














































































7.13. Статутний капітал 

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку видано Компанії Свідоцтво 

про реєстрацію випуску простих іменних акцій на загальну суму 10 000 000 грн. в кількості 

100 000 штук номінальною вартістю 100,00 грн. кожна в бездокументарній формі. 

Реєстраційний номер 131/1/06 від 14.07.2011. Формування статутного капіталу Компанії було 

здійснено виключно за рахунок грошових коштів. 

 Станом на 31 грудня 2020 року та на 31 грудня 2019 року зареєстрований та сплачений 

статутний капітал складав 10 млн. грн.  

 

7.14. Торговельна та інша кредиторська заборгованість 

Статті 31.12.2020  31.12.2019 

Торговельна кредиторська заборгованість 16 5 

Розрахунки з бюджетом (нарахований податок на прибуток) 

 

 

63 52 

Розрахунки з оплати праці (не виплачена заробітна  плата за 

грудень 2019 року) 

0 1 

Всього кредиторська заборгованість 79 58 

7.15. Поточні забезпечення 

                      Статті  31.12.2020  31.12.2019 

Резерв відпусток  419 469 

 
Всього   419 469 

7.16. Оренда. 

Компанією укладено договір  оренди офісного приміщення з ТОВ «ЕПОХА-К» площею 

141,5 кв.м. Строки використання орендованих основних засобів визначаються за терміном 

оренди, зазначеним у договорі – 31.12.2020. Вартість орендованого приміщення зазначається в 

договорі оренди і становить 780 грн. за 1 кв.м. приміщення за один повний календарний місяць. 

Згідно з умовами договору оренди передача приміщення в оренду не має наслідком виникнення 

в орендаря права власності на нього, амортизаційні відрахування щодо приміщення здійснює 

орендодавець. МСФО (IFRS)16 допускає виключення, що короткострокова  оренда (строк 12 

місяців або менше) без права передачі права власності не відображається на балансових 

рахунках бухгалтерського обліку як актив (не включається до складу основних засобів)  і 

довгострокове зобов’язання. Надане в  оренду приміщення використовується Компанією для 

власних господарських потреб. Орендні платежі орендодавцю щомісячно нараховуються та 

відображаються у складі адміністративних витрат. Платежі, пов’язані з орендою 

відображаються як витрати у звіті  про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). 

Прийняте в операційну оренду приміщення на підставі договору та акту приймання-передачі 

відображено на позабалансовому рахунку «Орендовані необоротні активи» за балансовою 

вартістю. Орендар, згідно акту повернення від 31 грудня 2020 року повернув Орендодавцю 

нежитлові приміщення. Заборгованості по орендним платежам  Компанія не має. 

7.17. Операційні сегменти 

Протягом 2020 року Компанія здійснювала діяльність в одному географічному та бізнес 

сегменті.  Додаток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» не готувався.   

7.18. Звіт про рух грошових коштів 

Звіт грошових коштів за 2020 рік складено за прямим методом, згідно з яким 
















