfер

,i--Бi]iБйБй 
в порядху,

Гршцqко Бор!с ВiктороD!ч

ннморriпом в п KolsBroi ьлпдя, що р.sлЪуе дер*ьлу полiпtrlусферi оmflOпкп.



Пiдпрпс[!ство Тоsарпсшо 1 обtIе,кспо|о Diлttовtдfurьпiстtо i'М.С,Л,"
Дата Фiк, мiсяць, чисiо)

за едпоу
202l l 01 0]

(поймсFроняя)

Звiт про фiltsllсовt результатII (ЗDlт про с}тупппii дохй)
за Pix 2020 р.

Форма N2 Код за Д<УДГШ1O0Г-]
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L ФIIIАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Статт'l код за звiтпltii

1 2 3 1

Чиоткй дохiд вiд ремiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) 2000 380 266 40l зз1
Чlлспi заробленi cпpaxoBi премil 20 ]0

премil пidпчсаlli, валова сума 20] ]
пoeмil, пеоеdа i у пеоеспllахуваплt, 20]2
змiна резерву немробленllх премiй, вмова сума 20lз
змiна часпкu переспраховuкiв у рфервi незаробленlм 20l1

Собiвартiсть реалiзовапоi проФжцii
(mварiв,робi1 посщт) 2050 ( 270146 ) 27з 9z9 )
Чllспi понесенi збllпкч за спраювl|м1l вulLllапам1l 207а
Вмовий:

гфиб}'mк 2090 l l0 l20 l27 402
збкгок 2095 (

Дохid (вuпраm ) вid змiнч у резервох dовzосlпроковllх 2105

Дохid (вuпраmч) Bid змiнч iqulux сlпраховчх резервiв 2] ]0
змiна iчu|llx cl pclxogllx резервiв, вмова сума 2]]]
змiна часпкч переспрс|ховllкiв в itlm x спрсuовllх резервсaх 2] ]2

IHmi операцiйвi доходи 2l20 8 708 59 збз

аохid Bid змiн\1 варпоспi a\m BiB, якi оцiнююпьс, за
справеdпuвою варпiспю

2l2l

dохid вid первiс оzо вllз аппя бiоло?iчнuх aKпuBiB i
сiльс ьк ozoc по dаос ь ко l' пDоdу кчi I

2]22

dохid Bid вuкорuспання кошmiв, вuвiльненllх вid 2l23

Адrriнiстративнi вlтфати 2l ]0 ( 25 67з ) ( ll l75 )

Вкг!ати на зб}т 2l50 ( 7з 4з5 ) ( 88446 )
IHmi операцiйнi вrфати 2l80 ( 28 156 ) 19 229 )

вuпрап1l Bid змiнч варпоспi aKп BiB, якi оцiнююпься за
справеалuвоФ варпiспю

2181

вuпрапu Bid первiсlлоzо вlвпапlt, бiолоziчнuх aKпuBiB i
сiл ьс ьk о2оспо dарс ь к о ]' пDоdу кц i l

2l82

ФittsпсовпIi результат вц операцiйноI дiяльностi:
пDибуток 2l90 67 9l5
збifrок 2l95 ( 8 436

Доход вiд )^{acTi в Kaпiталi 2200
IHmi фiнансовi доходи 256

IHIцi доходи 2240 l02 1 667

dохid вid бла?оdlйноi dопомоzu
22,1]

Фiнансовi вt{трати zz5l) ( 5855 ) ( 5 029

Втрати вiд wsстi в капiталi zz55 ( ( )

Iншi вирати 2270 ( ) (

Прuбупок (збuпок) Bia Bluugy iнфляцii'на онеmарнi спаппi 2275

l



Фilrа|tсовиii |)сзульта,г ло оподаткувдlп|я:
при6l,ток zz90 64 809
збиток 2295 l4 189 )

Витратл (дохiд) з податкY на при6,!.юк 2з00 (5 801) (з 74з\
При6},юк (збиток) вiд припиненоi дiялъностi пiсля 2з05

ЧlIстIliI фiIltuIcoB!lii результдт:
приб\."гок 2з50 бl 066
збиmк 2з55 19 990 ) ( )
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сукупниЙ

llt. ЕлЕмЕнти о йних

II. о

Стлття Код
рядка

за звiтlIUй
перiод

за дналогiчний
перiод

попередвьOг0
irOKv

1 2 3 1

Дооцiнft а (уцiнка) необоротних аkтивiв 2400
Дооцiнка Lчцiнка) фiнансових iнcтpyi\telrтiB 2405
Накопrненi KlpcoBi рiзницi 2410
часжа rншого суh?пного доход, асоййованих та спльнr-с(
пiдприемств

24l.5

lнший суктпний дохiд 2445
Illlllllii ct|{yltlluii лохiд л0 олодаткчваlпlя 2450
Полаmк на прибlтоц пов'язаний з iншим сукупним доходоýI 2455
lnmtlii сукупlпli:lдохiд пiсля опода,гкувдtlня 2460
Сукупullй до]tiл (сума рядкiв 2350] 2355 тд 2460) 21б5 19 990) бl 066

пЕрл витрА

Назва сl,д],1,i Код
рядка

зл звiтUlIй
перiол

за авмогiчппй
перiод

пOпсредньOго
DOку

l 7 3 1
Матýрiальнi затрати 2500 з 54l 5 041
Витрати ва омату працi 2505 |0775 1 045
Вiдрахчвання на соцiмъй заходи 2510 2ззб 224

2515 1 69з 7 988
IHrпi операййнi вrrтрати 2520 l02 9t9 104 552
РазоlI 25s0 |21 264 118 850

ry. розрАхунок покдзникlв приБутковостI д

назва стдттi Кол
рядкд

за звiтвхй
перiод

за апмогiчниIi
перiод

пOпередяьог0
рOку

l 2 3 4
середнъорьIна rtйblticтb простих акцiй 2600
Скориговаяа ссрсдньорiчна кrлькiсть простю( акцiй 2605
Чистий прибr"юк (збитOк) на одrry лrостY акцЬ 26l0
Скориmванлй чиспа; при6},mк (збиmкl на
одну просry ашIlю ,й;-,' ; - , 2615
дияiденди на одrгу просту авtiцо" 2650

tiJ !{#;#:
Гриulенко Борис Вimорович


