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3BIT HPO YFIPABJTIHH.S

YnpaBsiiHcr,ldMhi nepeonan fliwIpHeMcTBa 3 100% IH03eMHHMM 1HBecTHUI5TMH y (~0pMi T0B~~HCTB~ 3 oGMeweHoEo
BiAnoBiRansrncTlo d’natccoCMiTKslaIlH XencKep IOEcpeuiH T.O.Bi> (Rani — ((KoMnaHisi>>), npe~tc~arnuic 3B1T npo
ynpaBniHHz pa3OM 3 (j)iHaHcOBoIo 3BITHICTIO KoMnanul 3a pnc, ‘qo 3aKiHqaBcn 31 rpyji~si 2021 p.

OPFABI3AIIIflHA CTPYKTYPA TA 0111K 1~15JJ1bHOCTI UIVL~HPHCMCTBA

KoMnanisi Gyna~ B YxcpaYwi 20 ceprrnn 1996 p01(3’ mc flignpucMcTBa 3 100% IH03eMHHMH
IHBeCTHIWIMH 3’ 4l0pMi T0B~~HCTB~ 3 o6Me)KeHOIo Bl)InoBiJtansHicTIo (icoi~ EDJWflOY 24588162).

OCHOBHHMH H~fl~5IMK~MH roenojtapcblcol II5TJThHOCTI KoMnaHil c iMnopT Ta T0prIBJLR BHpoGaMH MeflHqHOrO
npHsHa4enHI, rirIcHiqHoro npotyKu.lelo, 3aco6aMH )10Pfl51113’ 3a ~0T0B0IO nopoMcHllHrno, P~U~IITYPHHMH Ta
Ge3peuenlypHHMH nhlcapcrildllMll 3aeoGaMM.

BHWHM 0~F~H0M ynpaBJIiHH5I 3riwIo 31 CTaTYTOM KoMnaHIi C 3aranrni 350p11 YMaCHHK1B. BHICOHaB’IHM opraao~
~fl~~Bfl$lHHfl C FeHepanbHMui J~HpeKTop.

ilpoTsiroM 2021 p01(3’ He 6yJIo C~TTCBHX 3MiH B opraHi3a11lllHifl cTpytcTypi KoMnaHil.

KoMnaHiM B YXpaIHI ~KTHBH0 BTIJIIOC B )KHTTSI IIPHHIIMETH npo3opoeri, ‘lecHoeTi Ta )IO6POCOBICHOCTI, fl0B~PH Ta
opiCHTaqil Ha rTauicHTa. MM npar~e~o fliflTH BulnoBwaJmHo Ta 3a6e3neqynaTM, uto6 Hauii UIHH0cTI 6ysiw
B6y~oBaHi B Ham)’ K3&TThT~~~ Ta npllulHnnn pimeHb, ajpKe ‘ie jjono~arae H~M icpa~ge BI.LlnoBi1laTH 0~iKyBaHHnM
cycnijmcTBa. Micin Ta 1{IHHOCTI 3aB)ICJIH B OCHOBI Bcboro, 1fl0 MM pOGHMO R~51 naIIiCHTiB, cneuiaJIlcTiB 0X0~30H14
3AopoB’n (C03), C~CII1flCTB~ Ta CBOIX cniBpo6iTHrnciB. KoMnaHi5J UpHJIIHZC GaraTo 3’BaPH nHTaHHI0 110K~~W~HH5I
~0CflflH0CTi niicapcsicnx 3aco6iB J~Jui nal.UCHTIB B YKpaiHi.

PE3YJIbTATH ~I~IS1JILH0CTI

eiHaHcoBi ~~3~JThT~TH KoMnaHil 3a p1K, uio 3aICIH4HBC5J 31 rpy~~n 2021 p01(3’, npe~eTaBneHl Ha eTop. 7-8
4uHaHcoBol 3BiTHOCT1. NECTM1I npHGyToK 3a 2021 pi~ CTaH0BHB 79030 THC~N F~MB~HB (2020: 39 150 THOYIM
rpHBeHb). ‘-IHCTI4I 4liHaHeoBIdi pe33’JIBTaT (npll6yTolc) IIICJTh OnO1taTKyBaHHfl 3a 2021 piic 36iJIbu1HBCSl y
n0pIBHYIHHI 3 MMH3’RHM ~0fC0M 3a ~~XYH0K YK~fflfl~HH~ rpHBHI Ta BMeHWeHHM IHIUHX onepawiiflMx m4TpaT.



J1IICBJL~HICTh TA 30B0B’SJ3AMHa

PH3HK STIKBUIHOCTI ite ~143HK TorO, U~O KoMnaHisi He 3MOxCe BHK0H~TH CBOI 43iHaHcoBi 3060B’5I3aHHSI, ~03~~X~HK14

3a SIKHMH 3)iillcHloIomcn mnsIxoM nepena4i ~~0UJ0BHX KOUTTIB a6o iHWOTO 4nHallcoBoro aKmBy. fli21xiR
KoMnaHil 210 ~fl~~BJllHHfl HIKBIAHI0TI0 nonsirae B ToMy, u.~o6 3aöe3ne’411T11, HacKumKH ue M0)KIIHBO, nocTiuiHy
HaSIBHIcm y KoMnaHil JIIKBI)IHHX KOHITIB, 21OCTaTH1X )jJIR norameHHsl CBOIX 3o6oB’sl3aHb B CTpOK, 51K B 3BwlaflHHx,
Tax I B CT~~C0BHX yMOBaX, He 2IOfl~CK~10NH BHHHKHeHHSI HerIpHuiHRTHHX 36HTK1B I He nIRAalOrn4 ~H3F1K~
penyTalulo KoMnaHil.

B flpMMinxi 17 210 tiHaHCOBoT 3BITHOCTI npeJIcTaBneHaui aHani3 4BHaIICOBHX 3oGoB’n3aHb 3a CT~0K~MH
norameu~si cTaHoM Ha 31 rpy~wn 2021 p.

EKOJIO~IMHI ACIIEKTH

KoMnaHin ~aoxo~yc cBOIx cniBpoGiTHHKiB ~0 Cfl~H51T31HBHX )1315I eKOilOriqHOrO cepe~o~nuta 111ui, Taxax SIX
BHK0~HGT~HH5I HOBITHIX TeXHoJlorifl 1110210 eKOHOMHOr0 Cfl0XUiB~HH51 enexTpoeHepni, nanepy, B011H, rouio,
BHK0~11CT~HH51 aBT0M06IRIB 3 Gisn,m eK0H0MHHM cnoxoJBaHHnM nanbHOrO, BTIEeHHS1 T1~0~KT~ 31 3MeHWeHHSI
BHX0~HCT~HHSI nO6yTOBOrO fl31~CTHX~ Ta C0~TYB~HH51 cMrrrSI.

CO~IAJThHI ACHEKTH TA EMPOBA HOJIITHKA

KoMnaHiE nparne ~isxni BU1flOBI11~3ThHO I 3a6e3ne~yBaTH iHTerpaullo CHOIX IuHHocTeui B ICYflhTY~~ I ~XB~3I~HHSI
piuIeHb, 1110 21onoMarac xpauie rn11noBi)1aTH oqixyBaHHnM cycnumeTBa. Micisi Ta flIHHOCTI 3aBXcgH B OCHOBI
Bcsoro, mO KoMnaHisi pO6HTb flJISI naIlieHTiB, (j)aXIBU1B 3’ raJ1y3i OXOpOHH 3)1opoWsl, C)/CnIJTEICTBa I CBOIX
cniBpoGiTHHKiB. CyneBy ~031b 3’ 21OcsIrHeHHi BHCOKIIX FIOKa3HHKIB 3aJIyqeuocTi npaII1BHHKIB KoMnaHil Bu1irpac
npaicr~~~a peani3auisI rslo6anbHoro I(OHU~flTY ((Cy~acHHM Po6oTo21aBeus>>, ~anyuie~oro KoMnalliexo y
KJUOHOBHX HanpsIMIcax:

V ((By21b co6oio>> — KoMnauisi IHII.Ii1OC pI3H0MaHITHI H~O~KTH 21)151 tIOll1H~~HH51 IIpaKTHK piBHHx

Mo)KsIHBocTeui, 3aoxoqeuusl cniBpo6rrHHKiB 110 CTB0~~HH5I pIBHHX MoxcnHBocTeui 21~~ npaLUOlO’IHX qojioBuciB Ta
)ICIHOK 3’ npoqeci~ Ta flpHflH5Irr5I ynpa~nrncsxnx pilIJeHb; II121T~HMI<~ pi3HOMaHiTHocTi B
K0MaH21aX, piBBe Ta iHKnI03HBHe cTaB31eHHSI 210 BOIX npauIBHMICIB, A0TPHM~HH51 3aKoHo~aBqHx I KO~1IO~~THBHHX
BHMOF U~O21O HaIkMy I penpe3ef-LTaTHBH0cTI, cnpa~ejjii~~a I KOHKY~~HT0Cfl~0M0)KH~ onnaTa npaw, 3a6e3ne4eHHsl
IlocTynHocTi I 3pyHHocTi pOñO’411X MICI4S Ta iHcTpyMellTapuo (3oxpeMa, icoirnenuin Smart office), ocBiTni 3aXoIja

Afl~ npaluBHrnciB, nporpa~a <<BM3HaHHsu>, MaTepiaJmHa ~ono~ora B pI3H0MaHITHHx )ICHflCBHX dilTyaqisix, p13W
B1421M nORaTKoBoI onJIaHyBaHol BinnycTldn, ~0nflaTa 3a JI1ICapHSIHIIM j~o 100% 3apoSiTHoi nnaTM, ryp6oTa npo diM’i
cniBpoGiTHHKiB (3oxpeMa IH21HBI2IYaJThHHui 11121X121 210 dniBpo6imrnciB 3 II1mMH);
V <<floMyBailcn 21o6pe>> Ha.IIaHHSI K0HKYP~HTOCfl~0M0)KH0~0 M~J~H~H0PO CTpaX3IBaHHSI I CT~aXYB~HH51

)IdansI; yHilcansHi icopnopa~~nrn Ilpo4)IJTaKTH’lHi Me21R4HI nocjiyr~ (P4P) I nporpa~a ncwxonoriqHoI RonOMorH
cniBpoGiTHnIcaM Ta ‘1SI~H~M ix ciMell (EAP); BHK0~I4CT~HH5I r~y~xoro rpa4nxa p060TH; dTHM~SI5ILu5I 4n3a~HoI
aKmBHocTi 3a )IonoMorolo wopi~uoi U~OF~~MH Virgin Pulse Global Challenge; IcoMneHcaqisi BapTocTi 3aHsITb
cnoproM; pexpeauillHi lcoMaHJjHi 3axo~1H; npocBiTHnIlLKi nelcLjn 110 BaKIIHHaIIII, cIcpnHiHry OHKOJIOPI’IHHX
3axBopIoBaHb, 32IOPOBOMY cnocoöy )KHT~5l I X~~43’B~HHlO~ TpeHiHrH 1110210 ndl4xonoriqHoI cTiuiIcocTi OcO6HcTodTi
I MeNTansi-loro BjjopoBn; ico~nneicc~a po6oTa i3 cniBpoGiTHIlIcaMu 1110210 0XO~OHH npaiji Ta 6e3neicH y BHrnsuli
iHcTpylcra3lcy Ta TpeHiHriB 21315! cniBpo6iTrnlKiB
V <<3pocrau4 I po3BHBauicsl>> — IcoMnaHisi 3a6e3ne~ye HaBMaHHR Ta ~03BHTOK cniBpoöiTHHKiB 3a J{onOMOrolo

npo4ecillHnx TpeHiHriB, CTB0~~HHS1 iH21HBi11yaLHHX nnaHiB pO3BHTK3’ Ta O6MiHy 3B0~OTHHM 3B’S13KOM,
nporpeduBHi CT~H2I~PTH HaBqaHHSI, ~onyn 210 MKH~P0)1HHX ocBiTrnx nJlaT4)opM, e4eKTHBHa nporpa~a
a,aanTauil 213151 HOBHX cmBpoôiTHHIciB.

Cn1BpO61THHKi-i KoMnaHii 2IO313’~~IOTLC51 210 4HGJIeHHHX rflO6aJlbHHx 6naro21ii4HHx iHiI1iaTHB KoMnaHil, TaKIIX six
Orange United Activities (36ip lcOnn’iB 3’ Mewax KonaGopauii 3 ônaro11iuiHolo opra~i~auieio Save the Children 21315’
1IO~51T3’HK3’ )K1-ITHB MiJIBuiOHiB JliTeui 110 BChOM3’ crnTy), nporpa~a Pulse (npoeicTn, dfl~51MOB~ffl Ha 110KP~111~HH51
nicocTi )K11fl51 Ta IIOdTYIIHOCT1 Me)IHHH0I 210110M01’H B pi3HHx K3’T0MK~X nnaHeTli), aicuis, Orange Day (ulopi’-lHo
cniBpo6iTHuKn fl~HCBSI43’1OTh 021kW ~OG01*1ll J1~HS B0)T0HT~~CTB3’ J1onoMo3i HexoMepL flHHM oprauI3aulsIM:
6naro21iu4HwM 4:IOHAIaM, B0II0HT~~CLKHM I naI1ieHTcbIcHM opraHi3aLlIslM).

KoMnaHiclo 3a6e3neqyemcsl A0TPHM~HH51 npaB rnOAHHI-1 I 6opom6a 3 Kopynilicic Ta xa6aprnnjTBoM ulsisixoM



~OT~HM~HH51 qMHHoro 3aIcoHo1taBcTBa Yxpamnn Ta KO~HO~~THB11HX flOiliTIf K.

OCHOBRI P11311KM TA HEBH3HA~EHOCTI

(a) EKOHOMIMHe cepei~ouuwe

HosiimMHa II eKoHoMiqHa cnTyaI~is B YKpaIHi B ocraHHi ~OKH HecTaöinbHa, Y~1 npl4TaMaHHi 000GsIHBocTi pMHKy,

u~o pO3BHBa€TECSI. He3BaMca1o~n Ha T~, u~o B 2021 p. cwryauia 51K I paHiwe ~a~wwanacsi HeCTa6LTmH0IO,

yKpaIHcsIca eKoHoMiKa no~asia A~MOHCTPYB~T11 JIeSIKI O3HaKH 11O)KBaBJIeHHR, TaKi 51K ~flOBlflH~HH5I T~M~B

1H4331511.LiY, 3HH)KeHHSI TeMniB 3HeUIHeHHSI rpHBHi 110 BiJ~H0meHH10 J~O OCH0BHHX iHo3eMHwx Ba.TJJOT, 3~OCT~HH5I

Ml)KH~P0AHMX pe3epBiB HEY i ~ara.~m~e no)KBaBSIeHHSI AUIOBOI aKT11BH0CTI.

24 IIIOTOFO 2022 poxy Pods po~noqana 36po111-le BTO~~H~HH51 B Yxpalay, mo 11~113BCflO )JO IIOBH0MaCUITaGH0I

BII1HH Ha BCIt4 T~~HTO~ll YKpaIH11. floTo~rnd1 Bi.IidbKOBMII ~anaj~ np113BiB, i 11POJIOB)KYC npM3Bo)tHTH, J~O 3HaqHoro

pyllHyBaHHs iH43pacTpyxTypM, nepe~nue~~s Bejililcol KIJThK0CTi sIloAefl Ta EIO~YLLI~HH5I eKoHoMiqHoI )j1SIJIbHOCT1

B YKpaIHi.

Billaa MIA( YicpaIaoio Ta Pocicio TpHBae, u~o fl~113BQ~11Th ito 3Ha’iaoro pyIiHysaHHsl Maflhla Ta aKTMBIB B YKpaIHI
Ta icToThloro nepeMiweHHsJ H~C~JI~HH51 B Yicpamni. HacniAK11 B1IIHH 3M1HIOIOThCSI KOKHOrO RHSI, a IXHIT1 BUJIHB y
itoBrocTpoKorn~ nepcneKmBi HeMO)K.TI11BO BH3Ha4HTM. fIoitaJmm11i~ BnnaB aa yKpalHcMcy exohloMilcy 3aJle)IdHm
Bi~ TOFO, SJI(HM ‘-IHHOM 3~B~~11JMTSC51 BiiicbKoBe BTp3’4aHHS Pocil B Yxpaihly, Ta But ycniuiaoI peani3auiI
YK~~IHCLK11M YP5WOM HOBHX pe4iOpM, cTpaTeril BUIH0BSIeHH5I Ta TpaHc4~opMaul1 IC~~1H11 3 MeTOIO aa6yrrn
‘LneHcTBa y CC, a Talcox< crnBpoGiTHHuTBa 3 MDKHaJ~O2WMMH 4JOHitaMFI.

Y HpHMiTiti 2210 (jMHaHcoBoI 3BiTHOCTI uaita~o nOitanbuJy iH~opMaIuw II{O~O 3/MOB 321IIICHeHHSI 1IISJIEHOCTI B
YKpaIHi.

(6) PH3HKH, 1110 noB’513a111 3 4MHaHC0BIIMH iHcTpyMeHTaMH

KoMnaHin 3~3H~C xpeAHTHoro pH3MKy, ~I43MK~ JIIKBIAHOCTI Ta BaJUOTHOrO ~11311K3/ 3’ 3B’sI3Ky 3 YT~HM~B~HMMM Hejo
4nHaHcoBHMl4 iHcTpyMeHTaMH. OcHoBHi ~H3HKH Ta HeB113HaqeHicTL, 3 511(11MM CT14K~CThC5J KoMnaHisi, a T~KO)K
3axoRH, 1110 B)K11B~10T5C51 Jul51 5/fl~aBS11HH5I pM311IcaM11, onllcaHi B IIp11M1TUI 17 itO cj)lHaHcoBoI 3B1THOCT1.

KpeàumnuüpursuK

KPCJIHTH11II p11311K 11~~JuCT~BJ15IC co6oxo p14311K TOFO, Ulo KIIICHT Mo)Ke He BHKOH~TH CBOI 3060B’SI3aHHSI nepeit
KoMnaHiclo y cTpoic, [110 M0)K~ 11~113B~CT11 JtO cjnHaHcoBHx 3G11TK1B y KoMnaHhI.

KpeJWTHMfl ~M3MK KoMnaHil, 1’OSIOBHHM 4HHOM, rIoB’sI3aHLdi 3 Jue6iTOpd1~KO1o 3a6oproBaaicTlo 3a npo~yxullo,
ToBapH, p060TH, nocJIyrH. CyM11 nojualomcs 3a B11~~X~B~HH5IM ~~3~~B3/ Ha rIOKpHTrSI 36MTIcIB Bill cyMHIBH01
3a6oproBahlocTi, sIKHIi ~03~~X0B~CThC51 KepIBH11IjTB0M KoMnaHil Ha OCHOBi nonepejui~oro JloCBiJty, OI~iHK11
xpeluITHOFO peilTHHry Ta pO3paXyHK3’ i ahlani3y 4)1HaHC0BHX K0e4HIUCHTIB KrndaTa.

KoMnaHis CT~YKT3/~Y€ piBHi KP~Ju11TH0F0 p113111(3/, 511(1111 B0H~ npHikMac Ha ceöe, BcTaHoBnIo1oql4 HIM1T11 Ha C3’M3’
pM3HKy, npHflHnTorO no ~uuaouie~rno j~o KSIICHTIB. JIIMITH Ha piBMi ~pejiamoro ~H3HK3’ sa THETOM lcnieHTa
perynsip~o 3~TB~PJPKY1OTBC5I KepIBHHIITBOM KoMnaHhl.

PWUK .‘u,ccnôuocmg

P11311K n1KB1AHOCTI npe~c~a~nsic co6oio ~H311K Toro, 11~O KOMnaHin He 3M0)K~ noracwTw CBOI 3060B’S13aHHSI no ~ipi
H~CT~HH5I CTpOKIB IXH5OFO noraulehlhlsl. HosHIuisi 1111cm HOCTI KoMnaHhl ~~T~JThHHM NHHOM K0HT~OJ110CT&C51 Ta
ynpaBnslcmcn. KoMnauiM B11ICOpHCTOB3’C npouec jue~aimaoro 61OIPKeTYBaHHSI Ta npol-Ho3yBaHHsI F~O111OB11X
ECOWTIB Jun51 torn, iuo6 F~~~HTYB~T11 HaSBHIcm a)ueKBaTHhlx pecypciB 213151 BnxoHaHHsl OBOYX nnaTnxagx
3o6o8’sl3aHb.



BaJIIOTHHi% ~II3IIK

BaJ11OTH11~ p11311K Bl43HaqaeTbcsI SIR p11311K Toro, 1i~O ua JflHaHcoBl P~3YJIbT~TH KOMnaHII H~F~THBHO BWII’IHyTB

3MIHH Kypcis o6MiHy BanloT. KoMnaHisi B~<OH~C onepai~iI npll)I6aHHS roBapy Ta 3~uflcrnoe neBHi B11T~~T11 B CBpO.
B CBOIO ~epry nHcTp116’IoTopH cnnaqyio~~ 3a T0B~~ B jioicaimui~i BanloTi. Bepy’rn j~O yBaril 3Ha~H~i piBeub
jeBaJmBa~iY noKaJmHoI BanloTil, a Taxo~c fl~0MDKOK ~acy MiX( iMrIopToM npqayictui Ta 11 onnaToxo

JUICTpH6’IOTopaMH, y KorvrnaniI BI4H11K~1OTS 3Ha’-IHi iIeBanbBaRlI4Hi p113111<11.

(B) Ouepauiiiui ~H3HKH

OnepagiI4Hi ~H3HK11 p113111<11, nOB’sI3aHi C BHKOHaHHSIM KoMnaHielo Gi3Hec 4yHRI~i~i, BKfflOH~1O~11 3OBHiUJHI Ta
BHyTpiulHi p113111<11. 3oBniuiHi p113111(11, 1IOB’SI3aHi 3i 3MiHOIO 30BH1UIHE0r0 cepe~LoB11uta, T~M SIR 3MIHH B
3aKoHQgaBcTBi, fl0fl1T11141, eKolloMiul. BHyTpiwHi ~H3HK11 noB’n3aHi 3 ~H311K~M11 npoueeiB, CMCTeM, nepconany.
l-J1o~io ycix ItnioqoBax fl~OL~~C1B, B IcoMnaHil po3po6neni Ta illTerpoBaHi nna~a 6e3nepepBnoI RISIJIbHOCTI 3 M~T0IO
nocnaöneHHn HacniR1(1B BflJ111B~ 3OBHIUIHIX 4~aKTopiB, BKJUOMaIO4M MO)KJIMBI 4~opC-Ma)KopH1 O6CTaBHHH. 3 TO’lxa
3Opy BHYTp1IUHIx p113117dB, B IcOMnaHil po3po6sleHa CHCT~M~ KOHTp0SI1B OCHOBHHX 6i3Hec-npoueciB, B ~~MK~X
npo~e~e~un MeHeJDICMeHT MoHiTopHHry, He3anexU-f ore ~ TpemoI CT0pOHH, a ra~oxc ~YAHTY
dneIjiaJn3oBaHgM n~gpo~jjinor~i ronoBMoro o4iicy. P113111(11 KoMnaHil perynnpao aHaJn3yIoTbcn Ha CII~IU~JThHOMY
4opyMi — P11311K MeHe~1CMeHT KoMnnaeHc EopR, 3 HacTynH11M K0HT~Ofl~M npo~tecy nocna6neHHsI Ta
3ano6iraHHn p113111<18. KpiM TOFO, B KoMnaHil pO3pOGneHi Ta 1HT~~~0B~HI ~~OF~HM11 npoTaz~II waXpallCTBy Ta
KopynulY, caHidwil Ta ~l<Cfl0~TH0F0 ROHTpOJLSI, iH4JOpMaflhIhlOrO 3aXI4CTy, a~o c oGoB’SI3K0B11MH fl~H B3aCMO)tiI 31
BCiMa TpeT1M11 CT0~0H~M11 KOMrTaHII Ta HarIpaBSIeHI Ha nocna6neHHn 3OBHIIIJHIX Ta BHyTpi11JH1X pH311KIB.

KoMnaHin Mae BI1~KpaTHfl ica~aii 3B’Sl3Ky, ~ocTynHwii 3a nodHnaHuSIM https://haleon.i-sight.com/landjng-page, Ha
Bwnftgo1(, 5IKU~O BH~~J~KH Waxpa~4CTBa aGo icopynuil, noB’n3aHi 3 613H~doM KoMnanul, Gyiui 3a4lIKcoBaHi.

Pu3111c nanI~eMiI COVID-19

B 2021 POUi Ha 6i3Hee HPOROB)KYB~JI~ BnnHBaTH naH1jeMIsI COVID-19. )~0CBiJ~ 2020 p01(3’ 1IaB 3MOF3’ WBH1IKO
peary~a~~ Ii npHi4MaTw HeoGxutHi piwernIsi ~nn 3a6e3neNeHHn Ge3nepepslloc’ri 6i3Hec-npou~eciB, )I0cTyBH0CTI
HeoGxl)wnx JflK~~CbKHX 3aco6iB Ha pMHKaX, po3poGneHHs[ HOBHX nperxapaTiB, TIUITPHMKH nauicHTIB, MeJurnHoI
CITiJIhHOTH, npawBHw1(iB. BaicnllBo 3ayBa11c11T11, mo y cepefl11ui 2021 p01(3’ ~HH0K 4)aPMaUeBT11MHHX npenapaTiB
1101(a33’BaB CTd1K11II TPCHA Ha BJ~gHOBneHH51, 30K~~M~ Ti cerMeHTH, ~ npej~c~a~ne~a KoMnaHia.
HaHj~eMisi COVID-19 3HaqHO BIIflHH3’J1~ Ha 4UHaHc0BI noicasHHKH KoMnaHil 3a 2021 pllc: B nopiBHnHai 3
nonepe~HiMH ~OK~M11 T~MIEI11 ~0CT~ OGOpOT1B IcoMnaHiI3Ha’-IHo 3MeHwHnacn (Aim. fl~HKT Pe3ynbTaT11 KoMnaHil).

P11311K BOCHUOI arpecil 31 CTO~OH11 Pocil

lipoTSIroM 2021 ~OK3’ YxpaIHa rIpQROWK3’Bana o6MeMcyBaT11 CBOI flOfliTH’IHI Ta eKoHoMiqrn 3B’5131(11 13 Pocieio,
6epy~n j~o yBaril aHeicdilo KpuMy, a ~aico~ic 3Gpouirn1ti 1(oH43nhicr y ~eaK11x paiioHax .JlyraHcbicol Ta ,L~oHeusKoi
o6nacTei1. CnTyauisl 3arocrp11nacr~ B IciHul 2021 p01<3’ y 3B’sl3Ky 3 KoHueHTpauielo pocillcsicoi apMiI Ha 1(Op1~0Hi 3
YKpaIHolo ra 3~F~0301O noAaimmoY BIIICSKOBOT arpecil Pocil II~0TH YicpaiHM.

21 nIOTOrO 2022 p01(3’ Pocin B113H~~~ olcynoBaHi TepHTopii y JlyraHcExiii Ta ~oHeuLKiti o6nacTnx He3anewHllMH
pecny6iuKaM11 I, 24 illoToro 2022 poicy, po~no~ana 36po~iHe BTOprHeHHSI B YKpaThy, igo fl~113B~JI0 j~o
noBHoMacurra6Hoi BIflHH Ha Bdiui TepilTopIl YKpaIHH. HOTOMHHII BiflcMcoBafl nanazj npH3BiB, i npo~jornicye
npH3BoAHm, ~0 3HaHHOFO p361HyBaHHSI iH4~paCTpy1(Typa, nepeMilueHHa BenHicol KIflMCOCTI nloAeEl Ta nopyuleHHn
eIcoHoMiMHoI AISIRSHOCTI B YicpaIHi. Yci nopm B ~KB~T0~II 4opHoro MO~fl nepec~anz npauloBam, I eKdnopTHi
onepauli, SIKi 3AII1CHIOBaJIHC5 ‘{epe3 MOpesKi nopT11, Gynn noBHicTIo npn3ynHHeHi. TpaHcnopryBaHHn ‘roBapiB B
YKpaiHy Ta 3 YicpaiHM 3AmCHIOCTbCSI 3a AonoMorolo 3ani3HHui Ta B~HT~)KH11X aBToMoGiniB. AeponopTil, GaraTo
AOP1~ Ta MOCTIB 3a1(pHTi, Gyrni nomKo~ceHi aGo 3pyflHoBaHi, igo AOR~TK0B0 uhIcoA11Tb npoueca~
TP~HCfI0PTYB~HH5I Ta JTOFiCTId1(M. CllTyauin 3aIIHulaeTbCSl He0Ta61JThH0I0 Ta noRanbuJHll ~03B11T01C noAi~1 C
HeneBHHM. EicoHoMirca KpaiHa 3~3H~J1~ Cepflo3HHx HacniAlcis. YpSIA 3~II~0B~JflIB H113K3’ Ha.u3B11’4allHax 3aXOAIB

)IJ1~ cTaGini3auiI eKoHoM ITcH.

~IHAIICOBI WBECTHUII

CTaHOM Ha 31 FP3’AHSI 2021 p. y KoMnaHil B1A0yTHI 4UHaHcOBI iHBecTauiY.



IIEPCHEKTMBH PO3BHTKY

KoMnaHisT, opicHToBaHa Ha na11icHTiB, flh)ITpHMy€ EIOCTa’IaHHn .IIIIC1B Ta 3acoöiB oco6llcToY PifleHil B YKpaully 3a
nocTynHnMH IIiHaMH,~Ha BHKJIHKH, noBs{3aHi 3 HOJIiTHqHOIO Ta eIcoHoMl’rnolo uecTaGumHicTlo
icpaï~~, a ~aicox< 3 BthHoIo, si~y Bej~e PocihcbKa eeAepauin nporH Yicpahrn.

JHHOBaU1I, pe3yJmTamBHicm, )jOBipa — W” npiopMTem, ma BTIJUOIOmc5I B YlcpaIHi KoMnaHielo. KoMnaHin
)ICM0HCTpyC, tUb AISUThHiCTL, ~epo~a~a BHCOKHMM eTH4HHMM npHHLlHnaMH, dupsiMoBaHieTlo Ha HayK0BI41
nporpec, BHCOK~ pe3ynbTamBuicm y fl0C)IHaHHi 13 3a6e3ne~eHHnM öe3neKH I ‘ryp6oroio npo 3~1opoB’sI fTagiCHTiB,
zuami 3aBoroBaTH Ronipy rno~eh y BCL0M~ CBITI.

MM II~~I’H~M0 JLOesiflH npoBuIHoro 3~0CT~HHfl B rasIy3i, e4eKTHBH0 iHBecTyIoMH y Ham 6i3Hec, po3BHBalO’lH
HBWHX mojiefl Ta nocararo4ll 6enoraHullx pe3yim’raTiB. BpaxoByxo’rn Dci ~H3HKM Ta BHKJIHKH, 1110 BHBHKaI0TI, B

xoyji rocnoj~apcsKoi itinrn,HOCTJ, oMiKyemcsi cTaGinr,Hldi ~O3BHT0K Ta 3~0CT~HH5I rocnojiapc~coro noTeHuiasIy
KoMnaHil. )~ø MHHHHKIB, Kolpi CflpH$ITHMyTh rocnollapcslcoMy pO3BHTK3’ KOMnaHII, M0)KH~ BI11HeCTH HacTynai:
BnpoBa)pKeHH5I iHHoBaujflHax MCTQ~iB ynpaBJTiHHn JIISIIISH1CTIO KoMnaHil, 36LnLmeHHsi ~acmw npnCymocTl Ha
~HHK~ IJIJISIXOM e43eKTHBH0I MapKeTHHroBoi cTpaTerii TOIUO, e4IeKTHBHe ynpaBniHHsI pecypca~~ KoMnaHil.

3 24 rno’roro 2022 poxy BJUIHB T~HBB1O~HX B1IIc5IC0BHX ~Iil B YICpaTH1, MaculTa6H ix no.gaimmoro pO3BMTKy,
‘repMiHz4 II~H11HHdHH51 I~FIX 2~i~ Ta 0CT~T0qH~ BHpIUJeHHSI KOH4JIIICTy C HenepeA6a~yBaHMMH i TaKHMH, 511(1
M0)KyTI~ HeraniDHo BITIIHH)ITH Ha AISISISH1CTh KoMnaHil. OJtaaK MOXCEMBIcm KoMnaHil npoitoBAcyBaTH
CBOJO 11151H5111CTh B Hai~i6n1ux~oMy MaI4GyTHsoMy Ha 6e3nepepBHi~i OCHOB1 € o6rpyHTosal-rolo y cHny HBCT~IIHNX
4)axTopiB: K0MUaH151 flPQ1I0B)K~€ iMnOpT flpO~yKttii B YxpatHy Ta CBOIO OnepalliliHy AiSIJThH1CTb 113151 BHKOHaHHM
oHoBneHoro nna~y 11p0~aICIB Ha 2022 piK Ta flOTOMHHx 3o6o8’SI3aH5, KoMnaHin Mae itocTaTHIo JIiKB111H1CT5 11~”
4nHaHcyBaHHn CBOCI onepauiiiHol )IISIJIEHOCTI B nafl&IM~MoMy Mafl6yTHboMy.

Hoitil niciLci 3B1THOY 11am HaBeJIeHI B HpMM1TUi 19 ito 4iHaHcoBoI 3BITHOCTI.

IBatUyK BiT~i~ AHaH1flOBHq KpaB4eHKo HaT~in MHKOJIaTBHa

ji
Tenepanbxuü ôupeKmop U OGHUU ãyxaanmep



flIRflPI4€MCTBO 3100% IHO3EMHLIMII IHBECrIII4ISIMI1 V ØOPMI TOBAPIICTBA 3
OBMEM{EHQIO BI~flOBIfjARbHICTIO ((rJ1AKCOCMITKJ1AHH XEJ1CKEP IOKPE~H T.0.B.n

3AS1BA flPO BI~flOBIAAJ1bHICTb YI1PAB)1IHCbKO~O flEPCOHAJ1Y tL~0j~O flI~~OTOBKL1 TA
3ATBEPRN{EHHS1 SIHAHCOBOI 3BITHOCTI
3A P1K, 1140 3AKIH9kIBCSI 31 ~PYRHR 2021 P0KV

YnpaBniHcbIolii nepco~aii ~ece BiRn0Bi~anbHicTb 3a nif~roToBKy 4iHaI-fcouoi 3BITHOCTi, rn<a f~ocToBipI-(o

eipo6pa~a€, \/ BCIX CyITEBIIX acneKTax, Ø1HaHCOBI6i CT~H I1IAflPI4EMCTBA 3 100% IHO3EMHMMLI
IHBECTII1L4IRMI.1 V cPOPMI TOBAPI.ICTBA 3 OBMEN<EHOIO BI1qflOBIgqAJ1bHICTIO <<rnAKCOCMITKJ1AciH
XEJ1CKEP IOKPE~H T.O.Bj> (Ha~aiii — <KoMnaHia>>) Ha 31 rpy~~rn 2021 ~OK~ I ~~3~)1bT~TI4 IIRIRJ1bHOcTI, pyx

rpowoeiix KOWTiB Ta 3MIHLI ‘/ BII8CH0M~ KaniTaIli 3a p1K, LW SaKIHYMBca 3a3Ha’leHoIo ~aToIo, Bi~fl0Bif~HO ~0

HaL~ioHanbHL.1x flOflOW~Hb (craHpapTiB) 6yxraiiTepcbKoro 06)11Kv YKpaIHII frHfl(c)BO>) Ta 3aKoHy YKpaIHM

c<rTpo 6yxranTepcbIuli~ o6niK Ta ~jNHaHC0By SBITH1ab B YKpaiHi~ u.10A0 CKnaf~aHHcI 4NHaHcOBOI 3B1THOcT1

(<3aKoH npo 6yxranTepcbKwL~ o6niK Ta 4~iHaHC0By 3B1TH1cTb>>).

B npoqeci ni~r0T0BIu1 4~iI-IaHC0B0I 3B1THOCT1 ynpaBniHCbKw~i nepcoHai ~ece BiqnoBi~aJ1bHiCTb

• HanemHww ew6ip Ta 3~~T0C~B8HHfl 06)11KOBOI r1OI11TMKM;

• flP~RCT~BRCHHH iH~opMaL~II, ‘/ TM. ~aHwx npo o6JliKOBy flofliTilKy, V ~OpMj, 1L~0 3a6e3neYyE
npI1~HRTHiab, RocToBipHiab, CniBCTaBHICTb Ta spo3yMinicTb TaKol iH4~opMaI4i;

• ~O3K~I4T13l ~oRaTKoBoT iH4~opMaI4iIy Bwna~Kax, K0i1I4 BiRflOB1AH1CTb cneL~iaI1bHHM BwMoraM Hfl(c)6O €

HepocTaTHbolo /3,119 pO3yMIHH9 K0PMCTYB~Y~MI4 BW1MB~ K0HKpeTHI.IX onepai~i~i, HWIIX flO~I~ Ta VMOB Ha

4’iHaHcoBwii CT~H Ta 4IHaHC0B1 P~3~I1bT~TM KoMnaHIi~ Ta

• 3Ai~icHeHHR OL4IHKM U.~0/3,0 3~aTHocTi KoMnaHiI np0f~oBwyBaTw CBOIO pJRhlbHiCTb Ha 6e3nepepBHi~i
OCHOBI.

YnpaBniHcbKii~i nepco~an TaKON< i-iece Bi/~noBiqanbHicTb sa:

• pospo6Ky,~nipTpI.IMaHHSI e4JeKTMBH0ITa HaR1LIHOI CHCT~MH BHyrpiWHbOrO KoHTpo.nlo;

• Be#eHHS HanewHoI o6niKoBoI ~oKyMeHTauJi, aKa RO3BOJ1R€ ‘/ 6y~b-aKv~i 9ac~Ta
nOHCHMTII Onepal4iI KoMnaHil Ta PO3KPMTM iH4opMaI4iIo 3 R0CT8THbOIO TO9H1CTIO U.40~0 II 4NHaHCoBoro

cTaHy I aKa Haqa€ ynpaBiliHcbkoMy nepco~aiiy MOHV1MBICTh sa6esneYwTkl Biqfl0Bi~HiCTb 4NHaHcoBoi

3BITHOCT1 KoMnai-iiI BilMoraM Hfl(c)BO Ta 3aKoHy npo 6yxranTepcbKw~ 06,11K Ta ~iHaHcoBy 3B1THiCTh;

• B~4~HH9 o6i1iKoBoIAoKyMeHTaL~iITa 6yxranTepcbKoro o6.iii 0,’ y Ri/4nOB1pHOCT1 RO 3~K0H0R~BCTB~

YKpaIHM Ta Hfl(c)BO;

• 3acTocyBaHHa O6rpyHTOBaHI4X I0CWflHIIX 3axo~IB LL~O~0 s6epeweHHa aKTMB1B KoMnaHh; Ta

• 3ano6iraHHa I BI19B)1~HHSI BHnaAK1B waxpa~crBa Ta IHwklX nopyweHb.

AaHa 4~iHaHco8a 3B1TH1CTb 3a p1K, u.~o saKiH9wBca 31 ~PVRHR 2021 poKy, 6yna saTsepqweHa ynpasJliHcbKIlM
nepco~ano~ KoMnaHIl 4 nwcTonapa 2022 poKy.

B~q iMeHi ynpaBiliHcbKoro nepc any:

/
I,.

Ieau3,yK B. A. KpaB4eH ‘H.
reHepaJ1bHw~ /~k1peKTop rOnOBHkl 6yxranTep
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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  
 

Учасникам та керівництву ПІДПРИЄМСТВА З 100% ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛАКСОСМІТКЛАЙН ХЕЛСКЕР ЮКРЕЙН Т.О.В.»: 
 

Думка  
 

Ми провели аудит фінансової звітності ПІДПРИЄМСТВА З 100% ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛАКСОСМІТКЛАЙН ХЕЛСКЕР ЮКРЕЙН Т.О.В.» 
(«Компанія»), що складається з балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2021 року, та звіту 
про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про власний капітал та звіту про рух 
грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та пояснювальних приміток до фінансової 
звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. 
 

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах 
фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2021 року, та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що 
закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку («НП(с)БО») та відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні» щодо складання фінансової звітності («Закон про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність»). 
 

Основа для думки 
 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту («МСА»). Нашу відповідальність 
згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової 
звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з Кодексом етики 
професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та 
етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали 
інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами 
аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. 
 

Пояснювальні параграфи  
 

Операційне середовище  
 

Ми звертаємо вашу увагу на Пояснювальну примітку 2, Пояснювальну примітку 3 та Пояснювальну 
примітку 19 до цієї фінансової звітності, у яких йдеться про те, що з 24 лютого 2022 року вплив 
триваючих військових дій в Україні, масштаби їх подальшого розвитку, терміни припинення цих дій та 
їх остаточне вирішення є непередбачуваними та негативно впливають на економіку України та 
операційну діяльність Компанії. Плани керівництва стосовно даного впливу також викладені у 
Примітці 3 до цієї фінансової звітності. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання. 
 

Концентрація операцій із пов’язаними сторонами 
 

Ми далі звертаємо Вашу увагу на Пояснювальну примітку 15 до фінансової звітності, в якій 
розкривається суттєва концентрація операцій та залишків за операціями з пов’язаними 
сторонами Компанії. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання. 
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Інша інформація  
 

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з 
інформації, яка міститься в звіті про управління, але не є фінансовою звітністю та нашим звітом 
аудитора щодо неї. 
 

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо 
висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 
 

У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою 
інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і 
фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація 
виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми 
доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити 
про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту. 
 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за 
фінансову звітність 
 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності 
відповідно до НП(с)БО та Закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність та за таку систему 
внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити 
складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або 
помилки. 
 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності 
Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, 
питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про 
безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський 
персонал або планує ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних 
альтернатив цьому. 
 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом 
фінансового звітування Компанії. 
 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 
 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить 
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу 
думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, 
проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення 
можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в 
сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, 
що приймаються на основі цієї фінансової звітності. 
 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та 
професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: 
 

• Ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці 
ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для 
використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок 
шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може 
включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування 
заходами внутрішнього контролю.  
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• Отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 
аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо 
ефективності системи внутрішнього контролю. 

• Оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і 
відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом. 

• Доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення 
про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих 
аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що 
може поставити під значний сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на 
безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, 
ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у 
фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою 
думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту 
аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Компанію припинити свою діяльність 
на безперервній основі. 

• Оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями 
інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її 
складання, так, щоб досягти достовірного подання. 

 
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями 
інформацію про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, 
включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 
 
Основні відомості про аудиторську фірму 
 
Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ 
ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ КОМПАНІ». 
 
Місцезнаходження та фактичне місце розташування аудиторської фірми: Україна, 01033, м. Київ, 
вул. Жилянська, 48,50а. 
 
«Товариство з обмеженою відповідальністю «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» внесене 
до розділів «Суб’єкти аудиторської діяльності», «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право 
проводити обов’язковий аудит фінансової звітності» та «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають 
право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності, що становлять суспільний інтерес» Реєстру 
аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності АПУ за №1973.» 
 
 
 
 
Сертифікований аудитор Максим Трегуб 
 
 
 
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів  
аудиторської діяльності 102753 
 
ТОВ «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» 
вул. Жилянська, 48, 50а, м. Київ, 01033, Україна 
 
4 листопада 2022 року



flIRflPH€MCTBO 3100% IHO3EMHkIMII IHBECTI4I4IRMH V SOPMI TOBAPIICTBA 3
OEME)+CEHOIO BIRflOBILLABbHICTIO ((rI1AKCOCMITKJ1AIIH XEJ1CKEP IOKPE~1H T.O.B.D

BAI1AHC (3BIT IWO eIKAHCOBIIII CTAH)
HA 31 rPYj~HSI 2021

I. Heo6opomi aicrwB~
HeMaTepianbHi ~KTHBM

nepsicHa BapTicrb
HaKorIklqeHa aMopmsaL4isl

He3aBepweHi KaniraslbHi iHseaHl4ii
OcHosHi 3aco6w

nepeicHa sapilcm
31-bC

RoerocTpokosi Siofbori’lHi aRmow
J~OBrOCTpoKoai 4~iHaHCoBi iHeecmL4iI:

SbKi O6)1iKOByIOTbC~ aa M~T0A0M ~acTi B Icanraili IHWLIX
n~qnpMeMcTs

I-fUJI Ø1HaHCOB1 iHBecmL~iI

LIOBrOCTPOKOBa 4e6iropcbka 3a6oprosaHicTb
Bi~crpo.ieHi no~amoei aKTwBll
IHUJi Heo6opolHi ~KTHBH
Ycboro 3a po~ginoM I

II. OGoporHi ~KTHBH
3anacw

BHpo6HM~i 3anacw
He3asepweHe BHpOSHwL~T6O
roTosa npoqyKL~is
Tosapw

floTo’.IHi 6ionori’ii-ii a~msi-i
~e6iTopcbKa 3a6oprosaHicm 3a npo~yKI4ibo, TOBapH, p060TH,

l1OC)1~1H

j~e6iTopcbKa 3a6oproBal-IicTb sa poapaxyl-IKaML-1:

sa Bw/~aHwMM aBaHCaMM
a 6IopseToM
y roMy qwcfli 3 noRaTKy Ha flpHGyTOK

IHwa rioroRila ~e6iropcbKa aa6oproBaHicTb
floroqlti 4)1HaHCOB1 iHBecrwL4iI
rpowi Ta IX eKBiBaneHm
BlirpaTH Ma~6yrHix nepiOAiB
IHLUi o6opomi aItrklBIl
YCboro 3a PO3RII1OM II

III. Heo6opomi aKmBH, vTp~l~yBaHi psrn npo~amy, ra rpynw
sii6yrrs

BanaHc

325,716 314,242

10,171 5,169
11,489 7,450
10,790 7,224
5,467 5,028

49,413 126,716
2,239 1,998

(y mucswax yIcpaIHcbIcux epueenb)

AKTHB Ha noqa~o~ Ha IdHeqb
3BirHOrO 3BirHoro
nepio~y nepio~y

I.i~i•ihi!lc.

1,838
4,197 5,677

(3,423) (3,839)
1,008 1,530

25,087 24,771
79,024 78,846

(53,937) (54,075)

31,557 33,338

58,426 61,477

258,834 227,839

258,747 226,890

663,358 I 688,691

721,784 750,168



flIRflPI.1€MCTBO 3100% IHO3EMKIIMII IHBECTkII4IRMM Y ØOPMI TOBAPI.ICTBA 3

OEMEWEHOtO BIJjflOBIqMbHICTIO ~~flAKCOCMITKJ1A~H XEJ1CKEP IORPEIIH T.O.B.~

BAJ1AHC (3BIT flPO cPIHAHCOBM~1 aAH)

HA 31 ~PYAHR 2021 (flPOj~OBMEHwI)

(yrnucnwax yffpaIHcwtux epuceub)

flacliB Ko~ Ha noqa~oi~ Ha 14He146 flpHMimw
pslqKa 3BiTHOrO 3BiTHoro

rtepio~y nepio~y
1 2 3 4 5

I. BnacHIi~ KaniTan
3apeccrposaHw~ (na~oBw~) Kanirajl 1400 262,719 262,719 7
KaniTaii y AooL~iHKax 1405 - -

aoRaTKoBw~ KaniTa)1 1410 5,058 5,058
Pe3epsHvt~ KaniTaJl 1415 - -

Hepo3noRbieHw~ rIpw6yToK (HenoKpwrI6~ 36MTOK) 1420 203,862 282,892
HeonMa~eHI6~ Kanirajl 1425 - -

Bwny~eHw~ KarliTaJl 1430 - -

Ycboro 3a po3~inoM I 1495 471,639 550,669
II. J~oorocrpoKoei 3o6o8’S13aHHS I 3a6e3neqeHHs

Bi4cTpotIeHi no~amosi 3o6o8’s3aHI-ul 1500 - -

~osrocTpoKosi KPCAWTII 6aHHio 1510 - -

li-twi ppsrocTpoKosi 3o608’sl3aHHn 1515 - -

J~oBrOcTpoKoBi aa6e3fle’4CHHR 1520 - -

L~inboBe ØiHaHcyBaHHS 1525 - -

Ycboro sa POSA1J1OM II 1595 - -

III. floroqHi ao6oe’S13aHHR I 3a6e3ne~eHHs1
Ropori<ocTpoaosi Kpepfrmni 6aHKiB 1600 52 120
floTo.iHa Hpe~k1TopcbKa 3a6oprosaHicTb sa:

~oorocTpoKoel4Mw ao6oB’SISaHHRMM 1610 - -

roBapH, po6om, noc~yrii 1615 158,025 78,346
~3 6io~n<eror.i 1620 - -

V TOMY ‘IIICJ1I 3 fl0A~TKV Ha npw6yroK 1621 -

~ 31 CTP~XvB~HH~ 1625 - -

poapaxyHKaMH 3 onnalIl npaiØ 1630 2,871 3,544
floroqHa H~C4LITO~CbK~ sa6oproeaHicm 3a o~epwaHk1MI1

asaHcaMIi 1635 - -

floToqHi 3a6e3ne9eHH>1 1660 87,890 116,659 8
j~OXO~I1 Ma~6ymix rlepioAie 1665 - -

IHLIJI flOTO’-IHI 3o6oe’~3aHHn 1690 1,307 830
Ycboro sa PO3AIII0M III 1695 250,145 199,499

IV. 3o6oWsisarnisi, noB’ssaHi 3 HeO6OpOTHHMkI aKTwBaMw,
VTPHMYB~HHMH pirn rIPOAaWY, ra rpyriaMK BH6y1TSI 1700 - -

BanaNc 1900 721,784 750,168

KpastleI-cKofiM. /
ronoBHHc~ ~xra~eP4MpeKrop



flIAflPI4€MCTBO 3 100% IHO3EMHIIMI.I IHBECTkII4ISIMkI V ØOPMI TOBAPMCTBA 3
OBMEWEHOIO BIL~flOBIfl,Ai1bHICTtO (CrJ1AKc0cMImJ1AI4H XEJ1CKEP IOKPE~H T.O.B.n

3BIT flPO SIHAHCOBI PE3YI1bTATII (3BIT flPO CYKYnHkffi ~qoxi~qj
3A P1K, LL~O 3AKIHNIIBCSI 31 ~PS~QHR 2021 POKY
(y mucnqux yKpaiHcbKux epueeHb)

I. SIHAHCOBI PE3YJ1bTATII

Yfrlcndi goxig Big peaJ1i3aL~ii npogyiu~i1(rosapis, po6ii, nociiyr)
CoöisapTicm peaJliaoBaHoi npo~yKL4i1 (rosapiB, po6ir, nocnyr)
BanoB,61:

npH6yToK
36 NTC K

IHWi onepaL4i~iHigoxop1
A~qMiHiCTpaThBHi swrparii
BHrpaTw Ha 3Syr
HLIJI oF1CpaLØ~Hi 8WT~~TI4

SiHaHcoBIlii ~C3~flbT~T øi~ onepaL4iAHoI gisulbHocri:
npii6yroic
36HTOK

j~oXij~ Gig yLlaCTi B KaniTani

HUE ØiHaHCOBi goxog~i
IHWi gOXOgH
cPiHaHcosi BHT~~TH

BipaTH aig yqacTi B H~fl~T~)1~

HUE awrpani
SiHaHcoBH~j ~C3~i1bT~T ~O onogamyeaHHsl:

npw6yToK
3614T0K

BHTpam 3 riogaTHy Ha npwóyToK
flpkl6yTok (3614T0K) Big npHrIHHeHoigis)lbHocli nicrin

OflO4~TK~B~HH$~
9vaH~i ~iHaHcoBIdi peaynbTaT:

npI46yToK
36IITOK

CTai-TR

1
j~oot4iHKa (yI4iHKa) Heo6opoTHwX aKTHBiB
j~ooL~iHKa (yL4iHKa) c~iHaHcosHx iHcrpyMeHria
HaKonwleHi Kypcosi pi3HHL~i

‘JacrKa il-lujoro CYKV~1H0~0 goxogy acoL~i~ioBaHHx Ta CI11J1bHHX
nigflpll€MCTB

IHWH~i CyKyflHHi~ gOxig
IHWIIII CyKynHH~ gOxig go onogaTKyBaHHs
flogaroK Ha npi-iôyroK, flOB’fl~I-fl1~ 3 IHUJHM cyKynHwM ~0X04OM
IHWHê1 C~K~I1H$I~ goxig riiCii~ onogaTI4yBaHHR
CyKynHI6i goxig (cyMa psIgKiB 2350, 2355 Ta 2460)

CTarnR 3a 3BftHNI~ 3a aHanoriqHIl~
riepiog riepiOg

rlorIepegHbOro
~OK~

1,385,212 1,361,153
(848,621) (797,352)

536,591 563,801

21,404 10,872
(76,773) (65,947)

(360,109) (379,688)
(23,012) (82,193)

98,101 46,845

2,961 1,485

(380)1 (386)

100,681 47,944

(21,651)1 (8,794)

79,030 39,150

II. CYKYflHI6i j~oxij~

3a 3BiTHI61 3a aHalloriqHIlA
nepiog nepiog

nonepegHboro
po~y

79,030 39,150



nIRnPL’I€MCTBO 3 100% IHO3EMHIlMkl IHBECTLILjIRMLI V ØOPMI TOBAPIPICTBA 3
OBME)KEHOIO BILjfl0BI~AJ1bHICTiO ((rI1AKCOCMITKI1ALIH XEJICKEP IOKPE~H T.0.B.>>

3BIT flPO ØIHAHCOBI PE3YJ1STATh (3BIT flPO CYKYflHI4I~ q0XI~)
3A P1K, [140 3AKIH’-II.IBCa 31 fPYRHR 2021 P0KV (flPOaOBWEHHR)
(y mucaqax YKPUIHC6KUX apueeHb)

III. EJIEMEHTkI 0flEPAI4I~iH1IX BVTPAT

Malepia.nbHi 3aTpaTw
BIITpaTII Ha on/laTy ripal4i
BiqpaxysaHHs Ha coL~iai1bHi Jaxopw
AMOpIH3aL4bI
IHwi or1epaL~i~Hi eMIpam

107,267 106,126
18,552 16,328
13,710 15,540

320,365 389,834
459,894 527,828

IV. PO3PAXYHOK flOKA3HIIKIB flPkIBYTKOBOCTI AKI4II~

Ha3Ba craTri

1
Cepe~Hbopi~Ha K[nbKicm ~1~OCT11X aKLØ~
CKopwrosaHa cepe~HbopitIHa Ki)lbKiCTb I1~0CTHX aKL~i~
1HCTH~ rlpIl6yTOK (361110K) Ha 04H~ fl~0CTY aKI4iIo
CKopMrosaHw~ 9HCrl6~ npll6yrox (361110K) Ha O~Hv npocry a~t~iio
L~1Bi/~eHgll Ha o4Hy ripocTy aIu~iIo

4

Ka3Ba crai-ri 3a 3BiTHH~ 3a aHanoriqHHii
nepio~ nepio~

nonepe~Hboro
~OK~

Pa3oM

3a 3BiTHId 3a aHanoriqHlqêi
r1epio~ nepiog

nonepe~Hboro

It
Isau~y A.
reHepaJ1bHM~ ~wpeKTop

KpasseHH. . M
roJ1osH11’~ •yxr- ep



flIRflPI.1€MCTBO 3 100% IHO3EMHIlMkl IHBECTkIL4ISMkI Y ØOPMI TOBAPLICTBA 3
OEMEWEHOIO BIqfloBIjjAJlbHIC’reo ((rJ1AKCOCMITKJ1AkIH XEJ1CKEP IOKPE~H T.O.B.>

3BIT flPO PYX rpowoBwx KOWTIB
3A P1K, 1140 3AKIHHI’IBCR 31 rPYj~HSI 2021 POKY
(y muc~’qax YKPWHC6KUX epuseHb)

I. Pyx KOWTiB y pe3yiib~a~i onepaL~iiiHoi ~iMIbHoai
Ha~xoptceHIi~I Bi/~:
PeaniaaL4iI npo4yKqii (Tosapis, poSit riocnyr)
L(IMbOGOrO Ø1HaHcyBaHHS1

HagxoAweHH,l asaHciB B~g nOKynI4iB i SaM0BHHK1S
Ha~XOAWeHHS1 BiA noBepHeHHI asaHcis
HaAXÔAH(CHH$I BiA Bif~C0TKiB fl aaJlIlwKaMw KOWTiB Ha I1OTONHHX paxyHKax
HaAXOAH<eHHR 8i4 6op*<HMKiB HeycTo~b<H (wTpa4iB, neHi)
HaAXOAWeHH~ BiA CT~~XOBHX npeMi~i
IHWi H~~KO~I)HCHHfl
BHrpatIaHH,l Ha orinaTy:

ToBapiB (poSiT, riociiyr)
flpaqi
Bi4paxyBaHb Ha coL4iailbHi 3~XOAH
3o6oe’s3aHb 3 nO/~aTKiB i s6opie

BHrpa’IaHHn Ha ori~a~y 3o6oB’Jl3aHb 3 FIO4aTKy Ha rIpH6yToK
BwTpa’IaHH~ Ha ortna~y 3oSoB’s3aHb 3 flo4aTI{y Ha 4O~~H~ BapricTb
BHTpa~aHH~i Ha onnaTy 3o6oB’sl3aHb 3 HUJIIX no/~arIciB i 36opiB
BHTpaL~aHH~ Ha orinaiy aBaHcie
BHTpaLIaHH~ Ha ~I0B~~H~HH$1 asaNcis
BwrpatiaHI~uI Ha Oflfl~T~ I4iIIbOBHX sHecKie

IHWi BHTP~LI~HHR
9HaH~i ~3yX KOLIJTIB Bi4onepaqiiiHoI~innbHocTi

II. Pyx KOWTiB y pesynbTaTi iHBecmqii~HoI A1RJ1bH0CT1
Ha~xo~p*eHH~1 °‘R peaJli3aL4iI:

4iHaIlcornlx iHsecTwL4ii~
Heo6opoTHHx aRTIIBiB

HaAXOPHeHHSI BiA oTpIlMaHIlx:
BiAcomie
~I1BiAeH~iB

IHWI HaAxop.weHHn
BHTpa’IaHHn Ha np~iq6aHHsl:

Heo6opomHx aRTIIB1B
Bwnnarw aa 4~~MB~THB~MH
Bwrpa’IaHHFI Ha H~~~HH$1 1103kW
IHWi nnaren<i
qHaI1~i pyx KOLUTiB BiR IHBCcmI4iAH01/isvlbHocri

(133,711) (155,005)
89,196 (36,714)

CTaTTSI 3a 3BfrHwê 3a aHa,1oriqHI6~
nepio~ rlepio4

nonepeRHboro
poxy

1,779,211 1,617,579

57,266 84,658

1,653 2,217

2,145 2,333

(1,418,049) (1,404,613)
(86,734) (81,814)
(19,416) (17,446)
(73,176) (65,900)
(19,865) (18,675)
(31,648) (26,881)
(21,663) (20,344)
(20,085) (18,860)

3,467 1,605

(15,360)1 (5,463)

(11,893)1 (3,858)



1IIL4flPIIEMCTBO 3 100% IHO3EMHkIMM IHBECTkIL4IRMV Y ØOPMI TOBAPIICTBA 3
OEMEWEHOIO BIJ~flOBIL4AJ1bHICTIO <<rI1AKCOCMITKJ1AVH XEI1CKEP IOKPE~H tO.B.>

3BIT nPo PYX rPOWOBIPIX KOWTIB
3A P1K, 1140 3AKIH9MBCS1 31 ~PYRHS1 2021 P01W
(y mucn~ax yxpaIHcbuux apueeMb)

III. Pyx KOWTIB y pe3ylbtati 4,iHaHcoBoI AiS1RbHOCTI

Ha4XOA>NCHHn BIA:
BnacFioro Fcanfrany
OTpWMaHHn fl0314K
Bwrpa~aHHsl Ha:
BwKyn 8)1~CHIIX aKL~i~
floraweHHs 1103HK
CnJlaTy fI~.1BiAeHAiB

IHUJi nnaTeH<i
~HaM~i pyx KOWTIB BL4$iHaHcoBoIAiSVlbHocti
‘Iwcn4ii pyx rpOLiioBwx FCOWT1B 3a 3BiTHHA nepio~
3asiwwoK KOWYiB Ha flO~aTOK ~OK~
BrinHa 3MIHH saniomwx K~~C~B Ha 3a)1HLUOH KOWTIB

3arnlwoK KOWYiB Ha KiHeqb pOKy

PslpoK dHwi BHrpaqaHHs” y cKnaAi pO3/~b1y I. <Pyx KOUJTIB y pe3yMbTaTi onepaL~HoI ~jR)1bHoCTI>) BKMI0’Iac B OCHOBHOMy rlJlaTewI aa
po3MwTHeHH~ TosapiB.

-p.,

iBau4yKB. A.
reHepaMbHkd~ P,I4pCKTOp

Clans 3a 3B1THHA 3a aHanoriqHIlii
nepio~ nepio~

flOflCP~~HbOlO
POKy

87,305

87,305
77,303 46,733
49,413 2,680

126,716 49,413

Kpas9eHK. .M.
ronoeHH .yxranT-p



flIRflPII€MCTBO 3100% IHO3EMHI’IMII IHBECTkII4IRMII Y SOPMI TOBAPIICTBA 3 OBMEWEHOIO BIRflOBIRAJ1bHICTIO ((rJ1AKCOCMITKJ1AIIH
XEJ1CKEP IOKPE~H T.O.B.n

3BIT flPO BRACH1I~ KAI1ITAJ1
3A P1K, LL~O 3AKIHLIMBCR 31 rPvqHH 2021 POKY
(y mucR~ax ylcpaincbKux epuseMb)

IBau~yK B. A. 1/ KpaBqe~Z H. M
ro)loeH 6,2~4ep

CTan3l Ko4 3ape€crpo- KaniTan y ~og~amoswi~ PeaepsHHii Hepo3no4lne- HeonnaqeHHi BHny~eH&4 Bcboro
pnqica saHH~i ~LIoouIHKax icanitaii KaniTan HH~ npH6yroI( ‘canitan KaniTaii

icaniran (HenOKpMTH~i

36HT0K)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3anicwoic Ha flO4~TOK poicy 4000 262,719 - 5,058 - 203,862 - 471,639
KopHryBaHHsl:
3MIHa o6iiiicoaoi flORITHKM 4005 - - - - - - - -

BHnpaBJleHrnl IIOMfrWOX 4010 - - - - - -

IHLUi 3MTHH 4090 - - - - - - - -

CHopHroBaHHi~ 3aswwolc Ha noqaroic pONy 4095 262,719 - 5,058 - 203,862 471,639
~HCTI6% npH6ytolc (36MT01c) aa 3BiTHH~i neplo4 4100 - - - - 79,030 - 79,030
IHWHi1 CyKynHH~i ~OXiR 38 3BITHHi1 neplo4 4110 - - - - - - -

Po3no4in npic6ymy:
Bwnnam BflCHHH8M (a~1Bi4eH4H) 4200 - - - - - - - -

CnpRMyBaKHR npw6ywy4o 3ape€crposaHoro Kanhra~y 4205 - - - - - - - -

Bi4paxyBaHHa 40 pe~epa~oro Kaniraiiy 4210 - - - - - - -

CyMa LIwCToro npH6yrKy, Hane).cHa 40 6lo4weTy
Bi4flOBi4Ho 40 3aKoHo4aBcrBa 4215 - - - - - - -

BHeCKH yNacHHlcis:
BHeCKH 40 ican[rany 4240 - - - - - - -

floraweHica aa6oproaaHocri 3 canil-any 4245 - - - - - -

BHJIyMeHHn IcarliTany:

Bwicyn axlAi~ (9acroK) 4260 - - - - -

flepenpo4aHc BHK~fl)1~KHX aKL4ii~ (Nacrok) 4265 - - - - - -

AKynlosaHHs BHKynMeHklx aKL~ii~ (Nacrox) 4270 - - - - - - -

BHA~eHHn L4aCTKII B xanlTaJhl 4275 - - - - - - -

HUll 3MIHH B ,cafliTa)1i 4290 - - - - - - -

PasoM 3MIH y icanirani 4295 - - - - 79,030 - 79,030
3anHwoic Ha IcIHel4b pOicy /E~ 4300 262~719 - 5,058 - 282,892 - - 550,669

1eHepaJ1bHw~ ~iipeicrop

11



flIRflPII€MCTBO 3100% IHO3EMH MMII IHBECTIII4ISIMM V SOPMI TOBAPMCTBA 3 OBMEWEHOIO BIRflOBIJJAJ1bHICTI0 crflAKcOCMITKJ1A~H
XEJ1CKEP IOKPE~H T.O.B.n

3BIT flPO BJ1ACHII~i KAflITAJ1
3A P1K, LflO 3AKIH’IItIBCSl 31 rPYQHR 2020 P0KV
(y mucawax yKpaIncbIcux epueenb)

I
‘I

KpaBH- KOH
rono; w~ • ranrep

CTarnI KoM 3apeEctpo- Kanitan y I~ORaTKOBH~ Pe3epBHH~ Hepo3no4ineH.l HeonfiaqeHidi BIlnyMeHHi Bcboro
~R4I<~ BaHHII AOot4iHKax KaniTan Icanilan Li npH6yToIc Kanitan IcaniTan

Kanhtan (HenoKpHmLi

36HTOK)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3anHwoK Ha flONaTOP( ~OK~ 4000 175,414 - 5,058 - 164,712 - - 345,184
KopwryBaHrn.:
3MiHa o6niKoBoi flO)IIUIKLI 4005 - - - - - - - -

BHnpaBneHHs flOMHROK 4010 - - - - - - - -

IHWI 3MiHH 4090 - - - - - - - -

CKOpHrOBaHHLi aanHwoI( Ha noqatok pOKy 4095 175,414 - 5,058 - 164,712 - - 345,184
~HCTh~i npH6yToK (36HTOK) 3a 3BhTHI4Li nepioA 4100 - - - - 39,150 - - 39,150
IHWHLi CyKynHHLi AOXIM 3a 3BhTHH~i nepho4 4110 - - - - - - -

Poanogisi_npH6ymy:
Bwnjiani B)1aCHHKaM (4HBi/~eH4H) 4200 - - - -

CnpRMyBaHHR npw6yrKy~o aapeccrpoeaHoro KaniTa~y 4205 - - - - - - - -

Bi4paxyBaHHn AO pe3epoHoro KaniTany 4210 - - - - - -

CyMa qwaoro npH6yTKy, HanewHa ~o 6io~pxeiy - - - -

Bi4fl0Bi/~H0 AO 3aKoHoAaBaBa 4215
BHeCKH y’IacHHIcis:
BHecHH ~O KaniTaJly 4240 87,305 - - - - 87,305
floraweHHn 3a6oproBaHocTi 3 KaniTany 4245 - - - - - - - -

BHJIyLIeHHR Kanirany:
Bwxyn aKL4iM (qacrok) 4260 - - - - - - -

flepenpo~aH( BHKynneHIlx aK1~iLi (.iaaok) 4265 - - - - - - -

AHyThOBaHHS BHKyn’ICHHX aKLULi (qaaoK) 4270 - - - - - - -

Bw1~eHHn 9aCTKH B Kanhrani 4275 - - - - - - - -

KWh 3MiHH B Kanhralli 4290 - - - - - - - -

PaaoM WiNy KaniTanh 4295 87,305 - - - 39,150 - - 126,455
3annwok Ha IciHeqb pOKe’ 4300 262,719 - 5,058 - 203,862 - - 471,639

—7
Isa a4yH B. A.
reHepaJibHwLi plpeKTop



flljjflPl1€MCTBO 3100% IHO3EMHIIMII IHBECTIII4IRMIl Y SOPMI TOBAPIICTBA 3 OBMEWEHOIO BIqnOBI~qAJ1bHIaIo C(rJ1AKCOCMITKJ1AIIH
XEJ1CKEP IOKPE1~H T.O.B.~

flPIIMITKM ~0 SIHAHCOBOT3BITH0cTI
3A P1K, LL~O 3AKIH~IIBCSI 31 rPyqHs 2021 P0KV
(y muca~ax yKpaIHcbscux apueeHb)

I. HeMaTepianbHi

rpynH HeMatepianbHl4x Kog 3anwwox Ha noqarok Ha~Uiwno flepeot4iHica BH6yI1O 3a pm Hapaxo- BTpaTH Biq IHWi 3M1HII sa pil( 3anwwox Ha I(lH~~b
aKThBIB psi~ica poicy 3a pill (~ooi~h4ica I, yqiHka -) BaHo 3MeH- pOky

nepBicHa HaKonl4- nepBicHoi HakonH- nepBicHa Hakonu- aMopm- WCHHJ1 nepaicHol Halconw- nepBicHa HakonK
(nepe- 4eHa (nepe- LIeHOI (nepe- LIeHa 3aL~iT k0~l4C- (nepe- qeHo? (nepe- qeHa

oIjiHeHa) aMopnl- ol4iHeHoi) aMopm- oqiHeHa) aMopm- ~a p1k HOcTI oqiHeHoT) aMopm- oqiHeHa) aMopTH
Bapricm 3aL~is BapTocTi 3aqii BapTictb 3aqisl 3a pill BapTocTi 3aqii BapticTb 3aL4iR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
flpaaa KopHc~BaHHn

npHpO4HwMw pecypca~w 010 - - - - - - - - - - -

ripasa KopKc~8aHHn
M~~H0M 020 - - - - - - - - - - - - -

flpaBa H2 KoMepl4i~iHi
no3HaqeHI-Is 030 - - - - - - - - - - - - -

flpaea Ha 0S’€I(TH
npoMwc,1oso1 BnacHocTi 040 - - - - - - - - - - - - -

ABTOpCbKI Ta CyMiH~Hi 3
~w~wnpasa 050 - - - - - - - - - - - - -

IHLIii HeMarepiajlbHi
axmsId 070 4,197 3,423 1,480 - - - 416 - - - 5,677 3,839

Pa3oM 080 4,197 3,423 1,480 - - - - 416 - 5,677 3,839
ryABifl 090 - - - - - - - - - - - - -

Ia pRqka 080 rpaØa 14 BapTiCTb HeMarepiailbHwx aKrwBis, LL~O~O AKHx icHyc O6MeWCHHn npaca BJ1aCHOC1i (081)
BapTiab O4~OpMfleHHx y 3acraey HeMarepiailbHklx akmGiB (082)
BapTicm CTBO~~HHX riiArIpwcMcTBoM l-IeMaTepiaJlbHwx aKrHaiB (083)

13 pn~~a 080 rpaØa 5 B2pTiCTb -IeMaTepianbHKx aKrwBiB, OT~HM~HHX 32 paxyHok L~U15OBL1X aGlrHyBaHb (084)
13 ~S~K2 080 rpa~a 15 HaKorlwqeica aMopn4aaLljn HeMaTepiaJlbHwx alcnleiB, L~o~o ~KHX icHyc O6MeWeHHS npasa BM2CHOCTI (085)



flIRflPI1€MCTBO 3 100% IHO3EMHIIMII IHBECTIII4IRMII Y SOPMI TOBAPIICTBA 3 OBMEWEHOIO BIRflOBIRAIIbHICTIO ((rJ1AKCOCMITKJ1AI.IH XEJICKEP
IOKPEIiH T.O.B.~

flPIIMITKII j~O SIKAHCOBOI 3BITHOCTI
3A P1K, LL~O 3AKIH’IIIBCS 31 ~PY~H~ 2021 POKY (flPOAOBWEHHR)
(y mucnwax ~K~O HCbKUX epueenb)

II. OcHoBiii 3aco6I.1

rpynH OcHoBHHx saco6iB KM 3arn.woic ~a Ha4i~uuIo nepeoqiHka Bw6yno ~a p1k Hapaxo- BTpam IHUJI 3MiHH 3a p1k 3anHwoK Ha IciHeL4b YTOMV LIHC)1i

pMka noqaTok pOky ~a p1k (400qiHka +, eaHo SI4 3MeH- pOxy o4epwaHi sa flC~~4~HI B
yqiHKa -) aMopm- WeNHJJ •iHaHcoBoIo onepamsHy opeH4y

33~ii kopHc- opewqoio
nepsicHa 3HOC nepsicHol 3HOcy nepsicHa SHOC 3a p11C (001 nepBicHoi 3HOC~ nepsicHa 3HOCy nepBlcka 3H0c nepeicHa 3HOC

(nepe- (nepeoqi- (nepeoqi- (nepeoL~i- (nepeoui- (nepeoqi- (riepeoqi
oqiweHa) HeHO1) HeHa) Hekol) HeHa) Heka) HeHa)
capticm saprocyi sapTicm BapTocTi sapTicm capTiab sapTicm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3eMe~qbHi~insHKH 100 - - - - - - - - - - - - - - -

IHaeaHqii~Ha HepyxoMicm 105 - - - - - - - - - - - - - - - -

KaniTanbHi BI4T~~TH Ha
no,linuseHHs 3eMenb 110 - - - - - - - - - - - - - - -

5y4HHKH, CflO~~4H Ta
nepeAaeanbni npHcrpoi 120 2,034 1,406 - - - - - 209 - - - 2,034 1,615 - - - -

MaUJHIIH Ta O6JIa/HaHHn 130 12,197 6,881 460 - - 1,157 1,121 2,008 - - - 11,500 7,768 - - - -

paHcnopmi aaco6H 140 62,487 43,627 12,266 - - 12,332 11,986 10,345 - - - 62,421 41,986 - - - -

IHCTpyMeHTH, npwna~H,
iHBeNTap(Me6ni) 150 96 96 - - - - - - - 95 96 - - - -

TBapHHH 160 - - - - - - - - - - - - - - - -

BaraTopi9Ili HacaAv4(eHHR 170 - - - - - - - - - - - - - - - -

IHLuiocHoBHisaco6H 180 - - - - - - - - - - - - - - - -

5i6,1ioTeqHi4,o.~qH 190 - - - - - - - - - - - - - - - -

Ma,10LIIHH1 Heo6opoTni
MaTepia,qbHi aKmeH 200 2,210 1,927 634 - - 49 49 732 - - - 2,795 2,610 - - - -

THMqacoBi (HemiynbHi)
cnopy~w 210 - - - - - - - - - - - - - -

flpHpMHipecypcH 220 - - - - - - - - - - - - - - -

IHoeHTapHaTapa 230 - - - - - - - - - - - - - - -

flpeN.~emnpoHaw 240 - - - - - - - - - - - - - - -

IHwi Heo6opoTHi MarepianbHi
aKTHBH 250 - - - - - - - - - - - - - - -

Pa3OM 260 79,024 53,937 13,360 - - 13,538 13,156 13,294 - - - - - -



flIRflPkIEMCTBO 3100% IHO3EMHIIMM IHBECTI.II4IRMII V ØOPMI TOBAPI.ICTBA 3
OBMEWEHOIO BIRflOBIRAJ1bHICTIO ((rI1AKCOCMITKJ1AIIH XEJ1CKEP IOKPE1~H T.O.B.>

I1PIIMITKI.1 j~0 (PIHAHCOBOT3BITHOCTI
3A P1K, [140 3AKIH~11BCS1 31 ~PYRHR 2021 P0KV (1IPOJ~0BWEHHSI)
(y mucnqax YMPO HC6KUX apueeHb)

II. Ociiowii 3aco6w (flpo~oBweHHn)

BapTicm OCHOBFIHX aaco6is, Ll~opp RKMX IcHylom nepe~6a’JeHi 4HHHIIM
aaKoHo4aBcrBoM O6MeWeHI-IS npaea BJlacHocTi

BapTicm o4~opMfleHHx y sacTasy OCHOSHHX 3aco6ia
3anwwKoaa BapTicm OCHOBHMX 3ac0615, LL40 m~~acoso He

BHKO~LICTOB~IOTbC$1 (KoHcepBaI~isl, peI4oHcrpyKL~ffi ioLl~o)
rlep6icHa (nepeol4iHesa) eapTicm noaHicno aMopnlsosaHHx OCHOBHIIX

3acoSie
OCHOSHI 3acoSH opeF~qoBaHwx L~iJ1iCHHX MaL~iI-IOBHX KoMnhlekCiB
BapricTb OCHOBHHX 3aco6is, npw3HaYeHklx RJ1~ npo~awy
3anwwkoBa eapTicm OCHOBHI4X 3aco6ia, yrpaYeHwx BHacMIA0K

Ha~3Bwqa~Hwx flO~i~
BapTicm OCHOBHkIX 3ac06i8, npIç~6aHwx 3a paxy~ox L4inb080ro

4iHaHcyBaHHcI
BapricTb OCHOBHHX 3ac061B, L140 B3RTi B onepaI4i~Hy opel-L4y
3Hoc OCHOBHMX saco6is, Lt~O~O $1KHX icHyioTb o6Me)HeHHSI npasa BJ1acHOCTi
BapTicTb iHBecTI1L4i~Hoi HepyxoMocri, oL~iHeHoI 3a cnpaBe4JlHBoIc

eapricrio (269)

III. Kaniranwii iHBecTIlL~ii

KaniTanbHe 6y~iBHHLçrso
flpi~q6aHH~l (BHrOTOB)1CHH)l) OCHOBHHX 3aco6iB

flp~iq6aHHn (sHroToaneHHsl) IHwIlx Heo6opoTIlIlx MaTepianbHHx aKmaiB

flpwR6aHHs (cTBopeHHsI) HeMaTepianbHklx akmBiB
flpw~6aHH~ (swpou4yBaHH~) 61o,loritiHMx aKTHBIB
IHWi
P23OM

KanhraI5HI iHaeCTHL~iI B iHBecnhI4ii~Hy HepyxoMicm
c1~iHaHcoBI BLlTpanl, BKJIIOYeH1 ~O KaniTaIIbHHx iHBecmI4i~i

IV. øiHaHcoBi iHBea1lL~ii

HaAMeHyBaHHSI noKa3HwKa

1
A. SiHaHCOBi iHseaIlqiisa MeT0ROM yqaCTi B HaniTafli B:

acoW~oBaHi niRnpwcMcTsa
f~O’IipI-Ii niRnpHeMcTBa

cninbHy RiR)1bHICTb
B. IHWi 4,iHaHCoBi iHBeCTI1L~iI B:

qacTKI4 I naly cTaTymoMy KaniTaili IHWHX ni~rIpHcMcTB
aKI4iI
o6niraL~ii

Ui I

Is p~~a 260 rpa4a 14

13 PflAK~ 260 rpaØa 8

3 PS~Ka 260 rpaØa 5

Is ps~qKa 260 rpa~a 15

Is p~~a 105 rpa$a 14

(261)
(262)

(263)

(264)
(2641)
(265)

(2651)

(266)
(267)
(268)

21,014

Hai~MCHyBaHHS1 flOk~3HMK~

1

Ko~ 3a phi Ha I4IHeL~b ~OK~

2 3 4

13 p$1,~Ka 340 rpa~a 3

pR~Fca

280
290 13,360
300
310 1,480
320 -

330 -

340 14,840

(341)
(342)

467

1,063

1,530

3a p1k Ha KiHeub pOky
floBrocTpoko&

Pa3oM (pos~. A + po3j~ 5)



flIL~flPIlEMCTB0 3100% IHO3EMHIIMII IHBECTLIL4IRMkI V SOPMI TOBAPIICTBA 3
OBMEN{EHOIO BIRflOBIRAJ1bHICTIO ((rJ1AKCOCMITKJ1AIIH XEJ1CKEP IOKPE~H T.O.B.~

flPIIMITKI.I R0 SIHAHC0B01~ 3BITHOCTI
3A P1K, 1.140 3AKIH9MBCSI 31 rPY1qHs 2021 P0KV (flPOROBWEHHSI)
(y muchqax yKpaiHcbIcux epueeHb)

IV. SiHaHcoBi iHBecmqiI (flpoAoBweHHcI)

13 psp<a 045 rpa4,a 4 Banahcy
li-tuji 4oBrocTpol{osi $iHaHcooi iHaecmL4iI a~go6paN<eHi:

sa co6isapricrio (421)
aa cnpaeepniiooio BapTicTio (422)
aa aMoprI43oeaHoIo coóieapTicTIo (423)

Ia ~fl4K~ 220 rpa4a 4 banaHCy
floroHHi ØiHal-ICoBi iHeecn1L~ii Bi4oSpa>HeHi:

3a co6isapriciio (424)
3a cnpaaepiwsoio aapTicTio (425)
3a aMopnlsoeaHoIo Co6iBapTiCTlO (426)

V. Roxo~w I BI4T~~TI4

A. IHwi onepaqii~Hi ~oxoj~w i Biitpam
0nepaL~i~Ha opeH4a aim-isis
OnepaqiL~Ha ~ypcosa piaI-II.lL~q
PeaJ1iaaL~is iFILuwx o6opomiix aim-isis
WTpa~H, rieHi, HeycTo~Kw
YTpHM3HHSI o6’CKTiB >rn-ltnoBo-KoMyHanbHoro I coL4iaJlbHo-KyJlbrypHoro

r1pH3Ha’IeHH~
kiwi onepaL~ii~Hi4oxo4K s~irparw

y T0M~ ‘-iwcjii:
40 peaepsy cyMHisHIlx 6opris

Henpo4yKmsHi sIlTpaTw I srparri
B. ~OXO4M i BTpaTIl BiAyLlacTi B Kanirani 3a iHseaHL~isIMI4 B:

AcoL~i~osaHi nipnpweMcTsa
~o~ipHi rn4rlpweMcTsa
CninbHy 4i~l)1bHiCTb

B. IHWi 4’iHaHcoBi 40X04M i BI4T~~TH

RklsiAeHAw
fl po L~e HTII

‘tiHaHcosa 0~CH~ aKTIIB1B
IHWi 431HaHCOS1 40X0411 I sw~pani

1. IHwi 40x0j4H I BIlTpam
Peani3aL~ 4iiHaHcoBIlx iHsecm4i~

Pe3ynbTaT OL4IHKH KOpMCHOCTi
HeonepaI4i~iHa Kypcosa pi3HwL~l1
BeaorlnarHo o4epWaHi aKTMSH

CrH-1CaHH~ Heo6opoTH~1x aKmsis
IHWi 40X04H I SWTI3aTII

Tosapoo6MiHHi (SapTepHi) oriepat~iI a npo4yxLØclo (rosapaMH, poSoTaMw, nocJlyraMM) (631)
Yacma 40X04~ 514 peaMiaal4iI npo4vKLAiI (rosapis, poö[r, nocj,yr) aa Tosapoo6MiHHIlMll

(6apTepHwMH) K0HTpaKTaMH 3 flo5’~3aH~lMW cropoHaMM (632)
Is pRgKiB 540-560 rpa4a 4: 4iHaHcosi s~irparw, sKnIoYeHi 40 co6i8aprocTi flp04yKL~i1 OCHOBI-lOl

4i>lflbHOCTi

Ha~MeHyBaHHS noKa3HHxa qoxo4w BwTpam

19,513 4,833

1,891 18,172

ri; I;,: •,1 .iwii

2,949

(633)



flIRflPIl€MCTBO 3 100% IHO3EMHkIMII IHBECTI.ILjIRMLI V ØOPMI TOBAPIICTBA 3

OBMEWEHOIO BIRflOBIRAJ1bHIGIO <cfJ1AKCOCMITKI1AIIH XEJ1CKEP IOKPEcIH T.O.B.n

flPLIMITKM ~qo SIHAHCOBOI3BITHOCTI

3A P1K, 1110 3AKIH9IIBCR 31 fPYAHR 2021 P0KV (flPOqOB>KEHHS1)

(y mucaqax yKpaIHcbIcux epueeHb)

VI. rpowoai KOWTh

Kaca
floroqHi paxyHKw B 6a~y
Hull paxyHiol B 6aHKy (aHpepinlaH, 9CHOB1 HHIIWKH)
rpowoel Kow1~w B gOpOSi
EKaisaneHm rpowoswx KOWTIB
Pa3oM

3a6e3ne9eHHsl Ha BHflJIaTV
Bi4nycroK npaL~iBHHKaM

3a6e3ne~eHHa HacrynHHx
BI4T~~T Ha 4O4BTKOB~
neHcii~He 3a6e3ne4eHHn

3a6e3ne~eHH8 H~CT~flHI4X
O11T~~T Ha BIIK0HaHHR
rapaHTi~iHwx 30605’R3aHb

3a6e3neMeHHa H~CTvflHHX
BHT~~T Ha
pecTpyKTypH3aL~iIo

3a6e3ne’IeHHH H~CT~flHHX
BMT~~T Ha BHK0HaHHR
3o6o8’a3aKb U*O4O

06-rRNV1HBIIX KOHTpaKTIB
3a6e3ne~eHHs H~CT~flHHX

BHTpaT Ha pexynbmaaLliIo
Hull 3a6e3ne9eHHR

Pe3epB cyMKiBHI4x 6opriB
Pa3OM

VII. 3a6eaneMeHHA I pe~ep~ii

HaAMeHyBaHHR nokaaHIlFca Ha I4iHeL~b ~OK~

126,716

3 pn~~a 070 rp. 4 BailaHcy Ipowosi KOWTM, BHKO~HCT~HHfl ~HHX O6MeWeHO (691)

BH4K 3a6e3ne~eHb

126,716

36inbweHHs ~a p1k BHkopuaaH CropHosaHo CyMa Sarnluiok
~apaxosa~o 4O~aTkOBl y 3aimoMy Hesrn<opH- oLliKysaHoro 3a6e3neqe-
(cmopeHo) BiRpaxyBaH- pOL4l cta~y CyMy B1AWK0AyBaHHSI HHS Ha

H~ 3’ 3SITH0My BHT~~T IHIJJOIO KiHe14b ~OK3’
p0141 CTOpOHOIO, L140

apaxosa~a fl~H
OI4IH 141

____________________________________ 3aBe3neqeHHn

21,384
21,384



3 p~i~<a 920 rpa~a 3 baiial-icosa aapTicm 3arIacis:
oi/~o6pa)tceHwx aa tH4CTOIO sapricTlo peani3a14iI
nepe~a~wx y riepepo6Ky
O4~opMneHI1x B 3~CT~B~
nepe~ai-iwx Ha KOMICIIO

AHTHBH Ha BiRrloBigwlbHoMy a6epiraHHi — (no3aSanaHcoaI6’i paxyHoI4 02)
3 psqi<a 275 rpaØa 4 banai-icy aarIacll, npH3Ha4eHi 4)lfl npo~a>Ky

* BH3HaiacTbc,i 3a n. 28 flonoM<eHHR (cTaH4aply) SyxranTepcbKoro o6niky 9 c3anac~i,,.

IX. fje6iiopci,.<a 3a6oproBaHicm

Ha~MeHyBaHHR noKaaHIlFca Ko~ Bcboro Ha HiHeqb BT. ~I. 3a CT~OK~MI1 HenoraweHH~
p~~xa A0 BIA 12 go ~ig 18 go

12 MiCSL4IB 18 MiCSIL41B 36 MiCRL4iB
1 2 3 4 5 6

j~e6iTopcbKa 3a6oproaaHicm 3a
npogyi<i~iic, TosapH, p060TH, nociiyrw 940 314,242 314,242 - -

IHwa flOTO’4Ha /~e6iTopcbKa
3a6oproBaHicm 950 5,028 5,028 - -

CrlwcaHo y 3BITHOMy p0141 6e3Ha~i~l-ioi~e6iropcbxoI3a6oproBaHocTi (951)
3 pftL~KIB 940 i 950 rpa~a 3 aa6oproeaHicm 3 nos’n3aHKMI4 aopoHaMw (952)

X. Heaaqi I BT~~TI4 Bi~4 ncyBaHHa L4iHHocTe~i

Hai1MeHyBaHHR FI0K~3HHK~ Kog CyMa

psaKa
1 2 3

BwslBneHo (crlHcaHo) 3a piK -ieciaq I orpa~ 960 160
BHSHaHO saSoproBaHicrlo BHI-IHHX ociS y 3BimoMy poLIj 970
CyMa Hecraq I BTpar, ocTaToqHe piweHHn LLk0~0 sl4HyBaT14iB 3a ~KHMH Ha KiHeL4b ~0K~ He fl~H~Hfl0

(no3a6anaHcoBii~ paxyHoK 072) 980

fllRflPIl€MCTBO 3100% IHO3EMHIIMII IHBECTLII4IRMII Y SOPMI TOBAPIICTBA 3
OBMEWEHOtO BlJ~flOBlRAJ1bHlCTtO <crnAKcocMITKJ1A~H XEJ1CKEP IOKPEP~H T.O.B.n

flPLIMITKII QO SIKAHCOBOI 3BITHOCTI

3A P1K, LL~O 3AKIHNLIBUI 31 IPYQHR 2021 POKY (flPOQOBWEHHfl)

(y mucnwax yIcpaIncbuux zpueeHb)

VIII. 3anacw

HaAMeHyBaHHR nocasHHKa BanaHcoBa flepeoL~iHKa 3a p1K
BapTicTb Ha 36inbweHHsl
KiHeI4b poky L114C101 BapTocri

peaniaaqfi *

yuiHKa

CwpoBIlHa Marepia)wl
RynieenbHi HaniB4~a6pwKam Ta xOMn)leBryIO’Ji BI4p06H
flanHBo
Tapa I rapHi MaTepianhl

byaisenbHi Malepianw
3anacHi qacmHI4
MaTepianH cinbcbBorocnogapcbkoro npw3Ha’~eHHa
floToqHi 6IoMoriqHi ~KTHBLI
MaJio14iHHi Ta wBLlaKo3HouJysaHi npegMeTll
HeaasepweHe BMpo6HMLçrBo
roroBa rIpOgyHL4i1

TosapH
Pa3oM

226,890
227,839

9,088
9,088

222,952(921)
(922)
(923)
(924)
(925)
(926)
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I1ILjflPI.I€MCTBO 3 100% IHO3EMHI.IMII IHBECTIILjINMI.1 Y SOPMI TOBAPIICTRA 3
OBMEWEHOIO BIJ~flOBIRAJ1bKICTIO (CrJ1AKCOCMITKI1AIIH XEJ1CKEP IOKPE~H T.O.B.~

rIPkIMITKII 1W CPIHAHCOB0T3BITH0CTI
3A P1K, LI~O 3AKIH9IIBCSI 31 rPy~qHfi 2021 POKY (nP0R0BWEHHR)
(y mucnqax yKpOIHCbKUX epuseHb)

XI. B~iBejmFii HOHTP~KTI4

ikox~R 3a 6~çqiseflbHHM~1 KOHT~~KT~MH 3a 38iTHI’d~ pik
3a6oproBaHicTb Ha HiHeL~b asiTHoro poKy:

sano~a aaMosHHFcis
saiiosa 3~M0BHMK~M

5 asaHcie orpwMaHIIX
CyMa 3~T~HM~HHX KOLIJTiB Ha KiHeL~b poKy
Bapricm BI4K0HaI-Iklx cy6n~qpsi~qHMKaMK po6ir sa HesasepweHIlMw 6y~iaeJ1bHwMM KOHTpaKTaMM

Ha1IMQHyBaHH~1 flOK~3H$lK~

floTo~Hwi~ no~aToK Ha npw6yrox
Bi4cTpo’IeHi flORaTKOBi aKTHBH:

Ha floqaToK 3BiTHOfO pOKy
Ha KiHeI4b SBiTH0r0 pOKy

B~qcTpo~eHi noAaTKosi soSos’SlSaHHsl:
Ha flO4~TOK asiTHoro pOKy
Ha KIHCL4b sBiTHoro pOKy

BKnIoqeI-Io ~O 3BiTy flPO 4,IHaHC0BI pe3yJlbTaTw — yc~oro
yToMyqHc),i:

rIoToqHI141 flO~~tOK Ha rlpwôyToK
3MeHWeHHS1 (36iJlbweHHs) 8i/~CTpOt4eHMX fl0~~TK0BI4X aKIHOIB
3GinbweHHn (3MeHWeHHSI) Bi~cTpo~eHwx fl0~~ThOBHX 3o6oB’sl3aHb

Bi~o6paweHo y cKI1aA1 anac~oro KaniraJly—ycboro

V TOMY ‘alc.qj:
flOTO~Hk1~ flO4~TOK Ha llpH6yTOK
3MeHweHI-csR (36iJlbweHHI) BigCTpoLIeHL4x flO~~TKOBHX aMmais
aSinbweulHsl (3MQHWeHHS) Bi4cTp04CHHX n0AaTK0BI4x 3o6oB’,lsaHb

XIII. BIIKOpI.ICTaHHR aMopm3aqiiiHIlx BippaxyBaHb

Ha~1MCHyBaHHS noKasHHxa CyMa

XII. floRa’roK Ha flpII6yTOH

CyMa

23,432

31,557
33,338

21,651

23,432
(1,781)

Ha~iMCHyBaHHn ~1OK~3HHK~ CyMa

HapaxosaHo sa 58jTHH~ piK
BMKopHcTaHo 3a piK — ycboro
BToMy’Olcili Ha:

6y~iBHHLçrBo 0ó’€KTiB

npLIA6aHHR (BHrOTOBfleHHS1) ra rioiiinuie~Hs OCHOBHHX saco6ie
3 HHX MawklHIl Ta o6i1a~HaHI-IR
npIl4SaHHsR (cToopeHHs) HeMarepia)lbHwx aKrHsis

noraLueHH~ orpklMaHHx Ha KaniTaJlbHi iHSCCTHL~I1 r1031IK
Huje

n
fl

13,710
14,840

n 13,360

fl 1,480

LMS



flIRflPIl€MCTBO 3 100% IHO3EMHI.IMII IHBECTIII4IRMkI V POPMI TOBAPIICTBA 3 OBMENCEHOIO BI~fl0BIqAi1bHIaIo ((rJ1AKc0cMITKBAI.IH
XE)1CKEP IOKPE1~H T.O.B.~

flPLIMITKII QO eIHAHCOBOT3BITHOCTI
3A P1K, L1~0 3AKIH’4IBCSI 31 rPyqHs 2021 P0KV (flPOQOBWEHHR)
(y mucR~ax YKpaIHCbKUX epueeHb)

XIV. Bionoriqiqi

Ipynw 6ionorisHnx aKmoio Ko~ O6IIIKOByIOThCn 3a nepBicHolo BapTicTo O6niKoBylomc,, 3a_cnpasepirncoio_BapTialo

pnRka 3~flHWOK Ha fla9aToK HaAi~luuIo eH6yno 3a p1K HapaxO- BTpaTH OH~0AH 3aJlH WOK Ha KIHeL4b aa,IHW0K HaAUiwno 3MIHH BK6yJIO 3a sarniwoK
p0KV 3a PIK BaHo Bi~ wei- B14HOB- P0KV Ha 3a p1K BapTocTi p1K Ha KiHeL4b

nepeicHa HaKo- nepsicHa HaKOnH- aMopm- weHHa neHHR flepBiCHa HaKonH- nOMaTOK 3a p1K P0KV
sapTlcTb nH9eHa sapTicm qeHa 3a14i13a KOpHC- KOpHc- BapTICTb qeHa poKy

aMopTH- aMOpTH- p1k HocTi HOCTI aMopTH
3aL4IR aaL4In 3aL41R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
~oBroapoKoBi 6ionorlqHi

aKTHBH — VCbOrO
eroMyqwcni: 1410 - - - - - - - - - - - - - -

po6o~ax~çqoGa 1411 - - - - - - - - - - - - - -

npoAw(mBHaxv~o6a 1412 - - - - - - - - - - - - - - -

GaraiopiqHi Hacaq)HeHHn 1413 - - - - - - - - - - - - - -

1HWI 4OBrocTpoKoBi 61onoriqHi
aKTHBW 1415 - - - - - - - - - - - - - -

flOTOLIHI 6ianoriqHi aKmBH —

~CbO~O
BTOMVLIHCJII: 1420 - - - - - - - - - - - - - -

TBapHHH Ha BHpou4yBaHHi Th
BiArOqiBJIi 1421 - - - - - - - - - - - - - - -

öionoriqHi aKolew B cTaHi
GioloriqHHK nepeTeopeHb (Kp1M
mapw~ Ha eMpoL4yBaHHi Ta
Bigro4ieni) 1422 - - - - - - - - - - - - - - -

1423 - - - - - - - - - - - - - -

IHWI nOTOLIHI ôiosloriqHi aKTHBH 1424 - - - - - - - - - - - - - - -

Pa3oM 1430 - - - - - - - - - - - -

3 paqica 1430 rpaØa Si rpaØa 14 Bapticm 6ionoriqHHx aKTHB1S, npHq6aHHx 3a paxyHoic I4iilb000ro 4iHaHcyeaHN,I (1431)
SaiiHwicoea BapTicm qoBroctpokoeHx GiojloriqHHx aKmBiB. nepeicHa Bapricrb flOTOqHHx 6ionoriqHHx aIcmeiB 1 cnpaeepnHBa BapTiab

3 p~igKa 1430 rpa4,a 61 rpac~a 16 SionoriqHHx aKmBiB, yTpaqeHHx yHacni/~oK Ha43cHqa~HHx noqii~ (1432)
3 pn~<a 1430 rpaØa lii rpaØa 17 Banancooa aapTicTb 6iwlorNHHx aKmBia, U4040 ~KHX cHyOT5 nepe~6aLIeHi aaKoHqqaecTcoM o6r.,eme.iin npaea enacHocTi (1433)



flIqflPM€MCTBO 3100% IHO3EMHI4MkI IHBECTIII4IRMII Y POPMI TOBAPIICTBA 3 OBMEN{EHOIO BIqflOBI~AJ1bHIcTIo CMAKCOCMITKRA1~H
XEJ1CKEP IOKPE~H T.O.B.~

I1PkIMITKH j~O DIHAHCOBOT 3BITHOCTI
3A P1K, LL~O 3AKIH’IIIBCSI 31 rpyqi-iq 2021 POKY (flPOaOBJKEHHfi)
(y mucnwax yKpaiHcbKux apueenb)

XV. øiHaHcoBi P~3YflbT~Th BIA nepBicHoro BM3HaHHR Ta peani3aqiI cLnbcbKorocno~qapcwcoi npo~yKL4iiTa 4OpaTK0BIIX 6ionoriqHwx aKTI4BIB

Ha~MeHyBaHHR noKa3HHKa Ko4 BapTicm

PRAK~ nepBicHaro
SH3HaHKR

flpaAyKqb. Ta aoaamosi 6ionoriqid a~men ~OCI1HHHHL4TB~ — yCbOro

aepHoBi i sepHo6o606i
3 HHx:

flLIJeH H 14R

BHTpam,
nae’R3aKi 3

6iono riq H KM H
IlepeTBopeN

H~MH

Pe3ynbrar Sip nepaicHoro
011311311 Hfl

YqIHKO Bwpy’lKa sip

peani3auIi

LWKpOBi 6yp,IKH (cPa6pHqHi)

Co6isapTiab
pea,Iiaaufi

flAOAH (3epHnKosi. KiCtO9HOBi)

•iHap4coswj~ pe3yJIbTaT
(npH6roK +, 36HTOK -) sip

iHwa np0qyKL~R pocrnlHHHwBa

AOA3TKOOi GionoriqHi awrIlsll pocJIwI1I1HL~Toa
flpopyKqIs Ta popaTKosi 6ionoriqHi aKmou TsapnHHnqToa

n~H~jC~ *14001 MacH — ycboro

3 Hboro:
aeMHKoi poraTol Xy/~O6H

iNwa flO0AIVKLtIA TsapHHHHwea

Isawyx B. A.
reHepanbHw~i /~Hpexrop

Kpas~eHI 1. M.
roJlosH4Myxra,lTep
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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
ПІДПРИЄМСТВО З 100% ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛАКСОСМІТКЛАЙН ХЕЛСКЕР ЮКРЕЙН Т.О.В.» (надалі – «Компанія») було 
створено 20 серпня 1996 року згідно із законодавством України. 
 
Основними напрямками господарської діяльності Компанії є імпорт та торгівля виробами 
медичного призначення, гігієнічною продукцією, засобами догляду за ротовою порожниною, 
рецептурними та безрецептурними лікарськими засобами. 
 
Юридична та фактична адреса Компанії: Україна, 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини, буд. 1-В. 
 
Середня чисельність працівників за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року складала 175 осіб 
(2020: 190 осіб). 
 
 

2. ОПЕРАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 
 
У 2021 році українська економіка продемонструвала зростання на приблизно 3.2% реального 
ВВП, що не компенсує падіння економіки у 2020 році на 4.4% реального ВВП, яке сталося у 
результаті спалаху коронавірусної хвороби COVID-19 та відповідних державних обмежувальних 
заходів, запроваджених для запобігання поширенню пандемії COVID-19. Рівень інфляції становив 
10.0% (2020: 5.0%), що є найбільшим показником з 2017 року, разом із незначною девальвацією 
національної валюти (приблизно 1.2% щодо долару США та 4.9% щодо євро у порівнянні із 
середніми показниками за попередній рік). 
 
У 2021 році Національний банк України («НБУ») переглядав розмір облікової ставки декілька 
разів. За 2021 рік НБУ ухвалив рішення щодо підвищення облікової ставки від 6.5% в березні до 
8.5% у вересні 2021 року. У 2022 році НБУ двічі переглядав розмір облікової ставки, у січні 2022 
року її було підвищено до 10%, а в червні – до 25%.  
 
Протягом 2021 року Україна продовжувала обмежувати свої політичні та економічні зв’язки із 
Росією, беручи до уваги анексію Криму, автономної республіки у складі України, а також 
збройний конфлікт у деяких районах Луганської та Донецької областей. Ситуація загострилась в 
кінці 2021 року у зв’язку з концентрацією російської армії на кордоні з Україною та загрозою 
подальшої військової агресії Росії проти України. 
 
21 лютого 2022 року Росія визнала окуповані території у Луганській та Донецькій областях 
незалежними республіками і, 24 лютого 2022 року, розпочала збройне вторгнення в Україну, що 
призвело до повномасштабної війни на всій території України. Поточний військовий напад 
призвів, і продовжує призводити, до значного руйнування інфраструктури, переміщення великої 
кількості людей та порушення економічної діяльності в Україні. Усі порти в акваторії Чорного 
моря перестали працювати, і експортні операції, які здійснювались через морські порти, були 
повністю призупинені. Транспортування товарів в Україну та з України здійснюється за 
допомогою залізниці та вантажних автомобілів. Аеропорти, багато доріг та мостів закриті, були 
пошкоджені або зруйновані, що додатково шкодить процесам транспортування та логістики.   
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Ситуація залишається нестабільною та подальший розвиток подій є непевним. Економіка країни 
зазнала серйозних наслідків. Наприкінці квітня Україна зіткнулася зі значним дефіцитом палива 
через необхідність створення нових логістичних маршрутів постачання з Європи. Уряд 
запровадив низку надзвичайних заходів для стабілізації економіки.  
 
4 жовтня 2022 року президент Російської Федерації підписав закони про анексію частин 
Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, які перед цим ратифікував 
парламент країни. 
 
Починаючи з лютого 2022 року рівень інфляції в річному вимірі зростав і досяг 24% станом на 
серпень через порушення ланцюгів постачання та процесів виробництва, нерівномірного попиту, 
збільшення господарських витрат, фізичного знищення активів багатьох компаній, викликаних 
нападом Росії на Україну.  
 
З моменту початку вторгнення НБУ запровадив низку тимчасових заходів, таких як обмеження 
міжнародних виплат в іноземній валюті, а також фіксація офіційного курсу обміну валют для 
основних валют (21 липня 2022 року НБУ скорегував офіційний курс гривні до долара США на 
25% до 36,5686 грн/дол. США). Спочатку війни НБУ зафіксував облікову ставку на рівні 10% у силу 
запровадження примусових адміністративних обмежень, проте пізніше, у червні, підвищив її до 
25%. НБУ повернеться до режиму інфляційного таргетування з плаваючим курсоутворенням у 
міру нормалізації функціонування економіки та фінансової системи. Український уряд продовжує 
обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань, а банківська система продовжує працювати.  
 
Український уряд отримав фінансування і донорські внески від міжнародних організацій, 
включно з окремими країнами, та благодійні внески для підтримки фінансової стабільності, 
здійснення соціальних виплат та на військові потреби. 9 березня 2022 року Міжнародний 
валютний фонд («МВФ») затвердив додаткове фінансування для України за програмою екстреної 
допомоги, яка відома під назвою Інструмента екстреного фінансування, у сумі 1.4 мільярда 
доларів США. Протягом березня-серпня 2022 року Європейський банк реконструкції та розвитку 
(«ЄБРР») та Світовий банк затвердили надання додаткової допомоги на суму 6.5 мільярда 
доларів США. У березні-вересні 2022 року Європейський Союз надав Україні макрофінансову 
допомогу у сумі 2.7 мільярда євро. У березні-серпні 2022 року Сенат США затвердив військову та 
гуманітарну допомогу Україні на загальну суму 16.6 мільярда доларів США. У травні 2022 року 
США ухвалили закон про ленд-ліз для України та ще один пакет військової та економічної 
підтримки на 40 мільярдів доларів. 29 вересня 2022 року верхня палата Конгресу США ухвалила 
переважною більшістю голосів проєкт закону про короткострокове державне фінансування, який 
передбачає у тому числі допомогу для України у сферах безпеки й економіки на загальну суму 
12 мільярдів доларів США. 
 
Починаючи з березня 2022 року Міністерство фінансів України також проводить аукціони 
військових облігацій, що дозволило залучити понад 100 мільярдів гривень станом на кінець 
червня 2022 року.  
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Упродовж 2022 року уряд запровадив нульові квоти на експорт золота і срібла (крім банківських 
металів), гречки, кухонної солі, брикетів, вугілля та мазуту. Операції експорту м’яса курей, 
великої рогатої худоби (тварин) та м’яса великої рогатої худоби, яєць, мінеральних добрив, жита, 
вівса, проса та цукру підлягали ліцензуванню. Експорт газу заборонений.  
 
15 березня 2022 року Верховна рада України внесла певні зміни до податкового законодавства і 
прийняла Закон України № 2120-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 
законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» (Примітка 16).  
 
23 червня 2022 року на саміті у Брюсселі Європейська Рада ухвалила рішення про надання 
Україні статусу кандидата в Європейський Союз. Україна стане учасником програм та ініціатив ЄС, 
відкритих для кандидатів. 
 
22 липня 2022 року у Стамбулі представники України підписали з Туреччиною та ООН угоду про 
розблокування портів та відновлення експорту зерна, яке було заблоковане в чорноморських 
портах через війну. Дзеркальну угоду з Туреччиною та ООН також підписала Росія. Станом на 
початок жовтня з морських портів Одеської області було відвантажено 5 мільйонів тонн 
сільськогосподарської продукції. 
 
27 вересня 2022 року Кабінет міністрів схвалив постанови, які дозволять Україні приєднатися до 
Конвенцій про процедуру спільного транзиту і спрощення формальностей у торгівлі товарами 
(так званий «митний безвіз») з 1 жовтня 2022 року. Постанови відкривають доступ 
необмеженому колу українського бізнесу до авторизацій та спрощень процедур спільного 
транзиту, які мають економічні оператори у 35-ти країнах-членах Конвенції. 
 
Війна між Україною та Росією триває, що призводить до значного руйнування майна та активів в 
Україні та істотного переміщення населення в Україні. Наслідки війни змінюються кожного дня, а 
їхній вплив у довгостроковій перспективі неможливо визначити. Подальший вплив на українську 
економіку залежить від того, яким чином завершиться військове втручання Росії в Україну, та від 
успішної реалізації українським урядом нових реформ, стратегії відновлення та трансформації 
країни з метою набуття членства у ЄС, а також співробітництва з міжнародними фондами. 
 
 

3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 
 
Основа бухгалтерського обліку  
 
Фінансова звітність Компанії, що додається, була підготовлена у відповідності до українських 
Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку («НП(с)БО»), затверджених 
Міністерством фінансів України та зареєстрованих Міністерством юстиції України станом на дату 
підготовки цієї фінансової звітності. 
 
Дана фінансова звітність була підготовлена у національній валюті України – українській гривні. 
Якщо не зазначено інше, суми подаються у тисячах українських гривень. 

  

https://lb.ua/economics/2022/07/22/523992_podolyak_pro_stambulskiy.html
https://lb.ua/economics/2022/07/22/523992_podolyak_pro_stambulskiy.html
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Фінансова звітність Компанії була підготовлена на основі принципу історичної вартості. Історична 
вартість звичайно визначається на основі справедливої вартості компенсації, сплаченої в обмін 
на активи. 
 
Принцип безперервності діяльності 
 
Цю фінансову звітність було підготовлено із застосуванням припущення щодо здатності Компанії 
продовжувати свою діяльність на безперервній основі, що передбачає реалізацію активів і 
погашення зобов’язань під час звичайної господарської діяльності. 
 
Однак, 24 лютого 2022 року російські війська здійснили військове вторгнення в Україну, у 
результаті чого розпочалась повномасштабна війна по всій території України (Пояснювальна 
примітка 2 «Операційне середовище» та Пояснювальна примітка 19 «Події після звітного 
періоду»).  
 
Факти впливу війни на Компанію, які є наразі відомими, та вжиті керівництвом заходи у відповідь 
представлені таким чином: 
 

• Первісне закриття складського приміщення та офісу Компанії в березні 2022 року через 
активні бойові дії біля Києва. У квітні 2022 року складське приміщення відновило роботу в 
штатному режимі, більшість офісного персоналу працює віддалено. У липні 2022 року 
Компанія частково відновила роботу офісу в Києві. 

• У березні 2022 року у Компанії були певні труднощі з доставкою продукції через 
неготовність європейських перевізників доставляти товар в Україну. У квітні 2022 
керівництво Компанії певною мірою стабілізувало ситуацію та відновило поставки. Окремі 
європейські транспортні компанії зараз готові доставляти товари в Україну. 

• Бізнес та облікова інформація зберігається належним чином. 

• Товарні запаси Компанії у розмірі 143,142 тисячі гривень (не перевірено аудитом) та 227,839 
тисяч гривень станом на 30 червня 2022 року та 31 грудня 2021 року, відповідно, зберігались 
в Київській області, де в лютому-березні 2022 року йшли бойові дії. Станом на дату 
затвердження цієї фінансової звітності жодні фізичні активи Компанії не були пошкоджені 
внаслідок війни. 

 
Керівництво ретельно оцінило припущення щодо здатності Компанії продовжувати свою 
діяльність на безперервній основі, щоб переконатися, що Компанія має достатнє фінансування 
для своєї діяльності. 
 
На думку керівництва, підготовка фінансової звітності Компанії на основі припущення щодо 
здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі є обґрунтованою у силу 
наступних факторів: 
 

• Керівництво підготувало оновлені фінансові прогнози, включаючи прогнози грошових 
потоків, на дванадцять місяців зі звітної дати, беручи до уваги наступні припущення: 
 
– відсутність подальшого значного просування російських військ на територію України та 

подальшої ескалації військових дій;  
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– скорочення попиту на товари компанії до кінця 2022 року. 
 

• Компанія має достатню ліквідність для фінансування своєї операційної діяльності в 
найближчому майбутньому: 
 
– станом на 30 червня 2022 року та 31 грудня 2021 року оборотні активи перевищували 

поточні зобов’язання і забезпечення на 609,597 тисяч гривень (не перевірено аудитом) 
та 489,192 тисячі гривень, відповідно; 

– станом на 30 червня 2022 року та 31 грудня 2021 року грошові кошти та їх еквіваленти 
становили 490,298 тисяч гривень та 126,716 тисяч гривень, відповідно; 

– протягом 2021 року чистий рух коштів від операційної діяльності склав 89,196 тисяч 
гривень; 

– виходячи з прогнозованих грошових потоків протягом 2022 року, Компанія очікує 
виконати свої зобов’язання перед контрагентами, в тому числі перед пов’язаними 
сторонами. 

 

• Протягом періоду після звітної дати та до затвердження цієї фінансової звітності Компанія 
продовжує свою діяльність для виконання оновленого плану продажів на 2022 рік та 
поточних зобов’язань. 

 
Враховуючи наведені вище причини, керівництво вважає, що підготовка фінансової звітності із 
застосуванням припущення щодо здатності Компанії продовжувати свою діяльність на 
безперервній основі є доцільною, а Компанія має достатню підтримку та ресурси для реалізації 
своїх активів, погашення своїх зобов’язань і продовження діяльності в найближчому 
майбутньому. 
 
Функціональна валюта  
 
Функціональною валютою Компанії є українська гривня. Операції у валютах, які відрізняються від 
функціональної валюти Компанії, вважаються операціями в іноземних валютах.  
 
Операції з іноземною валютою 
 
Монетарні активи і зобов’язання, деноміновані в іноземній валюті, перераховуються в гривню за 
курсом обміну валют Національного банку України, який діяв на кінець звітного періоду. Доходи 
та витрати, деноміновані в іноземній валюті перераховуються за курсом обміну валют 
Національного банку України, який діяв на дату проведення операції. Усі реалізовані та 
нереалізовані прибутки та збитки, які виникають при перерахуванні, включаються до звіту про 
фінансові результати.  
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Курси обміну основних валют до української гривні, встановлені Національним банком України 
станом на 31 грудня 2021 та 2020 років, та середні курси обміну за роки, які закінчилися на 
зазначені дати, були представлені таким чином: 
 

 

Станом на 
31 грудня 
2021 року  

Середній курс 
обміну валют за 

2021 рік  

Станом на 
31 грудня 
2020 року  

Середній курс 
обміну валют за 

2020 рік 

        
Гривня/Долар США 27.28  27.29  28.27  26.96 
Гривня/Євро 30.92  32.31  34.74  30.79 

 
Основні засоби  
 
Всі основні засоби відображені за первісною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу та 
витрат від зменшення корисності. Первісна вартість основних засобів включає ціну придбання, 
непрямі податки, які пов’язані з придбанням основних засобів і не підлягають відшкодуванню, 
витрати на установку і налагодження основних засобів, а також інші витрати, безпосередньо 
пов’язані з приведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні до використання із 
запланованою метою. 
 
Амортизація всіх груп основних засобів нараховується з використанням прямолінійного методу з 
наступними строками корисного використання: 
 

Будинки, споруди та передавальні пристрої 10 років 
Машини та обладнання  4-5 років 
Транспортні засоби  4 роки 
Малоцінні необоротні матеріальні активи 1 рік 

 
Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних з поліпшенням 
об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що 
призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання 
об’єкта. 
 
Витрати, які здійснюються для підтримання об’єкта основних засобів у придатному для 
використання стані та одержання первісно очікуваних майбутніх економічних вигод від його 
використання, включаються до складу витрат звітного періоду. 
 
Доходи чи витрати від вибуття основних засобів визначаються шляхом порівняння надходжень 
від реалізації та балансової вартості і включаються в інші доходи або витрати від звичайної 
діяльності.  
 
Нематеріальні активи 
 
Нематеріальні активи відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої 
амортизації та витрат на зменшення корисності. Первісна вартість придбаного нематеріального 
активу складається з ціни (вартості) придбання, мита, непрямих податків, що не підлягають 
відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з його придбанням та приведенням 
у стан, у якому він придатний для використання за призначенням.  
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Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов’язаних із 
удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей та терміну 
використання, які сприятимуть збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигод. 
 
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в придатному для використання стані та 
одержання первісно визначеного розміру майбутніх економічних вигод від його використання, 
включено до складу витрат звітного періоду. 
 
До складу нематеріальних активів переважно включається вартість придбаних ліцензій та 
програмного забезпечення. Їх вартість амортизується прямолінійним методом протягом 
індивідуально визначеного строку корисного використання, що становить від 1 до 10 років. 
 
Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів  
 
На кожну дату балансу Компанія переглядає балансову вартість своїх основних засобів та 
нематеріальних активів з метою визначення, чи існують ознаки можливого зменшення їхньої 
корисності. Якщо такі ознаки існують, Компанія визначає суму очікуваного відшкодування активу. 
Якщо неможливо визначити суму очікуваного відшкодування окремого активу, Компанія 
визначає суму очікуваного відшкодування групи активів, яка генерує грошові кошти, до якої 
належить цей актив. 
 
Сума відшкодування є більшою з двох величин: справедливої вартості за вирахуванням витрат на 
продаж та вартості використання. При оцінці вартості використання очікувані майбутні грошові 
потоки дисконтуються до їхньої теперішньої вартості з використанням ставки дисконту до 
оподаткування, яка відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі та ризиків, 
характерних для даного активу. 
 
Якщо за оцінками, сума відшкодування активу (або одиниці, яка генерує грошові кошти) менше 
його балансової вартості, то балансова вартість активу (одиниці, яка генерує грошові кошти) 
зменшується до суми його відшкодування. Збитки від знецінення одразу визнаються у складі 
звіту про фінансові результати. 
 
У випадках коли збиток від знецінення у подальшому сторнується, балансова вартість активу 
(одиниці, яка генерує грошові кошти) збільшується до переглянутої оцінки його суми 
відшкодування, але таким чином, щоб збільшена балансова вартість не перевищувала балансову 
вартість, яка була б визначена, якби для активу (одиниці, яка генерує грошові кошти) у попередні 
роки не був визнаний збиток від знецінення. Сторнування збитку від знецінення визнається 
негайно у складі звіту про фінансові результати. 
 
Втрати від зменшення корисності об’єктів основних засобів включаються до складу інших витрат 
звітного періоду із зменшенням у балансі суми первісної вартості та зносу основних засобів, які 
наводяться у примітках до фінансової звітності у графі «Інші зміни за рік». 
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Фінансові інструменти  
 
Компанія визнає фінансові активи та зобов’язання у своєму звіті про фінансовий стан, коли вона 
стає стороною у контрактних взаємовідносинах щодо певного інструмента.  
 
Фінансові активи та фінансові зобов’язання Компанії представлені дебіторською заборгованістю 
за продукцію, товари, роботи, послуги, грошима та їх еквівалентами, поточною кредиторською 
заборгованістю за товари, роботи, послуги та поточними забезпеченнями. Інформація про 
облікову політику щодо первісного визнання і подальшої оцінки фінансових інструментів 
розкривається у відповідних розділах облікової політики, викладених далі у цій Пояснювальній 
примітці.  
 
Фінансові активи та фінансові зобов’язання первісно оцінюються за справедливою вартістю. 
Витрати на здійснення операції, які безпосередньо стосуються придбання або випуску 
фінансових активів та фінансових зобов’язань (окрім фінансових активів та фінансових 
зобов’язань за справедливою вартістю, із відображенням переоцінки у складі звіту про фінансові 
результати), додаються до або вираховуються зі справедливої вартості фінансових активів або 
фінансових зобов’язань, відповідно, на момент первісного визнання. Витрати на здійснення 
операції, які безпосередньо стосуються придбання фінансових активів або фінансових 
зобов’язань, які оцінюються за справедливою вартістю, із відображенням переоцінки у складі 
звіту про фінансові результати, визнаються негайно у складі звіту про фінансові результати. 
 
Фінансові активи та фінансові зобов’язання взаємно зараховуються, а чисті суми відображаються 
у звіті про фінансовий стан тільки тоді, коли Компанія має юридично закріплене право заліку 
визнаних сум та має намір або погасити їх на нетто-основі, або одночасно реалізувати актив і 
погасити зобов’язання. 
 
Метод ефективної ставки відсотка 
 
Метод ефективної ставки відсотка являє собою метод розрахунку амортизованої вартості 
фінансового активу (зобов’язання) та розподілу відсоткових доходів (витрат) протягом 
відповідного періоду. Ефективна відсоткова ставка являє собою ставку, яка точно дисконтує 
очікувані майбутні надходження (виплати) грошових коштів (у тому числі усі винагороди за 
договорами сплачені або отримані, які становлять невід’ємну частину ефективної відсоткової 
ставки, витрати на здійснення операції та інші премії або дисконти) протягом очікуваного строку 
використання фінансового активу (зобов’язання) або, коли доцільно, коротшого періоду до 
чистої балансової вартості на момент первісного визнання. 
 
Фінансові активи  
 
Фінансові активи Компанії включають дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги, гроші та їх еквіваленти. Фінансові активи Компанії є непохідними фінансовими активами 
із фіксованими виплатами або виплатами, які можна визначити. Вони оцінюються за фактичною 
або амортизованою собівартістю із використанням методу ефективної ставки відсотка, за 
вирахуванням будь-якого збитку від зменшення корисності. 
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Доходи з відсотків визнаються із застосуванням методу ефективної ставки відсотка, за винятком 
короткострокової дебіторської заборгованості, коли визнання відсотків не матиме істотного 
впливу. 
 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги. Дебіторська 
заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги відображається за чистою вартістю 
реалізації після вирахування суми резерву сумнівних боргів. 
 
Гроші та їх еквіваленти. Гроші та їх еквіваленти включають грошові кошти на поточних 
рахунках у банках. Гроші та їх еквіваленти відображаються за номінальною вартістю за 
вирахуванням збитку від зменшення корисності, якщо необхідно. 
 
Зменшення корисності фінансових активів. Фінансові активи оцінюються на наявність ознак 
зменшення корисності на кінець кожного звітного періоду. Фінансові активи вважаються такими, 
що зазнали зменшення корисності, коли існують об’єктивні свідчення того, що у результаті однієї 
або більше подій, які відбулися після первісного визнання фінансового активу, очікуваний 
майбутній рух грошових коштів від цієї інвестиції зазнав негативного впливу. 
 
Об’єктивні свідчення зменшення корисності можуть включати: 
 

• значні фінансові труднощі емітента або контрагента; або 

• невиконання зобов’язань або несплату у строк відсотків або основної суми заборгованості; 
або 

• коли існує ймовірність, що позичальник збанкрутує або буде проводити фінансову 
реорганізацію; або 

• зникнення активного ринку для цього фінансового активу у результаті фінансових труднощів. 
 
Для фінансових активів, які відображаються за амортизованою вартістю, сумою збитку від 
зменшення корисності є різниця між балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю 
очікуваних майбутніх потоків грошових коштів, дисконтованих за первісною ефективною 
відсотковою ставкою для цього фінансового активу. 
 
Балансова вартість фінансового активу зменшується на суму збитку від зменшення корисності 
безпосередньо для всіх фінансових активів, за винятком дебіторської заборгованості за 
продукцію, товари, роботи, послуги, для якої балансова вартість зменшується через 
використання рахунку резерву. У тих випадках коли торгова дебіторська заборгованість 
вважається безнадійною, вона списується за рахунок резерву. Подальше відшкодування раніше 
списаних сум здійснюється за рахунок резервів. Зміна балансової вартості рахунку резерву 
визнається негайно у складі звіту про фінансові результати. 
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Припинення визнання фінансових активів  
 
Компанія припиняє визнавати фінансовий актив лише в тих випадках, коли припиняють свою дію 
договірні права на потоки грошових коштів від цього активу; або ж коли вона передає 
фінансовий актив і всі істотні ризики й вигоди, пов’язані із володінням цим активом, іншому 
підприємству. Якщо Компанія зберігає усі істотні ризики й вигоди, пов’язані із володінням 
переданим фінансовим активом, то вона продовжує визнавати цей фінансовий актив, а також 
визнає забезпечені заставою суми позик у розмірі отриманих надходжень. 
 
Класифікація як боргових інструментів або інструментів власного капіталу 
 
Боргові інструменти та інструменти власного капіталу класифікуються або як фінансові 
зобов’язання, або як власний капітал у залежності від сутності договірних відносин та визначень 
фінансового зобов’язання та інструмента власного капіталу. 
 
Інструменти власного капіталу  
 
Інструмент власного капіталу являє собою будь-який договір, який свідчить про залишкову частку 
в активах підприємства після вирахування усіх його зобов’язань. Зареєстрований капітал, 
випущений Компанією, відображається у сумі справедливої вартості отриманих надходжень.  
 
Фінансові зобов’язання  
 
Фінансові зобов’язання класифікуються як інші фінансові зобов’язання. 
 
Інші фінансові зобов’язання  
 
Інші фінансові зобов’язання, включно з поточною кредиторською заборгованістю за товари, 
роботи, послуги, за розрахунками зі страхування та оплати праці, поточними забезпеченнями 
первісно оцінюються за справедливою вартістю, за вирахуванням витрат на здійснення операції. 
У подальшому інші фінансові зобов’язання оцінюються за амортизованою вартістю із 
використанням методу ефективної відсоткової ставки. 
 
Припинення визнання фінансових зобов’язань  
 
Компанія припиняє визнавати фінансові зобов’язання тоді і тільки тоді, коли зобов’язання 
Компанії виконані, анульовані або спливає строк їхньої дії. Різниця між балансовою вартістю 
фінансового зобов’язання, визнання якого припинене, та компенсацією сплаченою і до сплати 
визнається у складі звіту про фінансові результати. 
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Запаси  
 
Первісна вартість запасів включає витрати на придбання, які сплачуються відповідно до угоди з 
постачальником, ввізні мита, суми непрямих податків, пов’язані з придбанням запасів і які не 
відшкодовуються Компанії, транспортно-заготівельні витрати та інші витрати, які безпосередньо 
пов’язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для 
використання за призначенням. Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за 
найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.  
 
Оцінка кожної операції з вибуття запасів при реалізації товарів клієнтам відображається за 
методом середньозваженої вартості. 
 
Забезпечення  
 
Забезпечення визнаються в тому випадку, коли Компанія має поточне зобов’язання (юридичне 
або конструктивне) внаслідок минулої події, і при цьому існує ймовірність, що Компанія змушена 
буде погасити зобов’язання, і можна зробити достовірну оцінку суми такого зобов’язання. 
 
Компанія створює забезпечення на виплати працівникам за відпустки, виплати премій персоналу 
за результатами діяльності, нарахування операційних витрат, під які очікується отримання 
первинних документів, пов’язані з діяльністю Компанії. Нарахування забезпечень відображається 
як витрати звітного періоду.  
 
Умовні зобов’язання 
 
Умовне зобов’язання це: 
 
а)  можливе зобов’язання, яке виникає внаслідок минулих подій і існування якого 

підтвердиться лише після того, як відбудеться або не відбудеться одна чи кілька 
невизначених майбутніх подій, не повністю контрольованих суб'єктом господарювання, або 

б)  існуюче зобов’язання, яке виникає внаслідок минулих подій, але не визнається, оскільки: 
 
i)  немає ймовірності, що вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, буде 

необхідним для погашення зобов’язання, або 

ii)  суму зобов’язання не можна оцінити достатньо достовірно. 
 
Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності. Вони розкриваються у примітках до 
фінансової звітності, за виключенням випадків коли ймовірність відтоку ресурсів, які втілюють 
економічні вигоди, є незначною. 
 
Визнання доходів  
 
Доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку і звітності в момент їх виникнення 
(понесення) за принципами нарахування та відповідності, незалежно від дати надходження чи 
сплати коштів.  
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Облік доходів здійснюється у відповідності до вимог НП(С)БО 15 «Дохід». 
 
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) оцінюється за справедливою вартістю 
компенсації, яка була отримана або має бути отримана, та становить суму до отримання від 
продажу у ході звичайної діяльності, за вирахуванням очікуваних сум за повернутими товарами, 
торгових знижок та інших аналогічних витрат, а також за вирахуванням податку на додану 
вартість («ПДВ»). 
 
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визнається в разі наявності всіх наведених 
нижче умов: 
 

• покупцеві передані ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на продукцію (товар, 
інший актив);  

• підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією 
(товарами, іншими активами);  

• сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;  

• є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигід 
підприємства, а витрати, пов’язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені; 

• суму понесених або очікуваних витрат, пов’язаних із операцією, можна достовірно 
визначити. 

 
Витрати на придбання супутніх послуг, спрямованих на стимулювання збуту продукції, та знижки, 
що надаються контрагентам, вираховуються з доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг). Ці різноманітні вирахування визнаються одночасно із визнанням доходів та оцінюються, 
базуючись на контрактних умовах. 
 
Визнання витрат  
 
Витрати певного періоду визнаються в момент визнання доходу, для отримання якого вони були 
здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються 
у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були понесені.  
 
Витрати відображаються за принципом відповідності отриманим доходам за видами діяльності. 
Облік витрат здійснюється у відповідності до вимог НП(С)БО 16 «Витрати». 
 
У випадку коли очікується отримання економічних вигід протягом кількох облікових періодів, 
витрати визнаються на основі систематичного та раціонального розподілу вартості активу 
(наприклад, зносу або амортизації) на відповідні періоди. 
 
У складі собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) відображається списання 
вартості придбаних лікарських засобів, виробів медичного призначення, гігієнічної продукції та 
засобів догляду за ротовою порожниною при реалізації та наближенні чи закінченні терміну їх 
придатності. 
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З контрагентами можуть підписуватися угоди для придбання різноманітних рекламних та/або 
маркетингових послуг. Це відноситься, наприклад, до угод, за якими Компанія придбає у клієнтів 
рекламні та/або маркетингові активності, які проводяться ними. Якщо рекламна та/або 
маркетингова кампанія проводиться одним контрагентом, проте збільшує продажі продукції 
решти контрагентів та аналогічна рекламна та/або маркетингова кампанія може бути замовлена 
в компанії, що незалежно надає рекламні та/або маркетингові послуги, тоді придбання таких 
послуг визнаються витратами. В іншому випадку вони визнаються як зменшення доходів. 
 

Оренда  
 

Оренда класифікується як фінансова, коли за умовами оренди орендар приймає на себе усі 
суттєві ризики та вигоди, пов’язані із володінням орендованим активом. Уся інша оренда 
класифікується як операційна. 
 

Компанія як орендар. Платежі за договорами операційної оренди визнаються як витрати на 
прямолінійній основі протягом строку дії відповідної оренди, за виключенням випадків коли 
інший системний метод краще характеризує ті часові рамки, в яких можуть бути реалізовані 
економічні вигоди від орендованого активу. Орендні платежі, які виникають за договорами 
операційної оренди, визнаються як витрати того періоду, у якому вони були понесені.  
 

Фінансові витрати  
 

Витрати за процентами та інші витрати, пов’язані із запозиченнями, визнаються у складі звіту про 
фінансові результати в тому періоді, в якому вони були понесені.  
 

Податок на прибуток  
 

Витрати з податку на прибуток являють собою суму поточного та відстроченого податків. 
 

Поточний податок  
 

Податок, який підлягає сплаті у поточному періоді, базується на оподатковуваному прибутку за 
рік. Оподатковуваний прибуток відрізняється від прибутку до оподаткування, відображеного у 
звіті про фінансові результати, тому що в нього не включені статті доходів або витрат, які 
підлягають оподатковуванню або відносяться на витрати в цілях оподаткування в інші роки, а 
також тому що в нього не включаються статті, які ніколи не підлягають оподатковуванню або не 
відносяться на витрати в цілях оподаткування. Зобов’язання Компанії з поточного податку на 
прибуток розраховується із використанням податкових ставок, які діяли або фактично діяли на 
кінець звітного періоду. 
 

Відстрочений податок  
 

Відстрочений податок визнається щодо тимчасових різниць між балансовою вартістю активів і 
зобов’язань у фінансовій звітності та відповідними податковими базами, які використовуються 
для розрахунку оподатковуваного прибутку. Відстрочені податкові зобов’язання зазвичай 
визнаються для всіх оподатковуваних тимчасових різниць. Відстрочені податкові активи зазвичай 
визнаються для всіх тимчасових різниць, які відносяться на витрати в цілях оподаткування.  
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Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кінець кожного звітного 
періоду і зменшується у тій мірі, в якій відсутня ймовірність одержання достатнього 
оподатковуваного прибутку, який дозволить відшкодувати усю або частину суми цього активу. 
 
Відстрочені податкові зобов’язання та активи оцінюються за податковими ставками, які, як 
очікується, будуть застосовуватися у тому періоді, в якому зобов’язання буде погашене або буде 
відшкодовано актив, на основі податкових ставок (або податкового законодавства), які діяли або 
фактично діяли на кінець звітного періоду. 
 
Оцінка відстрочених податкових зобов’язань і активів відображає податкові наслідки, які можуть 
виникнути у результаті використання Компанією на кінець звітного періоду того або іншого 
методу для відшкодування або погашення балансової вартості своїх активів та зобов’язань. 
 
Перегляд порівняльної інформації 
 
Компанія переглянула класифікацію витрат в результаті чого витрати на збут за порівняльний 
період зменшилися, а адміністративні витрати збільшилися на суму 6,839 тисяч гривень, що 
кращим чином, з точки зору Компанії, відображає природу відповідних витрат.  
 
 

4. СУТТЄВІ ОБЛІКОВІ СУДЖЕННЯ ТА ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ОЦІНОК 
 
Застосування облікової політики Компанії, викладеної вище, вимагає від керівництва прийняття 
професійних суджень, оцінок та припущень стосовно балансової вартості активів та зобов’язань, 
інформацію про які не можна отримати із достатньою очевидністю з інших джерел. Оцінки та 
пов’язані з ними припущення базуються на історичному досвіді та інших факторах, які, на думку 
керівництва, вважаються доцільними у цих обставинах. Фактичні результати можуть відрізнятися 
від таких оцінок. 
 
Основні джерела невизначеності оцінок  
 
Далі наведені істотні припущення керівництва стосовно майбутнього та інші основні джерела 
невизначеності оцінок на кінець звітного періоду, щодо яких існує значний ризик, що вони 
стануть причиною суттєвих коригувань балансової вартості активів та зобов’язань протягом 
наступного фінансового року. 
 
Резерв сумнівних боргів. Відповідно до облікової політики Компанії резерв сумнівних боргів, що 
нараховується на дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, 
розраховується в залежності від класифікації контрагента за рівнем ризику неповернення 
дебіторської заборгованості за вирахуванням прогарантованої чи застрахованої суми. 
 
Величина резерву сумнівних боргів визначається із застосуванням коефіцієнта сумнівності, при 
якому величина резерву розраховується множенням суми залишку дебіторської заборгованості, 
що непокрита страховкою чи гарантією, на коефіцієнт сумнівності.  
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Коефіцієнт сумнівності розраховується на основі класифікації контрагента за рівнем ризику 
неповернення дебіторської заборгованості, виходячи із його кредитного рейтингу та аналізу 
фінансової звітності. 
 
Станом на 31 грудня 2021 року резерв сумнівних боргів становив 38,422 тисячі гривень (31 грудня 
2020 року: 59,806 тисяч гривень) (Примітка 5). 
 
Чиста вартість реалізації запасів. Запаси відображаються за меншою з двох величин: 
первісної вартості та чистої вартості реалізації. Під час оцінки чистої вартості реалізації запасів 
Компанія застосовує різні професійні судження для визначення: 
 

• очікуваної ціни продажу запасів під час звичайної господарської діяльності, за вирахуванням 
розрахункових витрат на завершення операції продажу; та 

• рівня подальшого використання запасів. 
 
На кожну звітну дату Компанія проводить оцінку балансової вартості запасів і відображає, якщо 
необхідно, списання вартості запасів до їхньої чистої вартості реалізації. 
 
Списання запасів до їхньої чистої вартості реалізації за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року 
становило 9,088 тисяч гривень та було відображено переважно у інших операційних витратах 
(2020: 23,259 тисяч гривень у складі інших операційних витрат) (Примітка 13). Зміна очікуваної 
ціни продажу запасів чи судження щодо рівня їх подальшого використання може у результаті 
призвести до коригування сум списання запасів до їхньої чистої вартості реалізації. 
 
Строки корисного використання основних засобів. Оцінка строку корисного використання 
об’єкта основних засобів є предметом професійного судження керівництва, заснованого на 
досвіді використання аналогічних активів. Під час визначення строків корисного використання 
активів керівництво враховує умови очікуваного використання активу, їхній моральний знос, 
фізичний знос та умови, в яких експлуатується такий актив. Зміна будь-якої з цих умов або оцінок 
може у результаті призвести до коригування майбутніх норм амортизації.  
 
Нарахування амортизації основних засобів за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року становило 
13,294 тисячі гривень (2020: 15,053 тисячі гривень) (Примітка 11 та 12). 
 
 

5. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ПРОДУКЦІЮ, ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ 
 
Станом на 31 грудня 2021 та 2020 років дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги була представлена таким чином: 
 

 
31 грудня 
2021 року  

31 грудня 
2020 року 

    
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 352,664  385,522  
За вирахуванням: Резерву сумнівних боргів (38,422)  (59,806) 

    
Разом 314,242  325,716  
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Станом на 31 грудня 2021 та 2020 років дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги за строками простроченості була представлена таким чином:  
 
 31 грудня 

2021 року  
31 грудня 
2020 року 

    
Не прострочена і не знецінена заборгованість 308,243  323,075 
Прострочена, але не знецінена заборгованість:    

До 30 днів 4,680  2,641 
31-90 днів 1,319  - 
90-365 днів -   -  
Більше 365 днів -   -  

Знецінена дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 38,422  59,806 

    
Разом 352,664  385,522 

 
 

6. ГРОШІ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ 
 
Станом на 31 грудня 2021 та 2020 років сума грошових коштів та їх еквівалентів на 100% 
складається з поточних рахунків в національній валюті у банку АТ «СІТІБАНК». 
 
 

7. ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ (ПАЙОВИЙ) КАПІТАЛ 
 
Станом на 31 грудня 2021 та 2020 років сплачений зареєстрований (пайовий) капітал Компанії 
складав 262,719 тисяч гривень, та, згідно зі Статутом, був розподілений таким чином: 
 

Власник  
Частка власності, 

% 

  
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE (OVERSEAS) LIMITED, England 99.9916% 
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE HOLDINGS (№2) LIMITED, England 0.0084% 

  
Разом 100% 

 
 
Згідно рішення учасників зареєстрований (пайовий) капітал у 2020 році був збільшений на 87,305 
тисяч гривень. 
 
Протягом 2021 та 2020 років Компанія не оголошувала про виплату дивідендів. 
 
Материнську компанію Glaxosmithkline Consumer Healthcare (Overseas) Limited контролює 
кінцева материнська компанія GlaxoSmithKline plc, більшість акцій якої вільно обертаються на 
Лондонській фондовій біржі (London Stock Exchange (LSE)). 
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8. ПОТОЧНІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 
Станом на 31 грудня 2021 та 2020 років поточні забезпечення були представлені таким чином: 
 

 
31 грудня 
2021 року  

31 грудня 
2020 року 

    
Забезпечення операційних витрат, щодо яких очікується отримання 

первинних документів 100,557  71,569  
Резерв під премії та бонуси співробітникам 12,401  11,258  
Резерв невикористаних відпусток 3,701  5,063  

    
Разом 116,659  87,890  

 
 

9. ЧИСТИЙ ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ) 
 
За роки, які закінчилися 31 грудня 2021 та 2020 років, чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) був представлений таким чином: 
 

 2021  2020 

    
Дохід від реалізації товарів клієнтам 1,640,932  1,601,215  
    
Знижки клієнтам (255,720)  (240,062) 

    
Разом чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1,385,212  1,361,153  

 
 

10. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ 
 
Інші операційні доходи за роки, які закінчилися 31 грудня 2021 та 2020 років, були представлені, 
в основному, доходами від курсових різниць, які складали 19,513 тисяч гривень та 8,644 тисячі 
гривень, відповідно.  
 
 

11. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ 
 
За роки, які закінчилися 31 грудня 2021 та 2020 років, адміністративні витрати були представлені 
таким чином: 
 
 2021  2020 

    
Витрати на персонал  31,078   34,502  
Консультаційні та інші професійні послуги   21,718   13,243  
Оренда  10,311   8,263  
Знос та амортизація  1,967   2,379  
Реєстрація медичних препаратів  1,917   1,015  
Медичне страхування працівників  1,240   1,235  
Банківські комісії  901   1,029  
Витрати на утримання офісу  667   743  
Інші витрати 6,974   3,538  

    
Разом 76,773   65,947  
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12. ВИТРАТИ НА ЗБУТ 
 
За роки, які закінчилися 31 грудня 2021 та 2020 років, витрати на збут були представлені таким 
чином: 
 
 2021  2020 

    
Витрати на маркетинг та рекламу  199,960   215,941  
Витрати на персонал  94,741   87,952  
Складські послуги   19,387   22,971  
Знос та амортизація  11,743   13,161  
Обслуговування основних засобів  8,795   7,564  
Страхування дебіторської заборгованості  6,942   5,570 
Медичне страхування працівників  3,104   5,101  
Організація конференцій та інших заходів  2,782   6,296  
Витрати на відрядження  2,606   4,473  
Інші витрати  10,049   10,659  

    
Разом  360,109   379,688 

 
 

13. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ 
 
Інші операційні витрати за роки, які закінчилися 31 грудня 2021 та 2020 років, були представлені 
таким чином: 
 
 2021  2020 

    
Списання незарахованого ПДВ  32,290   29,503  
Збитки від знецінення товарів  7,254   22,772  
Збиток від курсових різниць  4,833   35,060  
Зміни резерву сумнівних боргів (21,372)   (5,241) 
Інші витрати  7   99  

    
Разом  23,012   82,193 

 
 

14. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 
 
Протягом 2021 та 2020 років ставка податку на прибуток становила 18%. 
 
За роки, що закінчилися 31 грудня 2021 та 2020 років, витрати з податку на прибуток складалися з: 
 

 2021  2020 

    
Податок на прибуток поточного періоду 23,432  8,293  
(Дохід)/витрати з відстроченого податку на прибуток  (1,781)  501  

    
Разом витрат з податку на прибуток за рік 21,651  8,794  
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У наведеній нижче таблиці представлено зведення нормативного (очікуваного) податку на 
прибуток до фактичного податку на прибуток в 2021 та 2020 роках: 
 
 2021  2020 

    
Прибуток до оподаткування  100,681  47,944  
    
Витрати з податку на прибуток за встановленими ставками 18% 18,123  8,630 
Вплив витрат, які не враховуються для визначення оподатковуваного 

прибутку, нетто 3,528  164 

    
Разом витрат з податку на прибуток за рік 21,651  8,794 

 
 
Станом на 31 грудня 2021 та 2020 років відстрочені податкові активи складали: 
 

 
31 грудня 
2021 року  

31 грудня 
2020 року 

Складові частини відстроченого податкового активу:    
    
Резерв сумнівних боргів дебіторів 6,916   10,765  
Запаси 6,013   5,512  
Основні засоби 2,309   2,397  
Інші забезпечення 18,100   12,883  

    
Разом відстрочений податковий актив  33,338   31,557  

 
 

15. ОПЕРАЦІЇ ТА ЗАЛИШКИ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ  
 
Для цілей цієї фінансової звітності сторони вважаються пов’язаними, якщо одна сторона має 
можливість контролювати іншу сторону або здійснювати істотний вплив на іншу сторону під час 
прийняття фінансових або операційних рішень. Під час розгляду кожного можливого випадку 
відносин із пов’язаними сторонами увага приділяється сутності відносин, а не тільки їхній 
юридичній формі.  
 
Пов’язані сторони можуть вступати в операції, які не завжди є доступними для непов’язаних сторін, 
характер та умови операцій, які відбуваються між пов’язаними сторонами, можуть відрізнятись від 
аналогічних умов та сум операцій, які відбуваються між непов’язаними сторонами. 
 
Протягом років, які закінчилися 31 грудня 2021 року і 31 грудня 2020 року, Компанія здійснила 
такі операції зі своїми пов’язаними сторонами: 
 
Вид пов’язаної сторони Характер операцій  2021  2020 

      
Компанії під спільним контролем Закупівлі товарів та послуг  816,204   842,687  

      
Усього витрат   816,204  842,687 
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Станом на 31 грудня 2021 та 2020 року непогашені залишки за операціями з пов’язаними 
сторонами були такими: 
 

Вид пов’язаної сторони 
Характер залишків за операціями 

із пов’язаними сторонами  

31 грудня 
2021 року  

31 грудня 
2020 року 

      

Компанії під спільним контролем  

Поточна кредиторська 
заборгованість за товари, роботи, 
послуги  51,029   124,590  

      
Усього    51,029  124,590 

 
 
Станом на 31 грудня 2021 та 2020 року поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги із пов’язаними сторонами представлена торговою кредиторською заборгованістю за 
товари. Решта поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги станом на 
31 грудня 2021 та 2020 року представлена в основному заборгованістю за послуги. 
 
Загальна сума компенсацій ключовому управлінському персоналу Компанії (13 осіб) була 
відображена у складі адміністративних витрат та витрат на збут та становила 22,381 тисячу 
гривень за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року (2020: 13 осіб, 22,364 тисячі гривень). 
 
 

16. УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
 
Оподаткування  
 
Податкове середовище в Україні характеризується складністю податкового адміністрування, 
суперечливим тлумаченням законодавства податковими органами, що, серед іншого, може 
посилювати фіскальний тиск на платників податків. Непослідовне застосування, тлумачення та 
виконання податкового законодавства може призвести до судового провадження, яке, в 
результаті, може вилитися у стягнення додаткових сум податків, штрафів та пені, які можуть мати 
істотні розміри. З огляду на актуальні економічні та політичні проблеми, уряд розглядає питання 
щодо впровадження певних реформ у податковій системі України. 
 
23 травня 2020 року набув чинності Закон, який суттєво змінив Податковий кодекс України, 
запровадивши значну частину заходів щодо імплементації Плану дій для боротьби 
з розмиванням бази оподаткування і переміщенням прибутків за кордон (BEPS) до локального 
податкового законодавства. Серед інших змін, новий Закон запровадив: 
 

• Норми, що дозволяють оподатковувати нерозподілений прибуток Контрольованих 
Іноземних Компаній (КІК) на рівні податкового резидента України, який володіє (контролює) 
КІК.  
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• Тест ділової мети та критерії бенефіціарної власності для цілей застосування угод про 
уникнення подвійного оподаткування. Якщо податковий орган визначить, що основною 
метою операції є отримання пільг за угодою про уникнення подвійного оподаткування, 
може бути заборонено застосування зниженої ставки податку, передбаченого угодою про 
уникнення подвійного оподаткування. 

• Процедура взаємного узгодження, яка дозволяє вирішувати податкові спори за угодами про 
уникнення подвійного оподаткування, якщо резидент або нерезидент України вважає, що дії 
чи рішення податкових органів (як українських, так і іноземних) спричинили або призведуть 
до оподаткування, що не відповідає положенням відповідної податкової угоди. 

• Нові правила «тонкої капіталізації», які застосовуються до операцій як і з пов’язаними, так і з 
непов’язаними сторонами, починаючи з 1 січня 2021 року. Згідно з нововведеннями, якщо 
боргові зобов’язання підприємства перед нерезидентами перевищують в 3.5 рази його 
власний капітал, то лише частина відсоткових витрат Компанії, яка дорівнює 30% від EBITDA 
(податкова), може бути віднесена до податкових витрат. Залишкова сума відсоткових витрат 
може бути перенесена для зменшення об’єкта оподаткування майбутніх періодів, але з 
урахуванням щорічного зменшення на 5%. 

• Трирівнева звітність з трансфертного ціноутворення (ТЦУ), яка додає вимоги до 
багатонаціональних компаній щодо підготовки майстер-файлу (МФ) та звіту у розрізі країн 
(CbCR), вартісні критерії для подання звітності: МФ – 50 млн євро, CbCR – 750 млн євро. 
Перший звітний період – 2021 рік. 

• Збільшення фінансового результату до оподаткування на 30% вартості товарів і послуг, 
реалізованих на користь резидентів, що зареєстровані у «низькоподаткових» юрисдикціях 
(тобто, нерезиденти, які оподатковуються всередині країн зі значно нижчою ставкою 
податку на прибуток підприємств, ніж українська ставка податку 18%) та/або мають одну з 
окремих організаційно-правових форм. 

• Запровадження критерію «ділової мети», який передбачає право оскарження правочинів за 
умови доведення обставин, що свідчать про відсутність розумної економічної причини 
(«ділової мети») їх вчинення.  

• Концепція «конструктивних» дивідендів, яка діє починаючи з 2021 року, запроваджує 
оподаткування низки виплат, прирівняних до дивідендів.  

 
Наприкінці 2021 року Верховна Рада прийняла Проєкт Закону №5600 про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 
збалансованості бюджетних надходжень. Зміни до Податкового кодексу вступають в силу з 
1 січня 2022 року. Серед інших змін новим Законопроєктом внесено:  
 

• Обмеження на використання податкових збитків. Починаючи з 2022 року, встановлюється 
обмеження для врахування податкових збитків для великих платників податку у розмірі 50% 
від задекларованої минулорічної суми збитків.  

• Заборона на визнання витрат на суму наданої безповоротної фінансової допомоги. 
Заборонено визнавати податкові витрати на суму наданої безповоротної фінансової 
допомоги (товарів, послуг) пов’язаній особі, якщо отримувачем у попередньому звітному 
році задекларовано податкові збитки.   
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• Суттєво обмежено строк віднесення суми ПДВ до складу податкового кредиту. Скорочується 
період, протягом якого платник податків має право віднести суми ПДВ до складу 
податкового кредиту (365 днів проти 1095 у попередній редакції).  

 
15 березня 2022 року Верховна Рада ухвалила Проєкт Закону № 7137-д «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період 
воєнного стану». Зміни набирають чинності з моменту їх оголошення та, як очікується, 
залишаться в силі, поки в Україні діє воєнний стан. 
 
Серед інших змін, новий Закон запровадив: 
 

• Платники податків звільняються від відповідальності у випадку не дотримання термінів 
сплати податків та зборів, подання звітності та податкової звітності (крім декларування 
єдиного податку під 2%), реєстрації у відповідних реєстрах податкових або акцизних 
накладних за відсутності можливості їх подати. Платники податків зобов’язані подати 
відповідну звітність протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного стану 
в Україні. 

• На період до припинення або скасування воєнного стану на території України, всі податкові 
перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються. Однак винятки стосуються 
настільних (тобто віртуальних) аудитів для підтвердження відшкодування ПДВ та перевірок, 
спрямованих на перевірку порядку роботи з готівкою та дотримання законодавства про 
працю, які триватимуть під час воєнного стану. 

• Скасовано акциз на пальне та знижено ставку ПДВ на імпорт палива з 20% до 7%. 

• Юридичні особи резиденти та фізичні особи підприємці (з сумою річного доходу до 10 
мільярдів гривень та в незалежності кількості працівників), платники податку на прибуток, 
можуть тимчасово стати платниками податку третьої групи з ставкою єдиного податку 2%.  

• Суми сплаченого ПДВ в вартості товарів та послуг можуть включатись до податкового 
кредиту без податкових накладних на час військово стану. При цьому, протягом 6 місяців 
після припинення або скасування дії воєнного стану платники зобов’язані забезпечити 
реєстрацію податкових накладних. 

• Неможливість здійснення державою бюджетного відшкодування ПДВ у зв’язку із введенням 
воєнного стану не вважається заборгованістю, а відповідно пеня не нараховується на такі 
суми. Як наслідок, здійснення бюджетного відшкодування ПДВ може бути значно 
ускладнено.  

• Передача товарів та послуг для потреб забезпечення оборони України не оподатковується 
ПДВ. 

 
В той же час, 12 травня 2022 року Верховною Радою України було прийнято Проєкт закону 
№7360 «Про внесення змін до ПКУ та інших законів України щодо особливостей податкового 
адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану», 
що містить суттєві зміни щодо адміністрування податків та зборів під час воєнного стану. 
25 травня 2022 року даний закон було підписано Президентом України та він вступив в силу.  
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Відповідно до закону відновлюється обов’язок сплати податків, реєстрації ПН і подання звітності 
для платників, які мають можливість своєчасно виконувати цей обов’язок, відновлено 
можливість податкової проводити документальні позапланові перевірки та застосовувати 
штрафи за результатами таких перевірок. Мораторій на штрафи, встановлений з метою 
запобігання COVID-19, припиняє свою дію. 
 
На думку керівництва, Компанія дотримується всіх вимог чинного податкового законодавства 
станом на 31 грудня 2021 та 2020 року і в даний час здійснює оцінку можливого впливу в 
результаті вжитих змін.  
 
Трансфертне ціноутворення (ТЦ) 
 
Компанія імпортує товари та отримує послуги, які входять у сферу застосування українських 
нормативно-правових актів щодо ТЦ. 
 
Компанія подала звіт щодо контрольованих операцій за 2021 рік у належні строки (тобто, до 
1 жовтня 2022 року).  
 
На думку керівництва, Компанія дотримується правил ТЦ, і всі операції, які входять у сферу 
застосування законодавства щодо ТЦ, проводяться на умовах принципу «витягнутої руки». 
Практика застосування нових правил трансфертного ціноутворення ще не достатньо розвинута, і 
певні положення цих правил можуть тлумачитись по-різному. Окрім того, наразі не існує 
юридично визначеної методології визначення ринкового рівня цін для окремих видів 
господарських операцій. Існує ймовірність, що податкові органи можуть застосувати інший підхід 
до аналізу таких операцій. Однак, оскільки оцінка ринкового рівня для певних операцій 
є непевною, і судова практика із цього питання продовжує розвиватися, вплив будь-якого позову 
з боку податкових органів щодо позицій Компанії із трансфертного ціноутворення неможливо 
достовірно оцінити. 
 
Юридичні питання 
 
Під час звичайної господарської діяльності Компанія виступає стороною судових процесів та 
спорів. Керівництво Компанії вважає, що остаточний розмір зобов’язань, які можуть виникнути 
внаслідок цих судових процесів або спорів, не матиме істотного впливу на фінансовий стан або 
результати майбутньої діяльності Компанії.  
 
Станом на 31 грудня 2021 та 2020 року до Компанії не висувались суттєві претензії та позови. 
 
Зобов’язання за договорами операційної оренди  
 
Компанія орендує за договорами операційної оренди офісне та складське приміщення зі 
строком оренди до 6 листопада 2023 року та 29 червня 2022 року, відповідно.  
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Суми майбутніх мінімальних платежів до сплати згідно з умовами договорів оренди склали 
станом на 31 грудня 2021 та 2020 років: 
 

 
31 грудня 
2021 року  

31 грудня 
2020 року 

    
До одного року  7,171   7,587 
Від одного до трьох років   6,151    15,150  

    
Всього  13,322    22,737  

 
 

17. ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 
 
Управління ризиком капіталу  
 
Компанія управляє своїм капіталом для того, щоб забезпечити своє функціонування на 
безперервній основі і, водночас, гарантувати максимальний прибуток власникам шляхом 
оптимізації балансу власних та залучених коштів. Керівництво Компанії регулярно переглядає 
структуру капіталу. На основі результатів таких переглядів Компанія вживає заходів для 
підтримання балансу загальної структури капіталу за рахунок залучення нового боргу або 
погашення існуючої заборгованості. 
 
Основні категорії фінансових інструментів  
 
Основні фінансові активи та зобов’язання Компанії станом на 31 грудня 2021 та 2020 років були 
представлені таким чином: 
 

 
31 грудня 
2021 року  

31 грудня 
2020 року 

    
Фінансові активи    
    
Гроші та їх еквіваленти 126,716  49,413  
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 314,242  325,716  

    
Разом фінансових активів 440,958  375,129  

    
Фінансові зобов’язання    
    
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 78,346  158,025  
Поточні забезпечення 112,958  82,827  

    
Разом фінансових зобов’язань 191,304  240,852  

 
 
Основними ризиками, які виникають при використанні фінансових інструментів Компанії, є 
кредитний ризик, валютний ризик та ризик ліквідності.  
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Кредитний ризик  
 
Кредитний ризик представляє собою ризик того, що клієнт може не виконати свої зобов’язання 
перед Компанією у строк, що може призвести до фінансових збитків у Компанії. 
 
Кредитний ризик Компанії, головним чином, пов’язаний з дебіторською заборгованістю за 
продукцію, товари, роботи, послуги. Суми подаються за вирахуванням резерву на покриття 
збитків від сумнівної заборгованості, який розраховується керівництвом Компанії на основі 
попереднього досвіду, оцінки кредитного рейтингу та розрахунку і аналізу фінансових 
коефіцієнтів клієнта. 
 
Компанія структурує рівні кредитного ризику, який вона приймає на себе, встановлюючи ліміти 
на суму ризику, прийнятого по відношенню до клієнтів. Ліміти на рівні кредитного ризику за 
типом клієнта регулярно затверджуються керівництвом Компанії.  
 
Компанія використовує страхування дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, 
послуги як один із інструментів управління кредитним ризиком. 
 
Валютний ризик  
 
Валютний ризик визначається як ризик того, що на фінансові результати Компанії негативно 
вплинуть зміни курсів обміну валют. Компанія виконує певні операції в іноземних валютах. 
Компанія не використовує похідні фінансові інструменти для управління валютним ризиком.  
 
Балансова вартість монетарних зобов’язань Компанії, деномінованих в іноземних валютах, 
станом на 31 грудня 2021 та 2020 року представлена таким чином:  
 

 
31 грудня 
2021 року  

31 грудня 
2020 року 

 Євро  Євро 

Зобов’язання    
    
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 51,029   124,590  

    
Разом зобов’язань  51,029   124,590  

    
Чиста валютна позиція 51,029   124,590  

 
 
У нижченаведеній таблиці представлена чутливість Компанії стосовно послаблення української 
гривні по відношенню до євро на 20% станом на 31 грудня 2021 та 2020 року. Рівень чутливості 
представляє собою оцінку керівництвом можливих змін у курсах обміну валют. Даний аналіз 
чутливості включає лише непогашені залишки монетарних зобов’язань, деномінованих в 
іноземній валюті, і коригує їхнє переведення у валюту подання на кінець періоду з урахуванням 
відповідної зміни у курсах обміну валют. 
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2021 
Девальвація 

гривні  

Вплив на 
прибуток після 
оподаткування 

    
Гривня/євро  20.00%  (8,369) 

 
 

2020 
Девальвація 

гривні  

Вплив на 
прибуток після 
оподаткування 

    
Гривня/євро  20.00%  (20,433) 

 
 
Ризик ліквідності  
 
Ризик ліквідності представляє собою ризик того, що Компанія не зможе погасити свої 
зобов’язання по мірі настання строків їхнього погашення. Позиція ліквідності Компанії ретельним 
чином контролюється та управляється. Компанія використовує процес детального бюджетування 
та прогнозування грошових коштів для того, щоб гарантувати наявність адекватних ресурсів для 
виконання своїх платіжних зобов’язань.  
 
Строки погашення фінансових зобов’язань Компанії на основі контрактних платежів станом на 
31 грудня 2021 та 2020 року становили до 3 місяців. 
 
 

18. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ 
 
Визначення справедливої вартості фінансових інструментів здійснюється у відповідності до вимог 
НП(с)БО 13 «Фінансові інструменти». Справедлива вартість визначається як сума, за якою можна 
обміняти інструмент при операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами, 
окрім операцій примусового або ліквідаційного продажу. Оскільки для більшості фінансових 
інструментів Компанії не існує активного ринку, при визначенні їхньої справедливої вартості 
необхідно застосовувати професійні судження на основі поточної економічної ситуації та 
конкретних ризиків, властивих для даного інструменту. Оцінки, представлені у цій фінансовій 
звітності, не обов’язково відображають суми, за які Компанія могла б реалізувати на ринку 
повний пакет того або іншого інструменту. 
 
Керівництво Компанії вважає, що, зважаючи на короткострокову природу фінансових активів та 
зобов’язань Компанії, станом на 31 грудня 2021 та 2020 років їхня справедлива вартість 
приблизно дорівнює балансовій вартості. 
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19. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ 
 
24 лютого 2022 року Росія розпочала військове вторгнення на територію України. Багато 
українських міст зазнали значних руйнувань у результаті постійних ракетних ударів та 
артилерійських обстрілів, у результаті чого було вбито тисячі людей і багато людей зазнали 
пошкоджень, включно з цивільними особами.  
 
На дату випуску цієї фінансової звітності Компанія продовжує провадити свою операційну 
діяльність без будь-яких обмежень. Керівництво Компанії контролює усі свої операції. 
Інформація про інші події після звітного періоду також розкривається у примітці щодо 
операційного середовища. Факти впливу війни на Компанію, які є наразі відомими, та вжиті 
керівництвом заходи у відповідь представлені у Примітці 3. 
 
 

20. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
 
Дана фінансова звітність була затверджена до випуску 4 листопада 2022 року. 
 




