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ІНШІ ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
1. Інформація про підприємство
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЛАФАРМ» (надалі –
Підприємство та/або ТОВ «ГАЛАФАРМ»), є юридичною особою, створеною відповідно
до законодавства України.
Підприємство,
зареєстроване
Києво-Святошинською
районною
державною
адміністрацією Київської області 28.04.2000 за №
1 339 120 0000 001430.
Ідентифікаційний код юридичної особи 30886474. Організаційно-правова форма:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Офіційна сторінка в Інтернеті:
http://www.galafarm.com.ua.
E-mail: gf@galafarm.com.ua.
Місцезнаходження Товариства – 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто
Вишневе, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 6.
Основна діяльність Товариства зосереджена в оптової торгівлі лікарськими засобами та
виробами медичного призначення, Ключовими завданнями Товариства є зміцнення
позицій у сегменті реалізації лікарських засобів, зайняття стабільної позиції у найбільш
перспективних сегментах фармацевтичного ринку як на теренах України, так і поза її
межами за рахунок гнучкої системи ціноутворення та широкого асортименту постачаємих
лікарських засобів та підвищення прибутковості бізнесу.
Станом на 31 грудня 2019 року у ТОВ " ГАЛАФАРМ " середня кількість працівників –
142 особи.
Дана фінансова звітність Підприємства за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, була
затверджена до випуску та підписана Керівництвом 28 лютого 2020 року.
2. Основа для підготовки фінансової звітності
Фінансова звітність складена станом на 31 грудня 2019 року й охоплює період з
01.01.2019 по 31.12.2019.
Фінансова звітність складена у національній валюті України – гривні. Вся фінансова
інформація, представлена в українських гривнях, округляється до найближчої тисячі
(«тис. грн.»), якщо не вказано інше.
Заява про відповідність
Фінансова звітність Підприємства підготовлена згідно із Положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку України («П(С)БО»), затвердженими Міністерством фінансів
України та зареєстрованими Міністерством юстиції України на дату підготовки
фінансової звітності та іншими нормативними вимогами щодо ведення бухгалтерського
обліку і звітності в Україні.
Безперервність діяльності Підприємства
Дана фінансова звітність складена за припущенням щодо безперервності діяльності
Підприємства, що передбачає реалізацію активів та погашення зобов'язань під час
звичайної господарської діяльності. Фінансова звітність не містить будь-яких коригувань
для відображення можливих майбутніх наслідків щодо відшкодування та класифікації
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відображених сум активів або сум та класифікації зобов'язань, які можуть виникнути в
результаті такої невизначеності.
3. Використання оціночних суджень і припущень
Оціночні судження і припущення, включають:
- терміни експлуатації основних засобів;
- резерви по сумнівних боргах
Терміни експлуатації основних засобів
Діапазон строків корисного використання (експлуатації) основних засобів становить від
24 до 240 місяців, в тому числіпо групах :
- будинки, споруди - до 240 місяців;
- машини та обладнання – 24 до 60 місяців;
- транспортні засоби - до 60 місяців;
- інструменти, прилади, інвентар, меблі – до 48 місяців.
Резерви по сумнівних боргах
Резерв на знецінення дебіторської заборгованості створюється у випадках, коли існує
об'єктивне свідоцтво того, що Підприємство не зможе отримати повну суму
заборгованості відповідно до її первинних умов. Істотні фінансові труднощі боржника,
вірогідність банкрутства або фінансової реорганізації боржника і непогашення або
недотримання термінів погашення дебіторської заборгованості є свідченням про те, що
дебіторська заборгованість з основної діяльності є знеціненою.
Нарахування резерву сумнівних боргів проводиться за методом застосування абсолютної
суми сумнівної заборгованості на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.
4. Основні принципи облікової політики
Відповідно до наказу про облікову політику Підприємства від 19.06.2019 року № 5
встановлено такий порядок ведення бухгалтерського обліку окремих господарських
операцій в Підприємстві.
Основні засоби
Основними засобами вважаються матеріальні активи, які утримуються з метою
використання їх у процесі виробництва або постачання товарів і послуг, надання в оренду
іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій,
очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та
вартість яких перевищує 6000 гривень (шість тисяч). Основні засоби в балансі відображені
за первісною вартістю.
Нарахування амортизації основних засобів здійснювалося із застосуванням
прямолінійного методу. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів в

2

ТОВ «ГАЛАФАРМ»
ІНШІ ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Станом на 31 грудня 2019 року та за рік, що закінчився на зазначену дату
(в тисячах гривень)

бухгалтерському обліку нараховувалась в першому місяці використання об’єкта 100%
його вартості.
Нематеріальні активи
Амортизація нематеріальних активів не нараховувалась
Запаси
При відпуску та іншому вибутті запасів підприємство застосовувало метод
ідентифікованої вартості. Одиницею бухгалтерського обліку запасів обрано їх
найменування. Транспортно-заготівельних витрат не було.
Вартість МШП, що передані в експлуатацію, виключалась зі складу активів (списували з
балансу на рахунки обліку витрат). З метою забезпечення збереження вказаних активів,
здійснюємо оперативний кількісний облік таких активів на позабалансовому рахунку за
місцями експлуатації і матеріально-відповідальними особами.
Торгова та інша дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість з основної діяльності та інша дебіторська заборгованість
первісно обліковується за справедливою вартістю.
Визнання доходу
Дохід, пов’язаний з наданням послуг, визнається виходячи зі ступеня завершеності
операції з надання послуг на дату балансу (достовірно оцінений результат цієї операції).
Дохід від реалізації фармацевтичних товарів відображається в бухгалтерському обліку на
дату підписання накладної на відпуск цих товарів контрагентам. Обсяги та вартість товару
в замовленнях та накладних на відпуск визначати відповідно до укладених договорів та
нормативно-правових документів, що регламентують діяльність Підприємства.
Визнання витрат
Витрати визнаються у відповідності з методом нарахування.
Визнані витрати класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами:
- операційні витрати;
- адміністративні витрати;
- витрати на збут;
- інші операційні витрати;
- фінансові витрати;
- інші витрати.
Створюються забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат
на виплату чергових відпусток працівникам з урахуванням відрахувань єдиного
соціального внеску.
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Зобов’язання
Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання у проміжній
фінансовій звітності наводяться у балансі в сумі зазначених активів і зобов’язань, що
визначені на 31 грудня попереднього року без їх обчислення на дату проміжної фінансової
звітності. У статті «Витрати (дохід) з податку на прибуток» проміжного Звіту про
фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) наводиться лише сума поточного податку
на прибуток, а на дату річного балансу в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності
здійснюється відповідне коригування (збільшення, зменшення) суми витрат з податку на
прибуток з урахуванням змін відстрочених податкових активів і відстрочених податкових
зобов’язань за звітний рік.
Податок на прибуток
Сума поточного податку визначається сумою оподатковуваного прибутку за рік. Сума
поточного податку на прибуток розраховується з використанням ставок, затверджених
законодавством на звітну дату. Перевищення сплаченої суми податку на прибуток над
сумою, яка підлягає сплаті, визнається дебіторською заборгованістю.
Податок на додану вартість (ПДВ)
Підприємство застосовує ставку податку на додану вартість у розмірі 20 % та 7%,
відповідно до вимог Податкового кодексу України (далі - ПКУ).
Відповідно ПКУ датою виникнення податкових зобов’язань вважається дата, яка припадає
на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:
дата зарахування коштів або факт постачання продукції.
Інше
При складанні фінансової звітності застосовується прямий метод до Звіту про рух
грошових.
Кількісні критерії суттєвості інформації про господарські операції та події, пов’язані із
змінами у складі (рухом) активів, зобов’язань, власного капіталу, визначаються виходячи
із вартості відповідно всіх активів та дорівнює 3 (три) відсотки.
Базою визначення суттєвості інформації про господарські операції та події щодо доходів і
витрат є сума чистого прибутку (збитку) підприємства у розмірі 2 (два) відсотків.
Для розкриття інформації про сегменти при визначенні звітного сегмента кількісний
критерій суттєвості визначається у розмірі 10 (десять) відсотків відповідно чистого доходу
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
Суттєвість інформації про інші господарські операції та події визначається з урахуванням
обсягів діяльності підприємства, характеру впливу об’єкта обліку на рішення користувачів
та інших якісних чинників у розмірі 5 (п’ять) відсотків чистого доходу від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг).
Статті балансу є суттєвими, якщо сума підсумку балансу складає 5 (п’ять) відсотків.
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Для статей звіту про фінансові результати базою суттєвості є сума чистого доходу від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у розмірі 5 (п’ять) відсотків.
Для статей звіту про рух грошових коштів базою суттєвості є сума чистого руху грошових
коштів від операційної
діяльності із визначенням кількісного критерію у розмірі 5 (п’ять) відсотків.
Для статей звіту про зміни у власному капіталі базою суттєвості є розмір власного
капіталу підприємства у розмірі 5 (п’ять) відсотків.
5. Виправлення помилок
Виправлення помилок не відбувалось.
6. Рух грошових коштів
Станом на кінець дня 31.12.2019 залишок коштів Підприємства на поточних рахунках в
банківських установах в національній валюті –1 428 тис. грн.
Рух коштів у результаті операційної діяльності:
Надходження від:
 реалізації товарів, послуг – 980 528 тис. грн.;
 відсотків за залишками коштів на поточних рахунках – 279 тис. грн.;
 нші надходження – 166 тис. грн.;
Разом надходжень 980 973 тис. грн.
Витрачання коштів на оплату:
 товарів (робіт, послуг) – 966 385 тис. грн.;
 працівникам на отримання заробітної плати – 7 200 тис. грн.;
 відрахувань на соціальні заходи 1 911 тис. грн.;
 зобов’язань з податків і зборів – 4 720 тис. грн.;
Разом витрачання – 980 216 тис. грн.
Чистий рух коштів від операційної діяльності складає 757 тис. грн.
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності:
У 2019 році на підприємстві не було руху коштів, пов’язаного з інвестиційною діяльністю
Рух коштів у результаті фінансової діяльності:
-

сплата дивідендів – 8 485 тис. грн

Чистий рух коштів від фінансової діяльності складає – (8485) тис. грн.
Чистий рух коштів за звітний період складає - (7728) тис. грн.
Протягом звітного періоду Підприємством не було придбано майнових комплексів.
7. Зміни у власному капіталі
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Відповідно до балансу Підприємству зареєстрований (пайовий) капітал становить у сумі
10 тис. грн., додатковий капітал у сумі 176 тис. грн., і нерозподілений прибуток у 98 560
тис. грн.
Зареєстрований (пайовий) капітал з у 2019 році збільшився на 3 тис. грн.
Підприємство отримало чистий прибуток за результатами фінансово-господарської
діяльності у 2019 році у сумі 8 134 тис. грн.
Залишок нерозподіленого прибутку підприємства на кінець року – 98 560 тис. грн.
Загальна сума власного капіталу Підприємства станом на кінець дня 31.12.2019 року –
52 176 тис. грн.
8. Примітка до статті Звіту про фінансові результати 2000 «Чистий дохід від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»
У звітному році Підприємством продано фармацевтичної продукції без урахування
податку на додану вартість на загальну суму 843 107 тис. грн.
Вартість послуг наданих контрагентам без урахування податку на додану вартість
становить 22 377 тис. грн.
Чистий дохід від реалізації та наданих послуг – 865 484 тис. гривень.
9. Примітка до статті Звіту про фінансові результати 2120 «Інші операційні доходи»
Підприємство одержало інші операційні доходи в сумі 1619 тис. грн., в тому числі:
- дохід від операційної курсової різниці – 169 тис. грн.;
- дохід отримання відсотків за залишками коштів на поточних рахунках підприємства, які
знаходяться в установах банків – 279 тис. грн;
- дохід від списання простроченої кредиторсьеої заборгованості – 1 141 тис грн.;
- дохід від надлишків товару за результатами інвентаризації - 30 тис.грн.
10. Примітка до статті Звіту про фінансові результати 2050 «Собівартість
реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)»
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) склала 829 539 тис. грн.
11. Примітка до статті Звіту про фінансові результати 2130 «Адміністративні
витрати»
Витрати на оплату праці 2 161 тис. грн.
Відрахування на соціальні заходи 456 тис. грн.
Амортизація 299 тис. грн.
Послуги зв’язку 482 тис.грн.
Послуги банку 232 тис. грн.
Судовий збір 142 тис.грн.
Роялті 287 тис.грн.
Інформаційно-консультативні послуги 302 тис.грн
Послуги охорони 1066 грн.
100% Амортизація МШП - 4556
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Інші витрати 839 тис. грн.
Всього 10 822 тис. грн.
12. Примітка до статті Звіту про фінансові результати 2150 «Витрати на збут»
Витрати на оплату праці 6 896 тис. грн.
Відрахування на соціальні заходи 1339 тис. грн.
Транспортні витрати 3 496 тис. грн.
Передпродажна підготовка товару 153 тис.грн.
Маркетинг, реклама 1501тис. грн
Інші витрати 503 тис. грн.
Всього 13 888 тис. грн.
13. Примітка до статті Звіту про фінансові результати 2180 «Інші операційні
витрати»
Втрати від операційної курсової різниці 592 тис. грн.
Оренда 2162 тис. грн.
Податки та обов’язкові платежі 462 тис. грн.
Лізингові платежі – 219 тис.грн.
Всього 3 435 тис. гр н.
14. Примітка до статті Звіту про фінансові результати 2300 «Витрати (дохід) з
податку на прибуток»
В 2019 році податок на прибуток підприємств в Україні стягувався із оподаткованого
прибутку, за вирахуванням звільнених від оподаткування витрат, за ставкою в розмірі
18%.
Компоненти витрат з податку на прибуток за 2019 рік, були представлені таким чином:
Поточний податок на прибуток (1785)
Всього (1785)
Витрати з податку на прибуток у звітному році складають 1 785 тис. грн., та включають в
себе податок на прибуток за 2019 рік, розрахований відповідно до Податкового Кодексу
України, П(С)БО 17 «Податок на прибуток».
Узгодження між витратами з податку на прибуток та результатом множення облікового
прибутку на нормативну податкову ставку представлено таким чином:
Прибуток/(збиток) до оподаткування 9 919 тис. грн.
Витрати/(доходи) з податку на прибуток за податковою ставкою у розмірі 18% (2019 р.:
18%) (1785)
Витрати/(доходи) з податку на прибуток (1785)
15. Примітка до статей Звіту про фінансовий стан 1125 «Дебіторська заборгованість
за продукцію, товари, роботи, послуги», 1155 «Інша поточна дебіторська
заборгованість» та 1190 «Інші оборотні активи»
Станом на кінець дня 31.12.2019 року дебіторська заборгованість становила 224 301 тис.
грн.
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Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2019 становить 833 тис. грн.
16. Примітка до статей Звіту про фінансовий стан 1615 «Поточна кредиторська
заборгованість за: товари, роботи, послуги» та 1690 «Інші поточні зобов'язання»
Станом на 31.12.2019 року поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги склала 277 976 тис. грн.
17. Примітка до статті Звіту про фінансовий стан 1000 «Нематеріальні активи»
На балансі Підприємства на 01.01.2019 обліковувались нематеріальні активи за первісною
вартість 19 тис. грн.
Первісна вартість нематеріальних активів становить на кінець року – 19 тис. грн.
Впродовж 2019 року на баланс Підприємства не було зараховано нематеріальних активів .
Нематеріальні активи, щодо яких існує обмеження права власності, в обліку Підприємства
станом на 31.12.2019 року не обліковуються.
Переоцінка нематеріальних активів в звітному періоді не проводилась.
19. Примітка до статті Звіту про фінансовий стан 1010 «Основні засоби»
У 2019 році було введено в експлуатацію основних засобів на загальну суму 8 733 тис.
грн. Нарахована амортизація основних засобів за 2019 рік – 299 тис. грн., залишок
основних засобів на кінець року становить – 18301 тис. грн., знос – 2 043 тис. грн.
Залишкова вартість станом на 31.12.2019 – 16 258 тис. грн.
Основні засоби Підприємства не обтяжені заставою. Переоцінка основних засобів в
звітному періоді не проводилась.
20. Примітка до статті Звіту про фінансовий стан 1100 «Запаси»
Запаси складаються та становлять на 31.12.2019 року 181591 тис. грн.:
- тара й тарні матеріали –284 тис. грн.;
- паливо - 24 тис. грн.;
- товари – 181 283 тис. грн.
У звітному році надходження запасів від постачальників становило 890 119 тис. грн.
Протягом року використано запаси у господарській діяльності Підприємства на суму
857 481 тис. грн.
21. Примітка до статті Звіту про фінансовий стан 1660 «Поточні забезпечення»
Підприємством створюється забезпечення (резерв) на виплату чергових відпусток
працівникам з урахуванням відрахувань єдиного соціального внеску з цих сум.
Нараховано за рік 678 тис. грн., використано впродовж 2019 року 678 тис. грн.
Результати інвентаризації
При проведенні річної інвентаризації активів та зобов’язань Підприємства
інвентаризаційними комісіями не виявлено розбіжностей між бухгалтерськими даними та
фактично наявними активами.
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22 Управління фінансовими ризиками
Основними фінансовими інструментами Підприємства є дебіторська заборгованість за
товари, роботи послуги та інша дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість.
Підприємство не має операцій з похідними фінансовими інструментами.
Валютний ризик
Підприємство не схильне до валютного ризику при продажах та закупівлях, в зв’язку з
тим, що 99% розрахунків проводиться в національній валюті.
Справедлива вартість
Балансова вартість фінансових активів та фінансових зобов’язань Підприємства, визнаних
у фінансових звітах дорівнює їх справедливій вартості.
Справедлива вартість фінансових активів/зобов’язань станом на 31.12.2019 становить:
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 168976 тис. грн.;
Інша поточна дебіторська заборгованість 1983 тис. грн.;
Грошові кошти 1428 тис. грн.;
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 277976 тис. грн.;
Інші зобов’язання та кредиторська заборгованість 0 тис. грн.
Ризик ліквідності
Фінансові зобов’язання Підприємства розподілені на групи за відповідними термінами
погашення на основі залишкового періоду станом на кінець дня 31.12.2019 до терміну
погашення. Суми, які розкриваються є недисконтованими потоками грошових коштів за
основною сумою боргу та відсотків.
Фінансові зобов’язання за термінами погашення станом на 31.12.2019:
Фінансові зобов’язання Всього до 6 місяців та від 6 до 12 місяців
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 277 976 тис. грн.;
Інші зобов’язання та кредиторська заборгованість 0 тис. грн.;
Кредитний ризик
Кредитний ризик – це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов’язань за
фінансовими інструментами або за контрактом, що може призвести до фінансових збитків
і виникає даний ризик переважно у зв’язку з дебіторською заборгованість контрагентів
Підприємства.
Фінансові активи станом на 31 грудня 2019 року:
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 168976 тис. грн.;
Інша поточна дебіторська заборгованість 1 983 тис. грн.;
Грошові кошти 1 428 тис. грн.;
Всього 172 387 тис. грн.;
24. Операції з пов’язаними сторонами
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Сторони зазвичай вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться під спільним
контролем, або якщо одна сторона має можливість контролювати іншу або може мати
значний вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових чи операційних рішень.
Пов’язаними сторонами вважаються:
•
підприємства, які перебувають під контролем або суттєвим впливом інших осіб;
•
підприємства і фізичні особи, які прямо або опосередковано здійснюють контроль
над підприємством або суттєво впливають на його діяльність, а також близькі члени
родини такої фізичної особи.
При аналізі кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини між
пов'язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній
формі.
Перелік пов’язаних осіб на 31 грудня 2019 р:
№
Повна назва юр. особи – власника (учасника)
Частка в статутному фонді , %, або
з/п
Підприємства чи П.І.Б. фіз. особи – власника
примітка
(учасника) та посадової особи Підприємства
Учасники Підприємства – фізичні особи, кінцеві бенефіціари
1 Білий Ігор Олександрович ( код 2337209530)
34
2 Круковський Валентин Миколайович (код
33
2291113133)
3 Рижей Володимир Станіславович ( код
33
2424109915)
Управлінський персонал
1
Пастовенська Руслана Іванівна – Директор (код
0,00
2581119925)
Протягом періоду з 01.01.2019 по 31.12.2019, у Підприємства виникали операції з
пов’язаними сторонами, а саме, виплата дивідендів Учасникам:
Операції з пов’язаними сторонами:
Двіденди
Винагорода

за 2019 рік
9075
627

Оцінка можливої наявності проведення операцій з пов’язаними сторонами
проводиться Підприємством у кожному фінансовому році за допомогою аналізу балансу
відповідної пов'язаної сторони та стану ринку, на якому така сторона веде діяльність.
25. Умовні та договірні зобов’язання
Зобов’язання капітального характеру
Підприємство не мало укладених угод на придбання у майбутньому капітальних
інвестицій станом на 31.12.2019 137 тис. грн.
Судові позови і вимоги
Підприємство не вважає, що існує ймовірність того, що можливі майбутні позови, окремо
або в сукупності, матимуть суттєвий негативний вплив на фінансовий стан Підприємства
або результати його діяльності.
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26. Події після дати балансу
Інформація про коронавірус
Оголошення Всесвітньою організацією охорони здоров’я про те, що коронавірус є
глобальною надзвичайною ситуацією для здоров’я, було зроблено 30 січня 2020 року тобто після закінчення звітного періоду 31 грудня 2019 року. Урядом України були вжиті
заходи, а саме постановою Кабінету міністрів України від 11 березня 2020 року № 211,
було запроваджено карантин на період з 12 березня до 24 квітня 2020 року. Ґрунтуючись
на інформації про спалах, яка була доступна станом на 31 грудня 2019 року, та подальше
розповсюдження вірусу та його ідентифікація як нового коронавірусу не дає додаткових
доказів щодо ситуації станом на 31 грудня 2019 року, тому керівництво Підприємства
важає, що це не коригуюча подія.
Основним зовнішнім ризиком убачається подальше уповільнення росту світової
економіки (у тому числі через поширення коронавірусу), та відповідне погіршення умов
торгівлі для українських виробників. Багато країн здійснюють жорсткі заходи щодо
стримування поширення коронавірусу COVID-19. Ці заходи суттєво вплинули на
економічну активність та настрої, порушуючи господарські операції компаній у всьому
світі - особливо такі, які:

зазнали падіння попиту на їх продукцію чи послуги, або обмеження,
накладені державою;

залежать від ланцюгів поставок або мають виробничі потужності в країнах,
які значно постраждали від COVID-19; та / або

торгівля з країнами, які значно постраждали від COVID-19.
Підприємство наразі здійснює оцінку впливу від запровадження карантину на діяльність у
2020 році. Підвищена невизначеність щодо можливих майбутніх економічних сценаріїв та
їхнього впливу на очікувані кредитні втрати, Підприємством будуть оцінені та
відображені у наступній фінансовій звітності.
Наразі, Підприємство працює у звичному режимі, скорочення обсягів виробництва не
планується, працівники працюють в штатному режимі.
Після складання фінансових звітів за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року не
відбувалися події після дати балансу, які надавали б додаткову інформацію про
визначення сум, пов'язаних з умовами, що існували на дату балансу, вимагали б
коригування відповідних активів і зобов'язань, а також уточнення оцінки відповідних
статей.

Директор

Пастовенська Р.І.

Головний бухгалтер

Шведова С.А.
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