
ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ В|ДПОВlДАЛЬНlСТЮ (XABI ПРОДУКТD

Лист-Примiтки до рiчноТ фiнансовоТ звiтностi за piK, що завершився 31 грудня 2020 року

1.3АгАльнА 1нФормАцlя

1.1 lнформацiя про Компанiю

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВlДПОВlДАЛЬНlСТЮ KXAB| ПРОДУКТ,) http://havyproduct.com
(надалi за текстом - Компанiя) було засновано на територiТ УкраТни в MicTi XapKoBi, за рiшенням зага-
Льних ЗбОрiв засновникiв, державну реестрацiю юридичноТ особи проведено кО1> жовтня 2О14 року,
НОмер запису в €диному,Щержавному peecTpi юридичних осiб та фiзичних осi6-пiдприемцiв про про-
Ведення державноI реестрацiТ - Ns ]_48010200000639З5, iдентифiкацiЙниЙ код юридичноi особи -
39421120.

Станом на З1 грудня 2020 року учасниками Компанil'с:

пlБ

нгу€н TXl Ан хА

ДАО КУАНГ АНЬ

ДАО НЬЯТ КУАНГ

дАо тхЕ BlHb

частка

4I,56%

З6,68Yо

L5,9o%

5,86Yо

100,00%

сума, грн

49 87з 700

44 013 155

19 080 800

7 0з2 з45

120 000 000

Управлiння поточною дiяльнiстю Компанii здiйснюеться Р,иректором, посаду якого за рiшенням
зборiв учасникiв КомпанiТ з <<24>> сiчня 2018 року обiЙмае,Щао Ньят Куанг, а також заступником дирек-
тора Нгусн Txi Ан Ха (надалi за текстом - Керiвництво КомпанiТ).

Станом на звiтну даry кiлькiсть щтатних працiвникiв Компанii становить 160 осiб (станом на
З1.12.2019 р - 154 осiб). Органiзацiйна структура КомпанiТ побудована за вертикальним принципом
управлiння.

Компанiя здiЙснюе дiяльнiсть у сферi виробництва гнучкоТ упаковки .

Компанiя веде бухгалтерського облiку та склада€ фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Нацiональ-
н их положе н ь (ста нда pTiB) бухгалтерського обл iKy.

1.2 СКЛМ 3BITHOCTI 3А 2020 PlK:
- "Баланс" (форма Nэ 1") на 31 грудня 2020 р,

- "Звiт про фiнансовi результати" (форма Nэ 2)за 2020 piK;

- "3BiT про рух грошових коштiв (за прямим методом)" (форма Ne 3) за 2020 piK;

"3BiT про власниЙ капiтал" (форма Nч 4) за 2020 piK;

- "Примiтки до фiнансовоТ звiтностi" (форма NeS) за 2020 piK;

- ",Д,одаток до Примiток до рiчноi фiнансовоТзвiтностi" (форма Nо6)за 2020 piK;

- Лист-Примiтки до рiчноТфiнансово'iзвiтностiза piK, що заверщився 3]_ грудня 2020 року

2. ocHoBHl принципи оБлlковоТ полlтики

OcHoBHi принципи облiковоТ полiтики КомпанiТ на 2020 piK були розробленi вiдповiдно до вимоr
П(С)БО 1 <<3агальнi вимоги до фiнансовоТ звiтностi> та iнших чинних П(С)БО та дорiвнюють принципам
облiково'[ полiтики Компанil'у 2020 роцi. Положення про облiкову полiтику було затверджено наказом
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Керiвництва КомпанiТ <02> сiчня 2020 року за Nq 02-0].-03/ОД. У 2020 роцiдо Положення про облiкову
полiтику були BHeceHi змiни, згiдно яких до складу основних засобiв Компанiя з TepMiHoM корисного
використання понад року з 23.05.2020 року вiдносить активи вартiстю понад 20 00О (,Щвадцять тисяч
гривень) (без врахування ПР,В) та TepMiHoM корисного використання понад року.

Вiдповiдно до вимог Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 29 кФiнансова звiтнiсть за сегмен-
тами)) iз метою складання ,Щодатку до ПРИМlТОК ДО РlчНОj' ФlНАНСОВО'[ ЗвtтнОСТl "lнформацiя за

сегментами" прiоритетним звiтним сегментом визначено господарський сегментl оскiльки органiза-

цiЙна структуризацiя виробничих та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв пiдпри€мства побудована за

видами продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуr), а допомiжним - географiчний.

2.1 3мiни в облiкових полiтиках

Компанiя обирае та застосовус своТ облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiЙ,
iнших подiй або умов, якщо П(С)БО конкретно не вимагае або не дозволя€ визначення категорii
статеЙ, для яких iншi полiтики можуrь бри доречними. Компанiя змiнюе облiкову полiтику вiдповiдно
до П(С)БО б кВиправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах>

Коригування проводилось у зв'язку iз змiнами в облiкових полiтиках щодо нарахування забез-
печення на виплаry вiдпусток та нарахування вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань iз подат-
ку на прибуток, виправлення помилок, а також проведення зобов'язань за попереднi перiоди, що ви-
никли у звiтному 2020 роцi, а саме:

3мiни в облiкових полiтиках вiдбувалася у зв'язку iз тим, що у 2019 роцi Компанiя складала фi-
нансову звiтнiсть вiдповiдно до вимог Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерськоrо облiку
25 "Спрощена фiнансова звiтнiсть", а iз 2020 року Компанiя розпочала складання фiнансовоТ звiтностi
на загальних пiдставах вiдповiдно до Нацiонального положення (стандарry) 1"3агальнi вимоги до

Найменування статгi Рядок

,Д,анi на

кiнець
звiту

за 2019 piK

,Щанi на

початок
звiту

3а 2020 piK

Сума
кори гування,

тис грн
3MicT коригування, тис. грн..

OcHoBHi засоби:

знос ],012 (15 748) (15 758) _10 Нарахована амортизацiя за 2019 piK

Витрати майбутнiх
перiодiв

117о 22 20 -2
3меншення заборгованостi за раху-
нок виправлення помилок поперед-
Hix перiодiв

Нерозподiлений при-
буток (непокритий
збиток)

1420 6 28з 4 706 1 577

Зменшення за рахунок виправлення
помилок попереднiх перiодiв у cyMi
654 та змiн облiковоТ полiтики у cyMi
922

Вiдстроченi податковi
зобов'язан ня

1500 1 1
36iльшення у зв'язку iз змiнами в

облiковiй полiтицi

lнш'i поточнi зо-
бов'я за н ня

1690 6 9з8 7 579 642

- збiльшення у cyMi 642 тис грн. за

рахунок зобов'язань за попереднi
перiоди, що виникли у звiтному
2020 роцi згiдно рiшення суду на

користь Ха ркiвмiсьради

поточнi забезпечення 1660 92I 921
36iльшення у cyMi 921 тис грн. у
зв'язку iз змiнами в облiковiй полi-
ти цi
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фiнансовоТ звiтностi". Bci коригування розкрито вiдповiдно до вимог п(с)Бо б кВиправлення помилок
i змiни у фiнансових звiтах>.

2.2 OcHoBHi засоби

Облiк основних засобiв здiЙснюеться у вiдповiдностi до положень П(С)БО 7 KOcHoBHi засоби>.
,ЩО Складу основних засобiв Компанiя вiдносить активи вартiстю понад б 000 (шiстьтисяч гривень) (без
ВРахуВання П!В) та TepMiHoM корисного використання понад року. Одиницею облiку основних засобiв
ВВажа€тьСя об'€кт основних засобiв, облiк ведеться як у кiлькiсному, так iy BapTicHoMy показнику.

При оцiнцi основних засобiв Компанiя використову€ модель оцiнки за фактичною собiвартiстю.
МОдель оцiнки застосову€ться до всього класу основних засобiв, Оцiнка основних засобiв здiйснюеть_
Ся на момент визнання, Витрати на реконструкцiюта модернiзацiю капiталiзуються, витрати на ремонт
та технiчне обслуговування вiдноситься на витрати по Mipi Iх виникнення.

Розрахунок амортизацiЙних вiдрахувань здiйснюеться прямолiнiйним методом протягом строку
корисного використання активу з моменту початку Його використання (введення в експлуатацiю). Ви-
бРаниЙ метод амортизацiТ застосову€ться до Bcix o6'eKTiB на yci групи.,Щля МНМА використову€ться
метод 1_00% при введеннi в експлуатацiТ. При встановленнi TepMiHy корисного використання об'€ктiв
ОСнОВних засобiв Компанiя застосову€ мiнiмальнi термiни корисного використання, якi передбаченi
нормами податкового законодавства.

fliапазон cTpoKiB корисного використання (експлуатацiТ).

_Цув9!лgвних засобiв Строки корисного використання
Будiвлiта споруди
Машини та обладнання
lнструменти, прилади та iHBeHTap
lншi ocHoBHi засоби
lншi необоротнi матерiальнi активи

2.3 Нематерiальнi активи

Облiк нематерiальних активiв
активи)). Одиницею облiку е окремиЙ
ному, так i у BapTicHoмy показнику.

240 мiсяцiв
вiд24 - 84 мiсяцiв
48 мiсяцiв
144 мiсяцiв
240 мiсяцiв

здiЙснюеться вiдповiдно до положень П(С)БО 8 кНематерiальнi
об'€кт нематерiальних активiв. Облiк здiйснюеться як у кiлькiс-

При оцiнцi нематерiальних активiв Компанiя використову€ модель оцiнки за фактичною собi-
вартjстю. оцiнка здiйснюсться на момент визнання, Витрати пов'язанi з нематерiальним активами
вiдносяться на витрати по Mipil'x виникнення.

Амортизацiя розрахову€ться iз застосуванням прямолiнiйного методу, виходячи зi строку ко-

РИСнОго Використання об'екта, Строк корисного використання об'екта визнача€ться, виходячи з пе-

РiОду, протягом якого очiку€тьсяl що актив буде придатниЙ для використання. При встановленнi тер-
MiHy корисного використання об'сктiв нематерiальних активiв, якщо згiдно з правовстановлюючими
документами TepMiH дii'права на використання нематерiального активу не встановлений, застосову_
еться TepMiH використання згiдно з наказом Керiвництва Компанii про зарахування об'€кту на баланс,
але з урахуванням дiапазону не менше 2 та не бiльше 10 poKiB згiдно норм податкового законодавст-
ва.
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2.4 3апаси

ОбЛiК ЗапаСiВ здiЙСнюеться вiдповiдно до положень П(С)БО 9 <<3апаси>>. Запаси первiсно ви-
знаються в облiку за собiвартiстю. Одиницею облiку запасiв вважаеться об'€кт запасiв, облiк ведеться
як у кiлькiсному, так iy BapTicHoмy показнику.

Оцiнка BapTocTi вибуття запасiв ведеться за методом ФlФо - (перше надходження - перший
видаток)). ВибраниЙ метоД оцiнкИ BapTocTi вибуття запасiв застосову€ться до Bcix об'ектiв на yci групи.
Переоцiнка запасiв на звiтну даry не здiЙснюеться.

3. дЕБlторськА зАБорговАн lcтb

3гiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 1о к!ебiторська заборгованiсть> поточна
дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, послуги включа€ться до пiдсумку балансу за чистою
реалiзацiЙною вартiстю.

Суму резеРву сумнiвних боргiв установлювати на пiдставi класифiкацiТ дебiторськоТ заборгова-
HocTi за продукцiю, товари, послуги за термiнами il непогашення за методом застосування абсолютноi
суми cyMHiBHoT заборгованостi. Величина резерву визнача€ться на пiдставi аналiзу платоспроможностi
окремих дебiторiв.

3алишок станом на: з1.12.2019 з1.72.202о
flебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги

Резерв сумнiвних боргiв дебiторськоТ заборгованостi за продук-
цiю, товари, роботи, послуги

,Щебiторська заборгованiсгь за розрахунками за виданими аванса-
ми

flебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом

у тому числi з податку на приброк
lнша поточна дебiторська заборгованiсть, у тому числi:
- за розрахунками з нарахованих доходiв
- з поворотноТ фiнансовоiдопомоги
- за договором iз KoMiTeHToM

- з операцiйноТ оренди
- держаними фонду соцiального страхування
iншi

4.3оБов,язАння
3алишок станом на:

21.8з 4 02I

з08

42 065

(-)

t024

810

1

207

6

44 374

(27)

558

8

190

2з9
75

30

15

31.12.2019 31.12.2020
lн шi довгостроковi зобов'яза ння

lншi поточнi зобов'язання, у тому числi:
- поточна кредиторська заборгованiсть за товари, робо-

тиl послуги

- розрахунки з бюджетом

у тому числi з податку на прибуток
- розрахунки зi страхування
- розрахунки з оплати працi
- поточна кредиторська заборгованiсть з одержаних ава-

HciB

- поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками

1з 7з9

655

482

1t2
490

\ 87з

16 263

1 з11

890

1з1

563

91.7

8 1з5
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з учасниками
lншi поточгti зобов'язання, у тому числi: 7 519 3 080
За виконавчими листами iз заробiтгtо'[ плати 2 5

за розрахунками iз дlогOворами KoMicii' 6845 2ЗЗ9
З оренди землi 642 648
lншi 12 14
залишок по рахунку податковиЙ кредит 78 74

5. зАБЕзпЕчЕння

3алишок станом на: 31.12.2019 з1.12.2020

поточнi забезпечення 921 821

Всього: 927 821,

За звiтниЙ гrерiол Компанiею було злiйснено перерахунок поточних забезпечень пов'язаних з форму-
Ванням Резерву вiдпусток в cyMi 2 24Отис,грн., у тому числi- 921,тис грн.- створення резерву вiлпус-
ток за попереднi перiоди. Розрахунок суми забезпечень пов'язаних з формуванням резерву вiдпусток
здiЙснюсться вiдповiдно до Нацiонального положення (стандарry) бухгалтерського облiку
11 "Зобов'язання".

6. дохlд.

,Щохiд визна€ться iоцiнюеться згiдно з вимогами Положення (стандарry) бухгалтерського облiку
15 к.Д'охiд>.,Щохiд, пов'язаниЙ з наданням послугt визна€ться, виходячи зi ступеня завершеностi опе-
рацii з надання пос/lуг на дату балансу, якщо може бути достовiрно оцiнениЙ результат цiеI операцiТ.
Результат операцii з надання послуг може бути достовiрно оцiнений за наявностi Bcix наведених ниж-
че умов:

можл и BocTi достовiрноi оцi н ки лоходу;
iMoBipHocTi надходження економiчних вигод вiд надання r]oc/lyr;
МОЖ/lИВосТi достовiрно'r оцiнки ступеня завершеностi надання послуг на даry балансу;
мож/lивостi достовiрноi оцiнки 8итрат, здiЙснених для надання послуг та необхiдних для ix заве-

ршен ня.

Оцiнка ступеня завершеностi операцii з надання послуг проводиться вивченням виконаноТ робо,
ти на пiдставi оформленого акry надання послуг.

6. витрАти
Фiнансовi витрати

Назва cTaTTi 2019 piK, тис грн 2020 piK, тис грн

Фiнансовi витрати

Всього:

Фiнансовi витрати, це витрати за нарахованими вiдсотками за договорами овердрафry.

1,4

1,4

28

28
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7. грошовl кошти тА склАд стАтЕЙ звlry про рух грошових коштlв.

за перiод що закiнчився з1.12.2020

lншi надходження у результатi операцiйноТ дiяльностi, у т.ч.:

,Щоходи вiд купiвлi-продажу iноземноi валюти

lншi надходження
lншi платежi у результатi операцiйноТ дiяльностi, у т.ч.:

Витрати вiд купiвлi-продажу iноземноi валюти

Перерахува ння за виконавчими листами

Розрахунки iз KoMiTeHToM

Операцiйна оренда
Плата за послуги банку

8. опЕрАцlЙнА орЕндА.

306

306

(34 359}

(153)

(76)

(3з644)

(180)

(306)

Чинними угодами щодо операцiйноТ оренди не передбачено розрахунку непередбачених орен-

дних платежiв, також в чинних угодах вiдсрнi умови вибору мiж поновленням або придбанням активу
iзастереження щодо змiни цiн та обмеження.

9. ФlнАнсовl 1нструмЕнти тА ризики.

Фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання вiдобража€ться у балансi, якщо пiдпри€мство €

стороною-укладачем угоди щодо фiнансового iHcTpyMeHTa. Фiнансовi iнструменти первiсно оцiнюють
та вiдображають за Тх фактичною собiвартiстю, яка склада€ться iз справедливоТ BapTocTi активiв, зобо-
в'язань або iHcTpyMeHTiB власного капiталу, наданих або отриманих в обмiн на вiдповiдниЙ фiнансовиЙ
iHcTpyMeHT, i витрат, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням або вибуттям фiнансового iHcTpyMeHTa

(комiсiйнi, обов'язковi збори та платежi при передачi цiнних паперiгi тощо).

На кожну наступну пiсля визнання даry балансу фiнансовi активи оцiнюються за '[х справедливою
вартiстю, KpiM: дебiторськоi заборгованостi, що не призначена мя перепродажу; фiнансових iнвести-

цiЙ, що утримуються пiдприемством до Тх погашення; фiнансових активiв, справедливу BapTicTb яких
неможливо достовiрно визначити; фiнансових iнвестицiЙ та iнших фiнансових активiв, tцодо яких не

застосову€ться оцiнка за справедливою вартiстю.

На кожну насryпну пiсля визнання дату балансу фiнансовi зобов'язання оцiнюються за аморти-
зованою собiвартiстю, KpiM фiнансових зобов'язань, призначених для перепродажу, i зобов'язань за
похiдними фiнансовими iнструментами. Фiнансовi зобов'язання, призначенi для перепродажу, i фi-
HaHcoBi зобов'язання за похiдними фiнансовими iнструментами (KpiM зобов'язання за похiдним фiнан-
совим iHcTpyMeHToM, яке мае бути погашеним шляхом передачi пов'язаного з ним iHcTpyMeHTa власно-
го кiпiталу) на кожну насryпну пiсля визнання даry балансу оцiнюються за справедливою вартiстю.

Балансова BapTicTb фiнансових активiв, щодо яких не застосову€ться оцiнка за справедливою ва-

ртiстю, перегляда€ться щодо можливого зменшення корисностi на кожну дату балансу на ocHoBi ана-
лiзу очiкуваних грошових потокiв. Сума втрат вiд зменшення корисностi фiнансового активу визнача-
еться як рiзниця мiж його балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних грошових потокiв,

дисконтованих за поточною ринковою ставкою вiдсотка на подiбний фiнансовий актив, з визнанням
цiеТ рiзницi iншими витратами звiтного перiоду.

Основними категорiями фiна нсових iHcTpyMeHTiB Компан ii е:

Фiнансовi активи

,0,овгострокова дебiторська заборгова HicTb

Сmорiнко 6
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,Щебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги

lнша поточна дебiторська заборгованiсть
Грошi та Тх еквiваленти

Фiнансовi зобов'язання

42 065

t о24
5 4l9

31.12.2019

44 з74
550

2 554

31.12.2020

,Д,овгостроковi кредити банкiв
l ншi довгостроковi зобов'язан ня

KopoTKocTpoKoBi кредити фiнансових уста нов
Векселi виданi
Поточна кредиторська заборгованiсть за:

довгостроковими зобов'язаннями
товари, роботи, послуги

|ншi поточнi зобов'язання

8. влАсниЙ кАпlтАл.
, Елементами власноrо капiталу Компанil'

буток(збиток).

Нерозподiлений прибуток призначений

формування резервного капiталу, поповнення

€ заре€стрований стаryтний капiтал, нерозподiленi при-

для виплати доходiв учасникам у виглядi дивiдендiв,
статугного капiталу та використання на iншi потреби.

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

( 1.1 7]9)

(6 9з8)

()
(-)

(-)

(-)

(-)

(lбrбj)
(2 5(ll)

Фiнансовi активи к!ебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги))l кlнша по-
точна дебiторська заборгованiсть> та Фiнансовi зобов'язання кПоточна кредиторська заборгованiсть
за: товари, роботи, послуги >, <lншi поточнi зобов'язання)) € незабезпеченими, безвiдсотковими та
короткостроковими. Компанiею не було отримано (надано) жодних забезпечень або гарантiЙ по вiд-
ношенню до таких фiнансових активiв та зобов'язань.

Максимальний piBeHb кредитного ризику КомпанiТ в цiлому вiдображаеться в балансовiй варто-
cTi фiнансових зобов'язань, яка наведена у звiтi про фiнансових стан. Специфiка дiяльностi КомпанiТ, а

саме з виробництва гнучкоi упаковки здiйснюсться на ринкових умовах та залежить вiд кон'юнктури
ринку та попиry та пропозицiТ на аналогiчнi товари та послуги на якi Компанiя не може впливати. При
цьому Компанiя отриму€ пiдтримку з боку пов'язаних cTopiH.

Компанiя ма€ MoHeTapHi заборгованостi у iнших, нiж нацiональна, валютах, що вiдображенi за
наступними статтями:

,Щебiторська заборгованiсть за l]l1]Iанимlt аваt{сами - ЗЗ58 тис. гр.н.

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 42О2 тис. грн.

У зв'язку з цим KoMnaHii ма€ ризики коливання валютних ризик.

Ризик коливання валютних KypciB - це ризик того, що BapTicTb фiнансового iHcTpyMeHTy буде ко-
ливатися через змiни KypciB iноземних валют по вiдношенню до нацiональноi валюти. Вплив ризику
валютних KypciB пов'язаниЙ з монетарними активами та зобов'язаннями, деномiнованими в iнозем-
ниЙ валютi. Компанiя не здiйснювала операцiй спрямованих на хеджування даного ризику коливання
валютних KypciB.

Розподiл часток заре€строваного капiталу мiж учасниками Компанiiта змiни у складi часток вла-
сникiв у заре€строваному капiталi:

учасник компанil'
Розмiр частки

сi."Бйй-зТir.rо19 Станом на 31.12.2020

нгу€н тх| Ан хА 47,о7% 4t,56%

ДАО КУАНГ АНЬ з1,4з% з6,68%

Сmорi,нка 7
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Права учасникiв КомпанiТ визначенi законодавством про товариства з обмеженоi вiдповiдальнi-
стю та стаryтом Компанii, та щонаЙменше включають права:

1) брати участь в управлiннi товариством у порядку, передбаченому цим Законом та статугом
товариства;

2) отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть товариства;
3) брати участь у розподiлi прибрку товариства;
4) отримати у разi лiквiдацiТтовариства частину маЙна, що залишилася пiсля розрахункiв з кре-

диторами| або його BapTicTb.

У учасникiв КомпанiТ вiдсутнi привiлеТ або обмеже.ння щодо цих часток.

9. пов'язАнlсторони.
У 2020 роцi пов'язанi сторони Компанii включають учасникiв КомпанiТ, що с фiзичними особами

та Тх близькi родичi, пiдприемства, що перебувають пiд спiльним контролем та ключовиЙ управлiнсь-
киЙ персонал КомпанiТ.

Компанiя мала так залишки дебiторськоТ та кредиторськоТ заборгованостi (тис грн.) за операцiя-
ми пов'язаних cTopiH станом на 31.].2.2019 року та 31.12.2020 року:

31.12.2019 зL.L2.2о2о

ДАО НЬЯТ КУАНГ \6,48% 15,90%

дАо тхЕ BlHb 5,о2% 5,86%

lнша поточна дебiторська заборгованiсть
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учас-
никами
lншi поточнi зобов'язання

Компанiя мала TaKi операцii iз пов'язаними сторонам протяrом 2020 року:

810 190

-8 1з5

-1.2

частка у
2020 piK загал. Обся-

зl

Оренда тра нспортноrо засобу
Надана безвiдсоткова фiнансова допомога
Пога ше н ня безвiдсотковоТ фiна нсовоТ допомоги
Погашення кредиторськоТ заборгованостi за розрахунками з

учасниками

180 о,6%

900 0,з%
1 520 0,4%

6 830 97%

зL.I2,2о20

Угоди з пов'язаними сторонами стосуються лише надання безвiдсотковоТ фiнансовоТ допомоrи,
та оренди. Балансовi залишки на кiнець року € незабезпеченими, безвiдсотковими та короткостроко-
вими, та оплата по ним проводиться грошовими коштами. Компанiсю не було отримано (надано) жо-

дних забезпечень або гарантiЙ по вiдношенню до дебiторськоТ або кредиторськоТ заборгованостей
пов'язаними сторонами.3а piK, що закiнчився 31" грудня 2020 року Компанiя не фiксувала знецiнення
дебiторськоТ заборго ва HocTi вiд пов'яза н их сто pi н.

У 2020 роцi Компанiя здiЙснила наступнi виплати провiдному ключовому управлiнському пер-
соналу:

3а перiод що закiнчився:

Поточнi виплати iз заробiтноl' плати

Сmорiнка 8
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1о. подlТ пlсля дАти БАлАнсу

Подii що потребують коригувань активiв та зобов'язань, у Компанif вiдсрнi.
Вiдповiдно до cTaTTi 4 Закону Украiни кПро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Укра-
iHi> та НСПБО Ns ]. кЗагальнi вимоги до фiнансовоi звiтностi> бухгалтерський облiк та фiнансо-
ва звiтнiсть rрунту€ться на принципi безперервностiдiяльностi пiдприемства,
lз 12 березня 2020 року на всiй територii УкраТни було запроваджено карантин згiдно поста-
нови Кабiнету MiHicTpiB Украiни кПро запобirання поширенню на територii Украiни KopoHaBi-

русу COV|D-19> Ns 21-1 вiд 11,0З.2020 року. fliяльнiсть ТОВ KXAB| ПРОДУКТ,) здiйснюе дiяль-
HicTb, яка не була заборонена та обмежена вiдповiдно до цiеi постанови.
Незважаючи на спалах та поширення KopoнaBipycy COV|D-19 по всьому cBiTy та в YKpaiHi ТОВ
KXABl ПРОДУКТ), пiдтверджуе своi плани здiйснювати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi

у 2021 роцi.

3аступник директора ТОВ XAB| ПРОДУКТ нгу€н TXl Ан хА

Головний бухгалтер михАилЕнко o.1.

:-l I) А iH*
] s-rll\\\\: 4

ТОВАРИСТSО
з оБлlЕжгtiоlо

Il lлI lовlлАлы|lстк)

:,{ABI прOдукd
M3942ll
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