
Залпшок Ilа рахунку 15 по Кр мське представtl.(Сirrrферопiль)

Залишок на рахунку 15 по Луганське предстдвнrtцтво

При проведення iнвентаризацii Товариство не мало мояоlивостi переконатися в iх цiлiсностi, так як

доступ до них втрачено. Таким чином активи, зруйнованi або пошкодкенi в зонi АТО та Криму, буд}ть
списанi (вiдновленi) пiсля того, якдо HrTx буде оцимано фiзичний доступ.

ОперацiI 3 ов'язанuмu сrпоронаJпu

В 2020 роцi Товариство здiйснило наступнi операцii з бенефiцiарними власник€lми:

СаqбОо 1.o почапоk перiоФ, Оборопu за пepiol, пцc СмьПо на кiлець перiоф,

JожЕнко г.о. l504,10 2 399,40 4 841.I0 ] 945,80

полосЕнко о.г. 2 ]50.20 2 з50,20

2 з50,20 1504,10 2 399,40 7191,з0 3 945,Е0

ДовZocmроковаДеб орськазабор'оваliсmь

Станом на З 1.12,2020 р, довгострокова дебiторська заборгованiсть вiдс)лня на бfu]ансi Товариства,

Фitlансова звimнiсrпь за сеL|lепlп(ulu

Товариство не мас звiтних сегментiв (госгtодарськлх або географiчних), визначених за крLтерir\!и.

наведеними у п,6 9 Положення (стандарту) бухгаптерського облiку 29 (Фiнансова звiтнiсть за

сегментами) щодо яких мае розкриватися iнформацiя у рiчнiй фiнансовiй звiтностi,

Поdii пilrtя dаrпu Болаltсу

Панлемiя KopoBaBipycy за лiченi мiсяцi rмiнила }ста,lений свilовий устрiй, вплинlвшл на

абсолютну бiльшiсть сфер життедiяльностi. yкpaiнa, звичайно ж, не стilла виня]ком: падiння eHoHovIHll,

виклики у внутрiшнiЙ i зовнiшнiЙ лолiтицi, оборонному та енергетичному ceкTopi наЙбли)кчиri часо\!

вiдчуватим}ться все гострiше.

Сфера економiки найбiльш критично постраждала внаслiдок ландемii COVID-l9, apt(e бiзвес

лрактично був зупинениЙ, Та Й зараз, незваrкаючи на ослаблення карантиЕу, чимало сфер jijoвoi
дiя lbHoc li rна\одя I ься в анабiоli. шо при iвело до 1ниr(ення к) пiвельноi спроvUжllосl i насе,lеllllя,

нАзвд KiлbKic,l'b BaDTicтb. гDн
Термiнал Intel Atom/D945 1 2282,5,7

Шкаф дIя одягу 1 816.00
Комп'ютер "SBT"/AMD Athlon 64 - 1848 1 1848.00

Всього з 4946.57

назва кiлькiсть BaDTicTb. гDн

MoHiTop LCD 19" Samsung SM 940N 1256 1 1256.00

Сryл venus 2 з 14,01

чайник 1

Всього 4 1897,01



Урядом УкраiЪи з 12 березня 2020 року було впровадконо караЕтиннi та обмехgвмънi захоlя

викликанi BipycoM COVID 19, що включа€ в себе, зокрема, обмеження транспортних споJI]лень-

обмеження господарськоi дiяльностi деяких пiдприемств Еа перiод карантину та iвшi заходи. Лотерейний

бiзнес в наслiдок карантинних обмежень зазнав значних втрат. Загальний обсяг доходiв Товариства впав

на 15,85% у порiвняннi з 2019 р,, що призвеrrо до отримання збиткiв.

Виходячи з наведеного, управлiнський персонал ТОВ (М,С.Л.) припуска€, шо карантиннi та

обмФкувальнi заходи, викликанi пандемiсю covlD-1g, впровадженi i в 2021 роцi мож)ть мати вллив на

погiршення показяикiв дiяльвостi Товариства у 2021 роцi. Одвак упрамiнський п€рсонм оцiню€, цо
карrlнтиннi та обмежувальнi заходи, виклйканi пандемiею COVID-l9, не вплицпь на здатнiсть

Товариства продовжУвати свою дiяльнiсть на б€зперервнiЙ ocнoBi у маЙ6}тньому,

Генеральний Грищенко Б,В,
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