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Думка 

Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Австрія Джус Україна» («Товариство»), що складається з балансу (звіту про 

фінансовий стан) на 31 грудня 2021 р., звіту про фінансові результати (звіту про 

сукупний дохід), звітів про власний капітал та про рух грошових коштів за рік, що 

закінчився зазначеною датою, і приміток, включаючи стислий виклад значущих 

облікових політик та іншу пояснювальну інформацію.  

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх 

суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2021 р. та її фінансові 

результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до 

Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ») та вимог Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо складання фінансової 

звітності. 

Основа для думки 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу 

відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність 

аудиторів за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по 

відношенню до Товариства згідно з Міжнародним кодексом етики професійних 

бухгалтерів (включаючи міжнародні стандарти незалежності) 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. 

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності 

Ми звертаємо увагу на Примітку 1(б) до фінансової звітності, яка описує вплив 

військового вторгнення, розпочатого Російською Федерацією на територію України 

24 лютого 2022 року. Як зазначено у примітці 1(б), ці події або умови вказують, що 

існує суттєва невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність 

Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Нашу думку не 

було модифіковано щодо цього питання. 
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Сторінка 2 

Інша інформація 

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація 

складається зі Звіту про управління, але не є фінансовою звітністю та нашим звітом 

аудиторів 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 Міжнародних стандартів фінансової звітності 

(«МСФЗ») та вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 

в Україні» щодо складання фінансової звітності 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 Товариства 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 Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних 

альтернатив цьому.  

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за 

процесом фінансового звітування Товариства. 

Відповідальність аудиторів 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 аудиторів, 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.  
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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; 

— 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 

Товариства; 

— 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 Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо 

ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні 

привернути увагу в нашому звіті аудиторів 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 аудиторів. Втім, майбутні події або умови можуть 

примусити Товариство 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. 

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежних аудиторів, є: 

 

 

 

Гаврилюк Олександр Олегович 

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності № 101470 

Заступник директора, 

ПрАТ «КПМГ Аудит» 

9 вересня 2022 р. 

Київ, Україна 

 



Товариство з обмежеиою відповідшtьиістю ((Австрія Джус Україит, 
Фінансова звітність станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на ЗІ грудня 2021 

Дата (рік, місяць, число) 
Підприєм- Товариство з обмеженою відповідальністю 
ство «Австрія Джус Україна» 
Територія Вінницька область 
Організаційно-правова Товариство з обмеженою 
форма господарювання відповідальністю 

Вид економічної діяльності 
Виробництво фруктових і 
овочевих соків 

Середня кількість працівників 53 
--------- - --

Адрес а вул. Сергія Зулінського, 32, Вінниця, 2 І 022 
Одиниця виміру: у тисячах гривень 
Сюrадено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності 

за ЄДРПОУ 
заКОАТУУ 

заКОПФГ 

заКВЕД 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31 грудня 2021 р. 

Форма№ 1 

Код 31 грудня 
Актив 

рядка 2020 р. 

1 2 4 

І. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 

залишкова вартість 1000 465 

первісна вартість 1001 608 

накопичена амортизація 1002 143 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 1,740 

Основні засоби: 

залишкова вартість 1010 6,588 

первісна вартість 1011 46,362 

накопичений знос 1012 39,774 

Відстрочені податкові активи 1045 1,707 

У сього за розділом І 1095 10,500 

коди 
2021 І 12 І 31 

37695570 

0510100000 

240 

10.32 

КодзаДКУД 1801001 

31 грудня 
Примітка 

2021 р. 

5 6 

413 

608 

195 

3,387 

5,111 9 

44,903 

39,792 

3,165 8 

12,076 

Баланс (звіт про фінансовий стан) слід читати разом з примітками, викладеними на сторінках 15 -45, які є 
складовою частиною фінансової звітності. 
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Актив 

1 

П. Оборотні активи 

Запаси: 

виробничі запаси 

незавершене виробництво 

готова пvодУкція 

товари 

Товариство з обмеженою відповідш,ьністю «Австрія Джус У«раі'нш> 
Фінансова звітність станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року 

Баланс (Звіт про фінансовий ста11) на 31 грудня 2021 р. 
(продовження) 

Код 31 грудня 31 грудня 
Примітка 

оядка 2020 D, 2021 D, 

2 4 5 6 

1100 147,768 247,550 10 

1101 7,904 7,329 

1102 -

1103 139,864 240,221 

1104 -

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
1125 564 45,514 

роботи, послуги 11, 19(в) 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 1130 1,130 105 

з бюджетом 1135 47,153 49,320 

у тому числі з податку на прибуток 1136 - 363 

Дебіторська заборгованість за розрахунками із 
1145 -

внvтРішніх розрахvнків 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 88 513 

Гроші та їх еквіваленти 1165 3,993 5,017 12 

Готівка 1166 7 7 

Рахунки в банках 1167 3,986 5,010 

Витрати майбутніх періодів 1170 201 226 

Інші оборотні активи 1190 - 243 

У сього за розділом 11 1195 200,897 348,488 

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для 
1200 

продажу, та групи вибvття 

Баланс 1300 211,397 360 564 

Баланс (звіт про фінансовий стан) слід читати разом з примітками, викладеними на сторінках 15 45, які є 
складовою частиною фінансової звітності. 



Товариство з обмеженою відповідШІьністю «Австрія Д:жус Україна» 
Фінансова звітність станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2021 р. 
(продовження) 

Пасив 
Код 31 грудня 31 грудня 

Примітка 
рядка 2020 р. 2021 р. 

1 2 4 5 6 
І. Власний капітал 

ЗареєсТРований капітал 1400 89,592 89 592 JЗ(а) 

(Нерозподілений прибуток 1420 79,711 74,205 

Неоrmачений капітал 1425 - . 

У сього за розділом І 1495 169,303 163,797 

11. Довгострокові зобов'язання і
забезпечення

Довгострокові забезпечення 1520 851 911 

У сього за розділом 11 1595 851 911 

ПІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 

Кредиторська заборгованість за товари, 
1615 3,979 7,815 19(в) 

роботи, послуги 

Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками: 

з бюджетом 1620 1,754 6 

у тому числі з податку на прибуток 1621 1,754 -

за розрахунками зі страхування 1625 - -

за розрахунками з оrmати праці 1630 17 19 

Поточна кредиторська заборгованість за 
1635 31,388 61,051 19(в) одержаними авансами 

Поточна кредиторська заборгованість за 
1640 - -

розрахунками з учасниками 

Поточна кредиторська заборгованість за 
1645 - 123,805 16 

розрахунками із внутрішніх розрахунків 

Поточні забезпечення 1660 3,945 3,160 15 

Інші поточні зобов'язання 1690 160 
Усього за розділом ПІ 1695 41,243 195,856 

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та 1700 . -

групами вибуття

Баланс 1900 211,397 360,564 

1 Загальна сума зобов'язань на 31 грудня 2021 р. дорівнює сумі рядків 1595, 1695 та 1700 і становить 

196,767 тисячі гривень (31 грудня 2020 р.: 42,094 тисяч гривень) 

Ця фінансова звітність була затверджена управлінським персоналом 09 вересня 2022 р. і підписана від його 

імені: 

Дирек 

Петро 

Головний бухгалтер 

Наталія Чупахіна 

Баланс (звіт про фінансовий стан) слід читати разом з примітками, викладеними на сторінках 15 45, які є 
складовою частиною фінансової звітності. 
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Товариство з обмеженою відповідальністю «Австрія Д:жус У«раrна» 
Фінансова звітність станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2021 

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за рік, що закінчився З 1 грудня 2021 р. 

Дата (рік, місяць, число) 

Підприєм- Товариство з обмеженою відповідальністю 
ство «Австрія �ус Україна» за ЄДРПОУ 

Звіт про фінансові результати 

(звіт про сукупний дохід) 
за рік, що закінчився 31 грудня 2021 р. 

Форма № 2 Код за ДКУД 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

2021 
рядка 

1 2 3 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

2000 181,010 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, 
2050 (155,078) 

робіт, послуг) 

Валовий: 

Прибуток 2090 25,932 

Інші операційні доходи 2120 1,671 

Адміністративні витрати 2130 (17,368) 

Витрати на збут 2150 (4,181) 

Інші операційні витрати 2180 (9,436) 

Фінансовий результат від операційної 
діяльності: 
Прибуток 2190 -

Збиток 2195 (3,382) 

Інші фінансові доходи 2220 68 

Інші доходи 2240 -

Фінансові витрати 2250 (2,813) 

Інші витрати 2270 

Фінансовий результат до оподаткування: 

Прибуток 2290 

Збиток 2295 (6,127) 

(Витрати) дохід з податку на прибуток 2300 621 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності 2305 

Чистий фінансовий результат: 

Прибуток 2350 

Збиток 2355 (5,506) 

коди 
2021 І 12 І 31 

37695570 

�---------� 

1801003 

2020 Примітка 

4 5 

158,758 
5 

(139,727) 

19,031 

11,637 

(14,695) 6 (б) 

(1,535) 6 (а) 

(2,232) 

12,206 

2,536 

-

(4) 

-

14,738 

(3,554) 8 

-

11,184 

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) слід читати разом з примітками, викладеними на 
сторінках 15 45, які є складовою частиною фінансової звітності. 
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Товариство з обмеженою відповідш,ь11істю «Австрія Джус Україна» 
Фінансова звітність станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року 

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за рік, що закінчився 31 грудня 2021 р. 

(продовження) 
11. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття 
Код 

2021 2020 Примітка 
рядка 

1 2 з 4 5 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -

Накопичені курсові різниці 2410 -

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
2415 -

спільних підпоиємств 

Інший сукупний збиток 2445 -

Інший сукупний збиток до оподаткування 2450 -

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим 
2455 -

сукупним збитком 

Інший сукупний збиток після оподаткування 2460 -

Сукупний дохід ( сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 (5,506) 11,184 

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Назва статті 
Код 

2021 2020 рядка 
1 2 з 4 

Матеріальні затрати 2500 183,254 147,624 

Витрати на ormaтv праці 2505 21,227 18,653 

Відрахування на соціальні заходи 2510 3,885 3,728 

Амортизація 2515 1,631 1,987 

Інші операційні витрати 2520 76,423 18,714 

Разом 2550 286,420 190,706 

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код 
2021 2020 

рядка 
1 2 з 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -

Скоригована середньорічна кількість простих 
2605 - -

акцій 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 - -

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 2615 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

Ця фінансова звітність була затверджена управлінським персоналом 9 вересня 2022 р. і підписана від 
його імені: ::----- -·-

/ <"\\ОЮ Щ,rт,1~,
,,, ' Ол 

'-'q 

Головний бухгалтер 

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) слід читати разом з примітками, викладеними на 
сторінках 15 - 45, які є складовою частиною фінансової звітності. 
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Товариство з обмеженою відповідальністю «Австрія Джус Украfна» 
Фі11ансова звітність станом 11а та за рік, що закінчився 31 груд11я 2021 року 

Звіт про рух грошових кouJmiв (за прямим методом) за рік, що закі11чився 31 груд11я 2021 р. 

копи 

2021 І 12 І 31 
Підприєм
ство 

Дата (рік, місяць, число) 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Австрія Джус Україна» за ЄДРПОУ 

20118399 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за рік, що закінчився 31 грудня 2021 р. 
Форма № З Код за ДКУ Д '--- ---1-'-8-'-О"-'І 0-'-0 -'-4 __ ___..J 

Стаття 
Код 

2021 2020 
рядка 

1 2 3 4 

І. Рух коштів v vезvльтаті операційної діяльності 

Надходження від: 
Реалізації rmодукції (товарів, робіт, послvг) 3000 99,331 149,190 

Повернення податків і зборів, 3005 - -

у тому числі податку на додану вартість 3006 - -

Цільове фінансування 3010 - -

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 101,884 54,284 

Надходження від повернення авансів 3020 76 1,026 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 

3025 68 117 
поточних рахунках 
Інші надходження 3095 258 245 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 (255,029) (171,200) 

Праці 3105 (16,747) (14,254) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (3,961) (3,667) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (7,224) (8,387) 

у тому числі зобов'язань з податкv на прибvток 3116 (2,953) (4,711) 

у тому числі зобов'язань з податку на додану 3117 - -

вартість 

у тому числі зобов'язань з інших податків і 3118 (4,271) (3,676) 
зборів 
Витрачання на оплатv авансів 3135 (13,794) (7,084) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (21,919) -

Інші витрачання 3190 (1,427) (1,299) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 (118,484) (1,029) 

11. Рух коштів у результаті інвестиційної
діяльності
Надходження від реалізаціі: 

<Ьінансових інвестицій 3200 - -

необоротних активів 3205 624 -

Надходження від отриманих: 
Відсотків 3215 - -

Дивідендів 3220 - -

Надходження від деривативів 3225 - -

Надходження від погашення позик 3230 - -

Інші надходження 3250 - -

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом) слід читати разом з примітками, викладеними на сторінках 
15 - 45, які є складовою частиною фінансової звітності.
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Товариство з обмеженою відповідальністю «Австрія Джус Украіни» 
Фінансова звітність станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року 

Звіт про рух гроиювих коштів (за прямим методом) за рік, що закінчився 31 грудня 2021 р. 

Стаття 
Код 2021 2020 

оядка 
1 2 3 4 

Витоачання на придбання: 
Фінансових інвестицій 3255 - -

необоротних активів 3260 (2,123) (1,854) 

Виплати за деривативами 3270 - -

Витоачання на надання позик 3275 - -

Витрачання на придбання дочірнього 3280 - -

підприємства та іншої господарської одиниці 

Інші платежі 3290 - -

Чистий рух коштів від інвестиційної 3295 (1,499) (1,854) 
діяльності 

ПІ. Рух коштів у результаті фінансової 
діяльності 
Надходження від: 

власного капіталу 3300 - -

отримання позик 3305 121,558 -

Надходження від продажу частки в дочірньому 
3310 - -

підприємстві 

Інші надходження 3340 - -

Витрачання на: 
викуп власних акцій 3345 - -

погашення позик 3350 - -

сплату дивідендів 3355 - -

Витрачання на сплату відсотків 3360 (57) -

Інші платежі 3390 - -

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 121,501 -

Чистий рух грошових коштів за звітний 3400 1,518 (2,883) 
період 
Залишок коштів на початок року 3405 3,993 4,457 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 (494) 2,419 

Залишок коштів на кінець року 3415 5,017 3,993 

Ця фінансова звітність була затверджена управлінським персоналом 9 вересня 2022 р. 
підписана від його імені: 

; 

',,. І 

'� • 1):Р д.lН >> .�

. ,', (#;:;,,, Х' 

, 510 
м,•�•� ;,< •"" 

Фінансовий директа,р/ Головний бухгалтер 

Наталія Чупахіна 

ЛfрRд/,,

() 
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) слід читати разом з примітками, викладеними на сторінках 
15 - 45, які є складовою частиною фінансової звітності.
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Товариство з обмеженою відповідш,ьністю «Австрія Джус Украі'на» 
Фінансова звітність станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року 

Звіт про власний капіmШІ за рік, що закінчився 31 грудня 2021 р. 

коди 

Підприєм
ство 

Дата (рік, місяць, число) 
Товариство з обмеженою відповідальністю 

2021 І 12 І 31 

37695570 «Австрія Джус Україна>► за ЄДРПОУ 

Звіт про власний капітал 

за рік, що закінчився 31 грудня 2021 р. 
Форма№4 КодзаДКУД 

Код За реєстрова-
Не розп оді-

Неоплачений Статrя лений 
рядка ний капітал 

прибуток 
капітал 

1 2 3 4 5 

Залишок на 31 грудня 2020 р. 4000 89,592 79,711 

Чистий прибуток за звітний 
4100 (5,506) період (збиток) 

Інший сукупний дохід за звітний 
період 4110 
Розподіл прибутку: 

Виплати власникам (дивіденди) 4200 

Внески учасників: 

Погашення заборгованості з 
4245 

капіталу 

Разом змін у капіталі 4295 (5,506) 
Залишок на 31 грудня 2021 р. 4300 89,592 74,205 

1801005 

Усього 

6 

169,303 

(5,506) 

(5,506) 

163,797 

Загальна сума сукупного доходу(збитку) дорівнює сумі рядків 4100 і 4110 і становить (5,506) тисяч 
гривень. 

Ця фінансова звітність була затверджена управлінським персоналом 9 вересня 2022 р. і підписана 

Директо 

Петро 

1 

Головний бухгалтер 

Наталія Чупахіна 

/
?

N
A

g

/ 

Звіт про власний капітал слід читати разом з примітками, викладеними на сторінках 15 - 45, які є 
складовою частиною фінансової звітності. 



Товариство з обмеженою відповідш�ьністю «Австрія Джус Украі'на» 
Фінансова звітність станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року 

Звіт про власний капітал за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р. 

Звіт про власний капітал 

за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р. 

Стаття 
Код 

рядка 

1 2 

Залишок на 31 грудня 2019 р. 4000 

Чистий прибуток за звітний 
4100 

період 

Інший сукупний дохід за звітний 
пеоіод 4110 
Розподіл прибутку: 

Виrшати власникам (дивіденди) 4200 

Внески учасників: 

Погашення заборгованості з 
4245 

капіталу 

Разом змін у капіталі 4295 

Залишок на 31 грудня 2020 р. 4300 

Форма№4 
Код за 

ДКУД 

За реєстрова-
Не розп оді-

[Неоплачений 
лений 

ний капітал 
поибvток 

капітал 

з 4 5 

89,592 68,527 -

- 11,184 -

- -

- - -

- 11,184 -
89,592 79,711 -

1801005 

Усього 

б 

158,119 

11,184 

-

11,184 

169,303 

Загальна сума сукупного доходу дорівнює сумі рядків 41 ОО і 411 О і становить 11,184 тисяч гривень. 

Ця фінансова звітність була затверджена управлінським персоналом 9 вересня 2022 р. і підписана 
від його імені: 

;,,..--··�-,�-,��-.__ 
,...,,,. ,, _,НО.•"• "'""' 

Фінансовий директор 
,: 

)' Ігор Ял 

/4 

Головний бухгалтер 

Наталія Чупахіна 

Звіт про власний капітал слід читати разом з примітками, викладеними на сторінках 15 - 45, які є складовою 
частиною фінансової звітності. 
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