
Додаток l

до Нацlона,пьнtlго поло)кення (станларгч)

бухгштерського облtку l "Загшьнi вимоги до фiнансовоi звiтностt"

.Щата (piK, мiсяць, число)
Е{tчство ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНqЮ ВIЛПОВIДДЛЬНIСТЮ "БIЗНЕС ПОЗИКА" за еIРПОУ
l:орlя М.КИiВ за КОАТУУ
lЕlацlйно-правоваформагоспо.ilарювання Товариствозобмеженою за копФг

за КВЕД:-,,,.tt,tноI;1iяльностi ltttlttstl.]l{крел}lтувtltll|я
E:.:z ý-lf,bкicтb праuiвникiв ' 8q

F.: :-]ефон бчrrruр ЛЕСl }'КРдi +о:qо
reи_-r Bпrripy: тис, грн. без десяткового знака (oкpiм розлrлу lV Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд') (форма N92),
ЕЕ. :охазники якого наводяIься в гривнях з копiйками)

Ецп1 {]рбити позначку "v" r, вiдповtднiй клiтинчi):
t ]Е-']!1IенняNlи (стандарталrи) бr rгаптерськоrо облiку
lil:r:::р.lними стандарта}lи фiнансовоi звiтностi

Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
на 31 грулня 2019 р,

Форма Л-l1 Коа la l|KY l 801 001
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Черешкова Ната;riя Васдлiвпа
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Тпщенко Людмилr IBauiBHa
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ЕFБ8ям органом виконавчоi владл, що реалiзуе державrry полiтиlсу у сферi статистrти.
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з оБмЕжЕною вIдповщ,цц5цl"rrо,НЁrgЪ ТЪЪffiУ

за PiK 2019 Р.
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Фiдашсовий результат до оподаткуваншя:
2290 4|,l
2z95 16 159 ) ( )

грати (дохй) з податку ва прибугок 2300 (75)
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Ы фiнансовий результsт:
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i'.rпого сукупЕого дохоry асоцiйованих та спiльних
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III. ЕлЕмЕнти опЕр. витрАт
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W#
Тищенко Людriлчrа IBaHbHa
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-_-:.:;{.\tcтBo ТОВАРИСТВО 3 ОБ\IЕ'rКЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЗНЕС"ПОЗИКА" за еДРПОУ
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hrграчання на придбаннJI:
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: --.: jil за дериватива}llt з270
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,IlaTa (piK, мiсяць, число)
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чlч Чер енкова Наталiя ВдсддЦцl
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Примiтки до фiнансовоi звiтностi за 2019 piK

Товариство з обмежено вiдповiдальнiстю <БIЗНЕС ПОЗИКД>
l. Загальнi положення.
Повпа назва товарпства: Товариство з обмеженою вiдповiда_пьнiстю

(БIЗНЕс ПоЗИкА)
Схорочена назва товариства: ТОВ КБIЗПОЗИКА)
.. - l €-lРПоУ: 4l0842з9
Оргrвiзачiйно-правова форма
l_apEcтBa:

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Лrrr шроведення двржавноi pecTpauii
fureHta|z

|7.0|.20l,7

E;rep зsппсу про вкпючення вИомостей про
IIпчнy особч ло €ДР:

1 070 102 0000 066830

цtцезнаходження: 01133, "Jft.b БульвАр лЕсI укрАiнки,
будинок 26, офiс 624.

Чrсgrьнiсть прачiвникiв:
сст.fвfl за 2019 р.

re ýвець 2019 р.:

89
145

ý,гцхiсть уrасншкiв станом на 31.12.2019р. 3

] - b l_]i],l blll ocooll Щиректор: Черенкова Наталiя Василiвна
Головний бухга:lтер: Тищенко Людмила IBaHiBHa

-rr.r*r" uiло"р"*rп.r,r.*iлроздiлiв | ОIЛtя ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

| вtдповtдАльшстю "БIзнЕс позикА"
l "киIв 1"
I

| Кол СДРПОУ ВП: 4l785366

| Мiсчезнаходження ВП: 01001, м.Киiв,

| Шевченкiвський район, ВУЛИЦЯ
I cooliBcbKA, булинок З-Б

| Реестрацiя: 06. |2.201'7
I ОШШ NS2 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
| вrдповrдАльнIстю "БIзнЕс позикА"
| кол СДРПоУ ВП:42З24595
| Мi.ч.rruходження ВП: 61002, XapKiBcbKa об.r..

I MicTo XapKiB, КиТвський район, ВУЛИЦЯ
l Ддрвtнд, будинок 7. офiс 1-5

| Ре.сrрачiя: 24.07 .2Ol8
l ошш мз товАриствА з оБмЕжЕною
l вtдповrдАльшстю "БIзнЕс позикА"
| Кол еДРПОУ ВП:42З29457
l Мi.ц.r*ruходження ВП: 79007, Львiвська обл..

'| 
,icro Львiв, Галицький район, ВУЛИЦЯ

| шпитаЛънА, будинок 26,офiс2
| Ресстрачiя: 25.07.20l8
| оlлlя ль4 товАриствА з оБмЕжЕною
l вtдповIдАлънIстю "БIзнЕс позикА"
| Кол СДРПОУ ВП: 42529817
l Мiсцезнаходження ВП: 49038.

| Дrri.,роr,.тровська обл., MicTo,Щнiпро,

| Ц."rр-"ний район, ВУЛИЦЯ ШМIДТА.
l будинок 9 Б



Реестрацiя: 08. 1 0.20 1 8

ФIЛlЯ n!5 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЗНЕС ПОЗИКА"
Код еДРПОУ ВП: 42590З47
Мiсцезнаходження ВП: 29001, Хмельницька
обл., MicTo Хмельницький, ВУЛИЦЯ
ГРУШЕВСЬКОГО, булинок 45
Ресстрацiя: 02. 1 1.201 8

ФIЛIЯ ЛЬб ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЗНЕС ПОЗИКА"
Кол еЩРПОУ ВП: 42685889
Мiсцезнаходження ВП: 65045, Одеська обл.,
MicTo Одеса, Приморський район, ПЛОЩА
СОБОРНА, будинок 1, офiс 101
Ресстрацiя: 05. 12.201 8

ФIлlя л}7 товАриствА з оБмЕжЕною
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЗЕНС ПОЗИКА"
Код СДРПОУ ВП: 4292957З
Мiсцезнаходження ВП: 69006, Запорiзька обл.,
MicTo Запорiжжя,,Щнiпровський район,
ПРОСПЕКТ МЕТАЛУРГIВ, будинок 24, офiс
20
Реестрацiя: 04.04,20 19

ФIЛlЯ ЛЬ8 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДГIОВIДАЛЪШСТЮ "БIЗНЕС ПОЗИКА"
Код СДРПОУ ВП: 42929608
Мiсцезнаходження ВП{ 36002о Полтавська обл.,
MicTo Полтава" Шевченкiвський район,
ВУЛИЦЯ еВРОПЕЙСЬКА, булинок 90
Реестрацiя: 04.04.20 l 9

ФIЛШ ЛЪ9 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЗНЕС ПОЗИКА"
Код СДРПОУ ВП: 42929657
Мiсцезнаходження ВП: 10003, Житомирська
обл., MicTo Житомир, Богунський район,
мАЙдАн пЕрЕмоги, булинок 10
Реестрацiя: 04.04.20 1 9

ФIлtя ль10 товАриствА з оБмЕжЕною
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЗНЕС ПОЗИКА"
Код еДРПОУ ВП: 430'754|З
Мiсцезнаходження ВП: 58008, Чернiвецька
обл., MicTo Чернiвцi, ВУЛИЦЯ ШКIЛЬНА,
булинок 1

Реестрацiя: 24.06.20119

ФIЛIЯ ЛЪ11 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬШСТЮ "БIЗЕНС ПОЗИКА"
Код еДРПОУ ВП: 4З075425
Мiсцезнаходження ВП: 73026, Херсонська обл..
MicTo Херсон, Суворовський район, ВУЛИЦЯ
I.КУЛИКА, будинок 21А
Реестрацiя: 24.06.20|9

ФIлtя ль12 товАриствА з оБмЕжЕною
вIдпов ьнIстю "БIзнЕс позикА"



Код СДРПоУ ВП: 4з17287|
Мiсцезнаходження ВП: 76019, IBaHo-
Франкiвська обл., MicTo Iвано-Франкiвськ,
ВУЛ.ДОВГА, булинок 20-В, примiщення 58
Реестрацiя: 1З.08.20 l9
ФIлlя лъ13 товАриствА з оБмЕжЕною
вIдповIдАльнIстю,,БIзнЕс позикА,,
Код СДРПоУ ВП: 4з2542зб
МiсцезнаХодженнЯ ВП: 33014, PiBHeHcbKa обл,,
MicTo PiBHe, ВУЛИЦЯ СТЕПАНА БАНДЕРИ,
будинок 33-А
Реестрацiя: 27 .09.2019

ФIлlя лъ14 товАриствА з оБмЕжЕною
вIдповIдАлънIстю'БIзнЕс позикА,,
Код СДРПоУ ВП: 4з288244
Мiсцезнаходження ВП: 88000, Закарпатська
обл., MicTo Ужгород, ВУЛИЦЯ РОБОЧА,
булинок 1

Ресстрацiя: l l. l0.2019
ФIлlя лъ15 товАриствА з оБмЕжЕною
вIдповIдАлънIстю'БIзнЕс позикА,,
Код С!РПОУ ВП: 4З297594
Мiсцезнаходження ВП: 43016, Волинська обл.о
MicTo Луцьк, ВУЛИЦЯ ЛЕСI УКРАiНКИ,
булинок 10
Реестрацiя: l8. 10.20l9
ФIлtя }tьlб товАриствА з оБмЕжЕною
вIдповIдАлънIстю,,БIзнЕс позикА,,
Код е.ЩРПОУ ВП: 4З2968Зl
Мiсцезнаходження ВП: 5400 1, МиколаiЪська
обл., MicTo МиколаiЪ, Щентральний район,
ВУЛИця IНЖЕнЕРНд, будинок l7l3
Реестрацiя: 18. 1 0.20 l9
ФIлtя л}17 товАриствА з оБмЕжЕною
вIдповIдАльнIстю,,БIзнЕс позикА,,
Код С[РПОУ ВП: 4ЗЗ2З079
Мiсцезнаходження ВП: 1 4000, Чернiгiвська
обл., MicTo Чернiгiв, .Щеснянський район,
ВУЛИЦЯ ГЕТЪМАНА ПОЛУБОТКА, будинок
l6, примiщення2
Реестрацiя: 3 l. l 0.2019
ФIлtя лlь18 товАриствА з оБмЕжЕною
вIдповIдАлънIстю'БIзнЕс позикА,,
Кол С!РПОУ ВП: 4ЗЗ27492
Мiсцезнаходження ВП: 50027,
.Щrriпропетровська обл., MicTo Кривий Рiг,
Саксаганський район, ПРОСПЕКТ ГАГАРIНА,
будинок 47, примiщення 2
Реестрацiя: 0l. 1 1.2019

ФIЛШ ЛЬ19 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
вIдповIдАльнIстю,,БIзнЕс позикА,,
Кол е!РПОУ ВП: 4З328061
Мiсцезнаходження ВП: 1 8001 обл.,



MicTo Черкаси, Соснiвський район, ВУЛИЦЯ
БАЙди вишнЕвЕцького, будинок з4
Ресстрацiя: 04. l 1.2019

ФIЛIЯ ЛЪ20 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЗНЕС ПОЗИКА"
Код еДРПОУ ВП: 4З384З6'7
Мiсцезнаходження ВП: 25009, Кiровоградська
обл., MicTo Кропивницький, Фортечний район,
ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок З4lЗ2
Реестрацiя: 04.|2.2019

ФIлlя лъ21 товАриствА з оБмЕжЕною
ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ "БIЗНЕС ПОЗИКА"
Код СДРПоУ ВП: 43390028
Мiсцезнаходження ВП: 21020, Вiнницька обл.,

MicTo Вiнниця, ПРОВУЛОК ЦЕГЕЛЪ НИЙ,
булинок 3, примiщення 4
Реестрацiя: 05. 12.2019

ФIлtя J\b22 товАриствА з оБмЕжЕною
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЗНЕС ПОЗИКА"
Код €ДРПОУ ВП: 434t]t497
Мiсцезнаходження ВП: 02206, м. Киiв,
.Щнiпровський район, ВУЛИЦЯ АНДРIЯ
МАЛИШКА, будинок З9
Реестрацiя: 16.12,2019

l: зарlrство з обмеженою вiдповiдальнiстю кБIзнЕс ПозикА) е фiнансовою компанiею, яка ма€ право надамтtr

_" _..,,*r,, в тому числi i на умовах фiнансового кредиту вiдповiдно до Лiцензii Нацiональноi KoMiciT, ЩО ЗДiЙСНЮС

р.ц i13uunn" у сферi ринкiв фiнЬнсових посrryг згiдно розпорядження Нацкомфiнпос.lryг вiд 06,04.20 l7 }ф 96 l .

Етш в€де свою дiяльнiсть на всiй територii УкраiЪи.
rýBaHcoBa звiтнiсть ТоВ (БIЗПОзикЬ за piK, який закiнчився 3l грулня в 2019 р. затверджена до вигryсrсу (:

lmрrl]юднення) керiвництвом Товариства 28 лююго 2020 potcy.

lI 1часники Товариства, Hi iншi особи не мають права вносити змiни до цiет фiнансовоi звiтностi пiсля I

.]о випуску.
Тqиством затверджений наказ "Про облiкову полiтику" за J',lb 1-ВР вiД 17.01.2017 РОКУ.

} tоiBB з_lil"rснення дiяльностi.

- 
- ] ; jзпозикд> здiйснюс свою дiяльнiсть в YKpaiHi. TaroaM чином, на бiзнес Товариства вIlливають eKoHortiK

pltHKTt Украiни, якиМ притаманнi властивостi РинЦ, який на данIй чаС розвиваетъся. Yt9aiHa прдовхý,(

еюноуiчниХ рефорМ i розвитоК свого rrравоВого, податкОвого,полЯ та законодаВчоТ бази вi.щIовiдно по потра
сrэrrочiки' npore uoH' пов'язанi з ризиком неоднозначностi тлумачення ix вимог, якi до того ж схиlьнi до частrо

}цпi з iнrrпrми юридиtIними та фiскальними перешкодами створюе додатковi проблеми дIя пi.шlриемств, Iц(

Еs в УlраiЪi. МаЙбутнЯ стабiтьнiстЬ украiЪськоТ економiки багаю в чому за,лежить вiд цих реформ i лосягнень
-л фекплвностi економiчних, фiнансових i.грошових заходiв, що вживаються урядом. yr9arHcbrca ekoHoMirc

:ва вiд спадiв на ринку i зниження темпiв економiчного розвитку в iнших частинах cBiry. У 2019 pou

}ряJ продоВжуе вживати з€lходи з пiдтримкл eKoHoMiror з метою подолання насJIiдкiв глоба;Iьноi фiнансово
б1 в прийняТий i всryпив в сиJry закон про змiну реryпятора дIя фiнансових компанiй з Наuкофiнпос1

}rшю.о банку Украiни (далi НБУ), перехiд заплановано на 0l JIипня 2020 рокУ,

Fr.ство мае диверсифiкований портфель виданих коштiв у позику, клiенти, операuii з якими у cylrymr{Еl

1 _- . i ] 00 о доходiв Товариства вiлсутнi.

ir фаrсгорiв i заходiв вrгутрiuпrього характеру, що вживаються урядом дш пцтимю,r зрсташrя та внооеЕв

пrовоi юридичноi та нормативноi бази. КерЬництво BBaDKae, що ним вживаються Bci необхi.шi заюJЕ.St
.rъпстi i рзвlтгку бiзнесу ToBapttcTBa в су{асню( умовах, що скпzlлися в бiзнесi та eKoHoчirri-



Керiвничтво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовt<у фiнансовоi звiтностi ТоВ (БIЗПозИкАо), Фiнансом звiпri,-:

ripHo вiлображас фiнансове положен"" ТоuариЪйа на _з_l 
грудня 2019 року, результати його госпо:арськс

ocTi i потокИ 
'роrо"r*-*Ойiu 

.U 20l9 piK вiЙовiднО до МiжнароШrrтх стандарТiu бi"ансо"Оi звiтностi Ф,{СФЗ r,

-о R уппi пirготовк[fi:frlfi НТ".,.'й".:ri'"ц""",i"" #J;;; ;;rr; Ёч1l1 послiловно застосоваца. В хоДi Пi-:ГОТОВК

:овоi звiтносri То"uр""iЙЙупи зробленi справедtтl ry"j::л:::::::рjт:ж:Jl-ож пiдтвер:;кlс, I:

ом звiтнiсть Товариства була пiлготовлена на bcHoBi принципу безперервностi дiяльностi,

керiвництво То"ариства нЁсе вiдповiдальнiсть за ведення бухгалтерського облirсу ншIежним чином, за вжнв:rян

rих заходiВ дJIя захистУ aKMBiB Компанii, u ru*o* за запобiгання i виявлення шахрайства i iнших порушень, Вон

. \{iжнародлi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО);

. Т-ryмачеrп", ро.робПенi KoMiTeTor. rrry"ur""u 
"i*нuропrоТ 

фiнансовОi звiтностi (ктмФз, ПКТ);

. ЪкоН Украiни кПро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaiHb>;

о lншi нацiональнi закоцодавчi та нормативнi акги щодо органiзацii i ведеяня бухга,rrтерського облiку та

сЕIадання бlru".о"оi.uirосrl в Y'KpaiHi, якi не протирiчать вимогам мfсоз,

Qншiональною вzlлютою цiеi фiнансовЪт звiтностi е нацiональна вT люта украiни, *"""L:#T"-lljffift

несе вiдповiдальнiсть за дiяльнiсть Компанii вiдповiдно до законодавства УкраiЪи,

Принципи складання.

Фiнансова звiтнiсть Товариства е фiнансовою звiтнiстю заftuIьного призначення, яка сформована з ý{fio

tiрногоПоДанняфiнансовогостанУ'фiнансовихрезУльтатiвдiяльностi*Т:.1-":}'':-":":*'::*ристи.а

Фiнансова звiтнiсть Товариства була пiдготошlена вiдповiдно до Мirrсrаролних стандартiв фiнансовоi звiтно<

'.i.}' п'о.оrо"ки повногО комплекry рiчноТ фiнансовоi Звiтностi за 20 19 рiц яка вшtючас: Звiт про фiнансовий ст
,-л]-оi л.о,rrьтяти Фопма NO). <Звiт про р:НfrЧШ: iliJfi сукупнi прибутки та rо"r*, (Звiт про фiнанСЬВi РеЗУЛЬТаТИ, ФОРМа NФ)' <ЗВiТ ПР Р

iц коштiв> (ФормаNч3), кЗвiтпро впасний пчпЙп (ЬормаlrГчi ):,-T::LT9:pji:]::*j,*"*t3:"##
;#;#r;;;Ъ;;;;;;;;rу,;;;;;йЬ""r* "ч*r,"вих 

аспЪкгiв облiковоI полiмки та iнШi ПОЯСНЮВztЛЬНl ПРИМlТ

Ёrак939i звiтностi за 2019 piK було використано концептуальну основу 
'u"yY:'].a_o_Ty'eHTiB 

В РеЛаКriТ'ПttП

Ё;"; i;,j"i,,ъ "ой;; ;;р,;^r.r"i на веб_сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв украiъи:

. Мiжнародri"rч"дчр"и фiнансовоiзвiтностi (МСФЗ);

Заява про вiдповiдальнiсть Керiвництва Товариства,

представл eнi в тисячах украiъсьtс,tх гривень,

Сl-гтсвi положення облiковоi полiтики

}rгдrьнi полоя(ення щодо облiкових полiтик

Осяова формування облiкових полiтик
бriKoBi пЬлiтики - KoHKpeTHi принципи, o:T9u", домовленос,} _"р*т_lл]1_:,рjy:}л:*т;

оспова (або основп) оцiнки, застосована прп складаннi фiнансовоi звiтносгi

llд фiнансова звiтнiсть пiдготовленu ,u oa"o"i iсторичноi вартосгi акгивiв та справед,Iивоi l

к,ванот BapTocTi фiнансових акгивiв та зобов'язань вiдповiдrо до МСФЗ 9 кФiнансо:] ti:Y,):::

#;.ffifi ';;;;;;;й;;;;.; .-u,nop,"..*"y у*: ч:lу. ч,:т:ових 
iHcTpl,rteH

лrx МСФЗ 13 кОцiнки за справедIивою вартiстю>, TaKi методи оцiнки вкJIючulють використа

шоi варгостi як цiни, яка була б отримtша за продalк активу, або сплачена за передачу зобов'яза

ьй опеiачii мiж rIасниками ринку на дату оцiнки,

й;ffi;;i;ь^*;iоi"Й.о"от звiтностi. МСФЗ навоДИТЬ ОбЛiКОВi ПОЛiТ

кновком рмсБо, дають змоry скпасти й*у di'ur.oBy звiтнiсть, яка мiститиме доречну та досювi

пriю про операцii, iншi подii ,u умови, до яких вони застосовуються, Taki полiтики не

Бtъати, якщо вплив iх застосування е несуттевим,

бriKoBa полiтика Товарисrва розроблената затверддення керiвником Товариства BiдloBiдto до Br
'/rrfrQ ааипд.rа l,Лl

" 
i#iТ 

"ЪЪir-"""-Ъцiнках 
та помилки>> та iHrrпax """""* 

мсФз, зокрема М(

псовl lнструменти).
(tilriKoBa полiтика Товариства затверджена Наказом N9 Фн-01 вiд 28 грущя 2018 року,

L



Iнформаuiя про змiни в облiкових полiтиках
Товариство обирае та застосовуе своТ облiковi полiтики послiдовно дlя подiбних операцiй, iнших подiй

do УМОв, якщо МСФЗ конкретно не вимагае або не дозволяе визначеннJI категорii статей, дlя яких iншi
fu.-riтики моrtýль бути доре.шими.

ЗГiдно з наказом М ФН-0 l вiд 28 грудня 20l 8 року до облiковоТ полiтики Товариства були BHeceHi змiни
} вцповiдностi до вимог стандартiв МСБо 8 <облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки) та
}iсБо 16 KOcHoBHi засоби>.

ТОвариство не е виробничим пiдприемством, тому облiк основних засобiв за аморгизованою вартiстю

Т бУд" викривленням iнформацii дlя користувачiв фiнансовоi звiтностi, у зв'язку з чим керiвницгво
Т,звариства вирiшилО перейгИ на облiК основниХ засобiв за амортизованою вартiстю. Позаяк пЪреоuiнка
'Еf{ОВНИХ ЗаСОбiв за минулi перiоди не проводилась, то змiни до облiковоТ полiтики не вIIливzlють на покttзники
ШПеРеДнiх перiодiв, i порiвняльна iнформацiя щодо ретроспекгивного застосування нових облiковlоi
rylнчипiв не надаСТЬСЯ.

Форма та назви фiнашсових звiтiв
_ Перелiк та назви форм фiнансовоi звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам, встановленим НП(С)БО
[ <3агалlьнi вимоги до фiнансовоТ звiтностi>> до фiнансовоТ звiтностi Товариства за 2019 рiц вкпючае:

- Звiт про фiнанссiвий стшr (Баланс, ФормаNэ1);
- Звiт про суцупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати, Форма J\Ъ2);
- Звiт про рух грошових коштiв (Форма JФ3);
- Звiт про власний капiта.гl (Форма J',lb 4);
- Примiтки до рiчноi фiнансовоi звiтностi пiдготовленi у вiдlовiдностi до МСФЗ.
Обмеження що;|о володiння акпавами не вiдбувалось.
Участi у спiльних пi.щlриемствах не вiдбува-гlось.

Методи подан ня iнформацii у ф iнаrrсових звiтах
Згiдно з МСФЗ та враховуючи НП(С) Бо 1, Звiт про сукупний дохiд передбачае подання витрат,

на методi кфункцii BpITpaT) або <собiваргостi
до ix функцiй як частини собiварюстi чи,

у прибутку або збитку, за класифiкацiею, основаною
iT>, згiдно з яким витрати шасифiкують вiдповiдно

,-Iад, витрат на адм iнiстратив}Iу дiяльнiсть.
Представлення грошових потокiв вiд операцiйноi дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв

iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкриваеться iнформацiя про ocHoBHi кJIаси
-!КеНЬ гРОшових коштiв чи виплат грошових коштiв. Iнформацiя про ocHoBHi види надходжень та

виплат формуеться на пiдставi облiкових записiв Товариства.

Облiковi полiтики щоло фiнансових iHcTpyMeHTiB

Впзшання та оцiнка фiнансових iHcTpyMeHTiB
Товариство визнае фiнансовий акшв або фiнансове зобов'язання у балансi, коли воно стае стороною

застосуванtшм облiку за

х положень щоло фiнансового iнсгрумента.
ОперацiТ з придбання або продажу фiнансових iнсгрументiв визнаються iз
розрахунку.

Товариство визнае TaKi категорiТ фiнансових акпавiв:
'фiНаНСовi акгиви, що оцiнюються за справедIивою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки
lTtcy або збитку;
'фiнансовi активи, що оцiнюються за аморгизованою собiвартiстю.
Товариство визнае TaKi категорii фiнансових зобов'язань:
' фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;
'фiНаНСовi зобов'язання, оцiненi за справедlивою вартiстю, з вiдобр:Dкенням результату переоцiнtсl у

або збитку,
froBHi метод.I оцiнки

ParrcoBi активи та зобов'язання вiдобрarкаються за справедIивою вартiстю, первiсною варгiстю або
Еsаною собiвартiстю з€шежно вiд ix шrасифiкацiТ.
tЕшравел.гlива BapTicTb - це сума, за якою можна обмiняти акпав або погасити заборгованiсть пi: час

ЧiЖ Обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами, це поточна цiна прпозшriТ rrя
aKTllBiB i цiна попиту длrя фiнансових зобов'язань, що котируються на активно}ry та фiксованнv

ПОГаШення, по вiдношенню до яких у Керiвництва Товариства е HaMip та можливiсть утриrryъагн lr
TepMiHy погашення.



Bci iншi фiнансовi активи входять до категорiт активiв, якi утримуються з метою продаяý,, якьвариство Утримуе На Протязi Невизначеного перiоду часу та якi можуть бути продаrri в разi необхiдностт:-тгримilнНя лiквiдностi, ЗгiднО мсФЗ Я пара.раф Б5.1.2А,аИкрЪщиЛ оо** справедIивоi варгост,iшансового iHcTpyMeHTa при первiсномУ визнаннi j цЁ цiпu операuii (тобто справедIиВа BapTicTb наданоТ чпгтр иуаноi компенсацii).
згiдно мсБо 9 Амортизована собiвартiсть фiнансового активу або фiнансового зобов'язання - це c}}ra.]& iкою фiнансовий актив чи зобов'язшrня ,,цiнюеться при первiсно"у u"ar*"i 

"ir.y" 
виIIлати основноi ct..ru.ъ:iос (або MiHyc) накопичена амортизацiя будь-якоi рiзницi ,ir* чl.й n.p"i"rob 

"умою 
та сумою погчtшення: jаетосуванням методу ефекгивного вiдсотка,u *ioyc буль-яке зменшення (прямо чи через застос}ъанняEt\} нр1 резервiв) унаслiдок зменшення корисностi або 

"еrолсrrивостi 
оrрr"*й.

Метод ефективного вiдсотка - це метод обчислення амортизованоТ собiвартостi.фiнансового активу або

Ж;""",Т:,."""11"_,1'11":,9u:р1з 9:т:"т акгивiв 
"" бi,ru""о"";.;б;;,;;ь) та розподiлу дохолу чиTrpaT вiд вiдсоткiв на _вi.щIовlй,r ,"рм.;фЪ;;;; .'Ё-;;1;"#;;::,ЪТ;"а""'#ННffi:ffi:

Е-tr:::""""*'Ж:_:::1r::' ::.::т_19_о 
ruо-о*"ння грошових коштiв .,роrЙ, очiцваного cTporcy лiilHcTpyMeHTa т4 якщо до_цiльно, протягом коротшого перiоду до чистоТ балансовоi варгостiактиву чи фiнансового зобов'язання.

мсФЗ 9 кФiнанЬОвi iHcTpyMeHш) (далi - мсФЗ 9) застосовувати в частинi визнання, шасифiкаuiТ та

ffi"ЧЖ:"""ЭjY]li::::::i".lY:ншення кориснЬстi фiнапсових активiв, якi кrrасифiкуються яктакi,_ г -_ -__ - - _ - .l...r*.vvgrrд gл r rrDrD, длr 
^./r.rvnч 

lкyrur ЬL;Я ЯК TaKl,qtiнюються за амортизованою собiваргiстю.

* Р:*Y:lТТ,^t::1l]Зi1, 1"_Одна 
зi,сторiн за фiнансовим iHcTpyMeHToM завдасть фiнансовi збlrгю.tcтopoнl шляхом невиконання cBoix зобов'язань.

Розрахунок вйючае Bci винагороди i суми, виплаченi (отриманi) за договором сторонами, якi €

::}:ý #:::::.,:0_:Y:_::l _:]1y ".,yg*u (д,u. ЙсЬз GAs) 15 <вируrка вiд коrrгракгiв з
1vИ>), ПО ВИТраТ Угодi i Bcix iнших премiй або знижок. 

' \-^'"'' \\'trYJ 1^4 DlЛ ПUПlРаКrlЕ 3

IcHye припущення, що потоки грошових. KottпiB i очirсуваний TepMiH iснування групи аналогi.rrrих
::::: j:::У,Y:,1'':лj:,У:19lТ oo"'oBiPHo ро'рu*о"й_i. олнак в тих рiдкiсних випадка)q коли

^.'I}lBo 
ДОСТОВiРНО РОЗРахУвати потоки грошових коrrrгiв uoo Й"уuч;"t;Ь.oi'iБ;# frffi.;;;

}'"_,'Ч**'*:::::l::л::"_Т_1:_"1ур_lстовувати данi по р}ху_грошо""4*оIПri", передбаченi договором,тязi всього договiрного TepMiHy фiнансового iHcTpyMeHry cio".py";Б;;;;;;;;;;;ffij."'"P"-'
1'Т::":lЗ!_У11: якi прямо 

"iд''ос"r"." до прrдоu"п" бlrr*"ового активу, не вкпючаються до,li
й;;;;";;, ;;;- ;;^;й;;# ;;нвою вартiстю, а визнаються у сrоrадi прибутку або збитку.

ВнзначаюЧи, чи дорiвНюе справеДIива варгiсТь при первi.rЪrУ визнаннi цiнi операцii, потрiбно брати
r,::::1ч,,_|аРакгеР|i дпя цiеТ операцiТ та для акгиву (парагрф Б4 мсФз lз) -!

В нзнан ня ф i нансо вих iнструмекгiu здlИ"r,ое-r"с" ;;;;;йi,, операцii З фiнансовими iнструмеlпами вiдобрая<{lються в звiтi про фiнансовий стан на дату розрахунку,ва.lаТУ набутгЯ (передавання) права uласrостi на них;, кошти, кредити та заборгованiсть ruierniB i Bci фiнансовi зобов'язчlння первiсно визнаються за

Ё*:::"",ir:Т:J,rУr::_]У:l]Р], ЩО безпос"р.i"uо пов'язанi..р;";;;;;м операriт.l__л- _, t , _- ---^^vvvrYдl лJФпl с lrрUDgлýttttrм UlrýPaЦ{tl.
ц* правед,Iивою вартiстю фiнансового iHcTpyMeH" 

"iл 
час первiсно.о 

"".rur*r" 
. цi"ч операцii (тобто

:1':"iл":,l'::л::1Т:_}._1бl:Т'"*ИХ КОШтiв). tiрибуток або збrгок при первiсному визнаннi виникасЮЛ КОЛИ е РiЗНИЦЯ МiЖ СПраведlивою вартiстю та цi,rоо операцiI,;а ;;Й;-;Б;;;; Б'fr];
:Yl"л"j"::Т:1:,:u*'"й ж iнстрУментаМи або методи оцiнки, дIя'яких ir*орr.rо"уеться тiльки

рннкова iнформацiя.
(EriKoBa полiтика щодо подаJIьшоi оцiнки фiншrсових iHcTpyMeHTiB розкриваеться ни)кче у вiдlовiдптхв облiковоI полiтики.

Гршовi кошти та iiHi еквiваленти

вцповiдrостi крrгерiям визнilнЕI акпrвахп-
здiйснюеться за справедливою ваугiспо, в

Грошовi кошти скпадаються з коштiв на потоLших p{txyнK{lx у банках. Еквiваленти грошових коштiв -
ЗЗ"_:::,:,:,ЗYlYiДнiiнвестицii, я.кiвiльно *Ьп"ЪрryоЬся у вiдомi суми грошових коштiв iякимI]Ш'Й НеЗНаЧНИй РИЗИк змiни BapTocTi. Iнвестицiя 

"йз"а"ч.ruJ" ;;;;Ы-;*']Ьi"-"* грошовt{хтiтью,r в разi короткого строку погашенIuI' нilприкJIад' протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати

кошти та ix еквiваленти мояqль угриIчryватися, а операцii з ними проводитися в нацiона.ънiй

fршовi кошти та ix еквiва.гlенти визначаються за )aмовишзрвiсна оцiнка грошових коttггь та ii еквiвалеrrгiв
l " +. .\ HorriHanbHiй BapTocTi.

. - i ]ьша оцiнка грошLав}l\ кошrгь здiйсrпоетъся за справедJIивою варгiстrо.



Подальша оцiнка еквiвалентiв грошових коштiв, представлених депозитами, з.fйсrпосться за
амортизованою собiваргiстю,

У разi обмеження права використання коштiв на потоLIних paxyнK:lx у банках (напрнкrя-r, \ внпLfIч
призначення НБу в банкiвськiй ycTaHoBi тимчасовот адмiнiстрацii) цi акmви можуь бупl кrасфiхованi i,СКГlаДi НеПОТОЧНИХ аКПаВiВ. У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю банЙвсььтr l;нсвн та
вiдсутrrостi ймовiрностi повернення грошових коштiв, 

""зrа"н" 
'tK як акгиву припиняетьсл i rT Бтгiсть

вiдображаеться у скгrадi збrгкiв звiтного перiолу.

.щебiторська заборговапiсть та iншi фiнансовi активп,
собiвартiстю

,щебiторська заборгованiсть - це фiнансовий акгив, який являс собою контрактне право
грошовi коштИ або iнший фiнансовий акгив вiд iншого суб'екга господарюв,lншI.

Безумовна дебiторська заборгованiсть визнаеться як акг"" тодi, коли Товариство ста€
trоговору тц внаслiдок цього, набувае юридичне прzlво одержати грошовi кошти.

у ск.падi дебiторськот заборгованостi Товариство вiдображае Taki акгиви:
. дебiюрська заборгованiсть з основноТ дiяльностi;
. дебiторська заборгованiсть за видtlними кредrтами;
. iнша дебiторська заборгованiсть.
Первiсна оцiнка дебiюрськОТ заборгованостi здiйСнюетьсЯ за справедЛивою вартiстю, яка JorfuE

BapTocTi погашення, тобто cyMi очiкувttних контрактних грошових поrой" на дату оцiнки.
ПiслЯ первiсногО визнання подаJIьша оцiнка дебiторськоТ заборговаrrостi за амортизованою
застосовуючи ана-гliз дисконтованих грошових потокiв, Товарйство використовуa од.у чи кiльха сrт

дпсконту, KoTpi вiдповiдають перевакаючим на ринку нормам доходу дIя фiншlсовиriнструментiв, яIсi rпrп.l основному подiбнi умови i харакгеристики, вкIIючаючи кред,Iтну якiЪть iHcTpyMeHTa, зtшишок строч_
пртягом якого ст€lвка вiдсотка за контрактом с фiксованою, а також зaшишок cTpolry до погашення оспоd
ýllи та в:UIюгу, в якiй здiйснюватимуться платежi.

поточну лебiторську заборгованiсть без встановленоi ставки вiдсотка Товариство оцiнюе за qD.51g
lрвiсного рахунку факryри, якщо вIUIив дисконц/вання е несутт€вим.

t- . 
Товариство оцiнюе станом на кожнУ звiтнУ дату резерВ пiд збитки.за фiнансовим iHcTpyMeHю!. ý

ргзмiрi, що дорiвнюе:
- l2-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам у разi, якщо кред.Iтний ризик на звiтну дату не зазнав
го зростання з моменту первiсного визнання;

- очiкуванИм кредитнИм збиткаМ за весЬ строк дii фiнансового iHcTpyMeHTy, якщо кредитний ризик за
фiнансовим iHcTpyMeHToM значно зрiс iз моменту первiсного визнанrш.
у випадку фiнансових активiв кредитним збитком е теперiппrя BapTicTb рiзницi мiж договiрни}rlr

ми потоками, н€lлежними до сплати на користь Товариства за договором i грошовими потокапtи. якi
гво очiкуе одержати.

Станом на кожну звiтну даry Товариство оцilпое, чи зазнав кредлrгний ризик за фiнансовим
ментоМ значного зростання з моменту первiсного визнtlння. При використаннi такоi оцiнки Товариство
ь змiнИ очiкуваних кредитних збиткiв використовуе змiну ризику настання дефо.rrry (невиконання
'язань) протягоМ очiкуваногО cTpolry дii фiнансОвого iHcTPyMeHTa. !ля виконання такоТ оцiнки
)иство порiвнюе ризик настrlння лефолry (невиконання зобов'язань) протягом очiкуваного cTpolcy лii

с iHcTpyMeHTa i на даry первiсного визнання, i враховуе .rр, ц"оrу обцрунтоЪано необiiдту та
вану iнформацiю, що е досчдною без надмiрних витрат або зусшrь, i вказуе на значне зрстаннJI
ризику з моменту первiсного визнання.

Товариство може зробити пригryщення про те, що кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHюM не
пв значного зростЕtння з моменту первiсного визнання, якщо було з'ясовано, чо фiнансовий iнструмегг
шtзький piBeHb кредитного ризику станом на звiтну дату.

У випадкУ фiнансового акгиву, що е кредитно-знецiненим станом на звiтну дату, але не с придбаrиrr
s-твореним кредитно-знецiненим фiнансовим активом, Товариство оцiнюе очirсуванi кредитнi iбrпr* 

"*

що оцillюеться за lrrортfi:пa

сц

GlЧП

rю мiж валовою балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю очiкуванr* l,Iйбу.rriх грошових
iB. дисконтованою за первiсною ефективною стzlвкою вiдсоiка за фiнансовим активо". Ьуь-"*е

ям методу шrасифiкацii дебiторiв за термiнами на який виданий кредrт (перiодизачiя лебiторькот
:Ti). Щля нарахування резервiв Товарисгво проводить оцiнюваннялебiторськоiзаборговшrостi. Jo

приймаетьСя платiжна Дlсциплiна при погашеннi основноТ суми борry i вiдсоткiв по кредrrгу. Тобго Й
}iкацiт кредитiв за ступенем ри3ику i вiднесення до вiдповiднот групй при рзрахунку рgзервl..1о }ъапr

тiльки один критерiй - погашення позичЕtльниками заборгованостi.



Розмiр резерву визначаеться до загальноi кред.tтноТзаборштi з зilстосуванням коефiцiентiв ризику
щокваргшьно коригу€ться. Коефiцiенти ризику визначаютьсl з rпf,тктанням iнформачii пр погашення
5оргованостi попереднiх звiтних перiодiв i з огляду на чинннш щтi об'екгивtп,tх свiдчень того, що

не зможе стягнути дебiторську заборгованiсть.
Метод перiодизацiТ лебiторськоi заборгованостi вимагае анаJIiзr}-ааrrЕЕЁп :ебiторськоi заборгованостi

кiнець звiтного перiо,ry, що стосуеться облiку ii непогашеrшr Не пЬ:тавi ана.пiзу Koxcroi з груп
заборгованостi застосовуеться певний вiдсоток / коефiчiсrrг ]рGrвоrо рlrзику, що базуеться на

вiдi минулих перiолiв погашення заборгованостi в залехшостi вiд KiJrьETi.Ё ryосгрочення.
При цьому методi врilховусться залишок резерву знецiнення лбiторсшd зdорованостi внаслiдок

,их збиткiв на початок звiтного перiо.ry i безнадiйна дебiторська заборговrriсь ýIlln:ztнa / використана
рахунок резерву протягом звiтного перiолу.

.Щебiторська заборгованiсть вiдображаеться в звiтi про фiншrсовий стан за lffтою реа-riзаrйною
з а MiHycoM резерву знецiнення дебiторськоi заборговаrrостi внаслiдок крелпшдt frгriв.

Товариство визнае банкiвськi депозити зi строком погашення вiд чотирьох до.щашlJIЕп хicmiв з дати
звiтностi, в разi, якщо дострокове погашення таких депозlтгiв ймовiрно прrвtе.r J0 з}в(шш

х втрат, в сlс.падi поточних фiнансових iнвестицiй. Товариство вiдtосно банкiвсьrац хпФrтЬ ý{ас

IHy модель розрахунку збитку вiд знецiнення фiнансового активу:
l) при розмiщеннi депозиту в банку з високою надiйнiстю (iнвестицiйний piBeHb рЁплщ rr,а\Ц
uaA, uaBBB, та Банки, що м€lють прогноз кстабiльний)) що присвоюеться рейтиrговпrоr агеrrтствачи-
BHeceHi до .Щержавного реестру )дIовнова:кених рейтингових tлгентств НКlШФР

.nssmc.gov.ua/rating-agencies/) на дату розмiщення коштiв резерв зби,гкiв розра\ов\стъ.я в

вiд строку та умов розмiщення (при розмiщеннi вiд l до 4-х мiсяцiв - розмiр збитц, cblLfас 0Ё ц
!-х мiсяцiв ло l року - 5% вiд суми розмiщення);

2) при розмiщеннi депозиту в банку з бiльш низьким кредитним рейтингом (спекулятивний рЬень
, що присвоюеться рейтинговими агентствами, якi BHeceHi до ,Щержавного реестру уповновм(енtf\

агентств НКIШФР) на дату розмiщення коштiв) резерв збитку розраховуеться у розмiрi вiд 79,о

вiд суми кладу в з€Iлежностiвiд розмiру ризикiв.

Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедлпвою вартiстю, з вiдобраэкенням результату }

4"
або збитку
фiнансових акгивiв, що оцiнююгься за справедIивою вартiстю, з вiдобр:Dкенням результату

або збитку, вiдносяться акцii та паТ (частки) господарських товариств та iншi поючнiу прибутку

Справедtива варгiсть акцiй, якi BHeceHi до бiржового списку, оцiнюеться за бiржовим курсом

Якщо акцiТ мають обiг бiльш як на одному органiзаторiторгiвлi, при розрах}нку варюстi акгивiв TaKi

оцiнюються за курсом на основному ринку дJIя цього акгиву або, за вiдсутностi основного ринку,
риятливiшому ринку дIя нього. За вiдсутностi свiдчень на користь протилежного, риноц на якому

зазвичай здiйснюе операцiю продажу активу, приймасться за основний ринок або, за вiлсупrостi
ринку, за найсприятливiший ринок.

При оцiнцi справедливоТ BapTocTi активiв застосовуються методи оцiнки BapTocTi, як
та для яких е достатньо дани)(, щоб оцiнити справедливу BapTicTb, максимiзуючи

вi.шlовiдають
використання

вiдкритих даних та мiнiмiзуючи використання закритих вiдкритих даних,
,i<що е пiдстави вважати, що баланоова BapTicTb суттево вiдрiзняеться вiд справедJIивоi, Товариство

справедливу BapTicTb за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiд<илення мокуть бlти зуrпrовленi

змiнами у фiнансовому cTaHi eMiTeHTa таlабо змiнами кон'юкryри ринкiв, на яких eMiTeHT здiйснюе
-,--tbHicTb, а також змiнами у кон'юкryрi фондового ринку.
- _]аведлива BapTicTb акцiй, обiг яких зупинений, у тому числi цiнних паперiв eMiTeHTiB, якi вк,rюченi

eпtiTeHTiB, що мають ознаки фiктиВностi, визначаються iз урахуванням наявностi сгрокiв
я обiry таких цiнних паперiв, наявностi фiнансовоi звiтностi таких eMiTeHTiB, результатiв Lx

очiкування надходження майбутнiх економiчних вигiд.

]}:rбов'язапня
ýрдrгорська заборгованiсть визнаеться як зобов'язання тодi, коли Товариство стае стороною договор}

_]ок цього, набувас юридичне зобов'язання сплатити грошовi кошти.
i зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченавеJенIlх ознл(:

ýерiвництво Товариства сподiвасться погасити зобов'язання або зобов'язання пiд.ltягае попlшенню
-]ванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;



керiвництво Товариства не мае безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання протяго
нше дванадцяги мiсяцiв пiсля звiтного перiолу.

поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання зобов'язан
Подальша оцiнка поточних зобов'язань вiдбуваеться за амортизов€tною собiвартiстю.
поточну кредиторську заборгованiсть без встановленоi ставки вiдсотка Товариство оцiнюе за с}}{о

го рахунку-факryри, якщо вIIлив дисконтування е несуттевим,

Припшнення визнання фiнансовпх активiв
товариство припиняе визнання фiнансових акгивiв, коли (а) активи погашенi або права на гршо
И ВiД НИХ iНШИМ ЧИНОм заКiн.п,tлися або (б) коли Товариство передало права на грошовi потоюr Bi
ових активiв або ук.гlа-Гlо угодУ щодо переДачi, i прИ цьомУ (I) також передало, в основному, Bci ризиt,
ди володiння активом або (II) не передавало i не зберiгало, в основному, Bci ризики та вигоди володirпt

не зберiга.lIо контроль. Контроль зберiгаеться, коли контрагент не ма€ практи.шоi можJIивостi повнiст
ги акгив незв'язанiй cTopoHi, не накJIадаючи при цьоNry обмежень на продtDк.
при передачi фiнансового акгиву Товариство визначае, .п..r дiйсно одерхувач фiнансового а}тив

,4:{яВ На себе cyTTeBi ризики i переваги пов'язанi з володiнням активами. Якщо ризики i переваги пере.]ан
- ]вариствО припиняС визнаннЯ цьогО активу. ЯкщО сталасЯ передача фiнансовоГо аIсгиву без пер:а,

lot ризикiв i виiод володiння, то така угода вiдображаеться як позика пiд заставу фiнансового актив!.
При дiйсному припинення визн:lння фiнансового акгиву рiзниця мiж балансовою варгiстю фiнансовоr
(оцiненот на дату припинення визнання) i компенсацiею за акпав вiдноситься на прибугок iбо зби,rоl

3гортапня фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi айивИ та зобов'язання згортаЮться, якщо Товариство мае юрид,rчне пр{lво здiйснювати заrl
нж у балансi сум i мае HaMip або зробити взаемозалiц або реалiзувати акгив та виконати зобов'язанr

но.

Jнецiнення активiв
згiдно з вимогами мсБо Зб <знецiнення акгивiв), на кожц/ дату скпадання ба.пансу Товариство оцiнк
ir-ть зовнiшнiх та внутрiшнiх ознац що вказують на можIIиве знецiнення активу (провод.rть тест н

).
У випадкУ виявлення буль-якоТ ознаки Товариство розрttховуе вiдшкодовану величину. Вiдшкодован

аrтивУ оцiнюеться за найбiльшим показником з його справедJIивоi BapTocTi за MiHycoM витрат на вибl-гт
вlд використання.

Фiнансовий акгив або група фiнансових активiв умовно визначаються як знецiненi тодi, i тiльки то:
icHYe Об'еКТивне свiдчення знецiнення в результатi о.щiеi або бiльше подiйо що вiдýулцся пiс.r
юго визнання активу (<випадок настання збитку>, що вiдбувся), i випадок (або випадки), HacTzlHH
впливае на очiкуванi майбутнi грошовi поюки вiд фiнансового акгиву або групи фiнансових акгивil

надlино оцlнити.
аванси одержанi, Hi аванси виданi, Hi переплаченi податки, збори та обов'язковi платехii не

с)rми визнаються за первiсно отри\lztни\lми активами та фiнансовими зобов'язаннями. Щi
) сумами,

об.riковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв

Внзнання та оцiнка основних засобiв
- -вариство визнас, облiковуе та оцiнюе ocHoBHi засоби згiдно мсБо 16 KOcHoBHi засобlt,

lilil{яМ застережеНь зЕlзначених в Положеннi про облiкову полiтику.
Товариство визнае матерiальний об'екг осцовним засобом, якщо BiH уtримуеться з метою використл{н

1 прuесi своеТ дiяльностi, надання послуг, або д.гlя здiйснення адмiнiстративних i сочiально-lсуiьцрюr
lЙочiкуваний строК корисногО використtlння (експлуатацr0 якого бiлiше одного року та BapTicTb яiог

,l]0 грн.
ПервiснО ТовариствО оцiнюе ocHoBHi засобИ за собiварТiстю, яка вкJIюч€Е в себе BapTicTb прилбаrпrя т
]L пов'язанi з доведенням об'екга до експJц/атацii, У пода.пьшому ocHoBHi засоби оцiнюlогься з
yTicTlo MiHyc буль-яка накопичена ап{ортизацiя та буль-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисност
товариство не визнае в балансовiй BapTocTi об'екга основних засобiв витрати на шоJеfiн
Iвування, технiчне обслуговувrlння та ремонт об'екга. Щi витрапа визнаються вlrгратаlд{ перЬ+.
mни понеСенi. В балансовiй BapTocTi об'екга основних засобiв визнаються TaKi подальшi вrгра.гrr- п

яють критерiям визнаНня активУ та вартiсгь капiтального ремонту, полiпшення. хо:ернiзаш-l_



подальшi витрати
Товариство не визнае в балансовiй BapTocTi об'екга основних засобiв витрати на щоденне

в прибутку чи збитку,
подальшi витрати, якi

ГОВУвання, ремонт та технiчне обс.rryговування об'екта. Щi витрати визн€tються
ВОНИ ПОнесенi. В ба;lансовiЙ BapTocTi об'скга основних засобiв визнаються TaKi
,lьняють критерlям визнання аI(Tиву.
Амортlлзацiя ocнoBHllx засобiв
НаРахування амортизацiТ по об'екгах основних засобiв Товариство проводить прямолiнiйним методом
чи з TepMiHy корисного використilння кожного об'екга.

АМОртизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувасться ранiше: на дату, з якоi акпав
Ктють як утримуваний для продiDку, або на даry, з якоТ припиняють визнЕIння акгиву.

Аvортизацiя нараховуеться piBHoMipHo протягом очiкуваного TepMiHy корисного використання активу

Перелiк Строк корисного Норми амортизацiТвикористання

Офiсна TexHiKa

Iнше

Т-зариство визнае нематерiальний актив, якщо
- -_ itrroBipHicTb того, що майбутнi економiчнi

i тiльки якщо :

вигод,I, якi вiдносяться до акгиву, надход.Iтимугь до

4р
2р
|2р

25%
50% _*_"_]

8,ззоА

вкпадення в орендованi примiщення амортизуються протягом TepMiHy ix корисного

Шэнатерiальнi активи
ТОВариство вiдносить об'екп,l, до нематерiапьного активу за р{ови виконання наступних умов:
- об'екг вiдповiдае визначенню нематерiального активу; та
- об'екг вiдповiдае крrгерiям визнання.

:та
- mбiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити.
rLTBicHo Товариство оцiнюе нематерiальнi активи за собiвартiстю.
Ifuя первiсного визн€lння нематерiальнi акшви облiковуються за справедIивою сумою, яка е iхrъою

вартiстю на дату переоцiнки, за вирахуванням буль-якоi подальшоТ накопиченоi аморгизацiТ та
подtшьших накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.

, 
_ Этltзацiя нематерiальних активiв здiйснюеться iз застосуванням прямолiнiйного методу.

r _ зариства встановлюються насryпнi строки використання по категорiям нематерiальних активiв:
-: ., рамне забезпечення - 5 poKiB;
.-- ,,HTcbKi бази - 5 poKiB.

- *.ншення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв
} КОжну звiтну дату Товариство оцiнюе, чи с якась ознака того, що кориснiсть акгиву може

Я. Товариство зменпIуе балансову BapTicTb активу до суми його очiкуваного вiдшкодвання, якщо
[-txlo сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансовоi BapTocTi. Таке зменшення
ii]Знаеться в прибутках чи збитках, якщо акгив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з
a Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний цlя активу (за винятком гчдвirry) в поперднiх
ТОВариство сторнуе, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi дIя визначення

ЬЪаного вiдшкоryвання, Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi аirлортизацiя основних
Шриryеться в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутоТ балансовоТ BapTocTi

активу на систематичнiй ocHoBi протягом cTpolry корисного використання.

полiтики щодо податку на прибуrок
З податку на прибуток явJuIють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв.

ПО-fаток визначасться як сума податкiв на прибуток, що пiддяг€lють сплатi (вiдшколуванню) щоло
прибутrсу (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Товариства за податка}lи

_1_:Ься з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дат\,бапансr.
t"l податок розраховуеться за балансовим м9тодом облiку зобов'язань та являе собою податковi

ЗЭбов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiспо актив\,чи

ll

в балансi та ix податковою базою.

),



Вiдстроченi податковi зобов'язанIUI визнаються, як правиJIо, щодо Bcix ммчаошц, Ё-. щ
пiдlягаютЬ оподаткуванню. ВiдсТроченi податковi активИ визнilються з урахуванняr,r iMoBipшTi- щп t
vайбутньому оподаткованого прибугку, за рахунок якого Monýrгь бупа Ъикористанi -й-j F-_ ш,
пiдIягають вирЕlхуванню. Бапансова BapTicTb вiдсгрочених податкових акгивiв переглядЕтЕl п ..-"т
звiтнУ лаry Й зменшуеться в тiЙ Mipi, у якiй бiльше не icнye ймовiрностi того, що б},.Iс сrр-
оподатковalний прибуюк, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченою поддтпшý-ш
повнiстю або частково.

вiдстрочений податок розраховуеться за податковими ставками, яd, як очilсуетъсr. фтшза€тосовуватися в перiодi реагriзаuii вiдповiдних акгивiв або зобов'язань. Товариство визнс пото.шi Tt
вцcТpo"{eнiпoдaткиякB}Пpaтиaбoдoxiдiвключaeвпpибyтoкaбoзбитoкзaзвiтнiйпepioлorgiч
Iоли податКи виникalюТь вiд операЦiй абО подiй, якi визнаюТься прямО у ыIасному капiталi або вц об'г-ппзlп.
бiзнесу.

Товариство визнае поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до сгатей, Ei
rцображеНо безпосередIьо У власномУ капiталi в тому самому.п.t в iншому перiодi.

3.б. Облiковi полiтпкш щодо оренди
товариство орен.ry€ нежитловi примiщення за договорами орендr, за якими Товариство не мас права

Ередавати примiщення у суборенry. Оренда цих примiщень облiковуються як операцiйна оренл4 так ях
FnнкИ та винагорОди, повОязанi з правоМ власностi на актив, факти.+rО залишtлютЬс" 

" 
ор""додавцЬ.

вiдlовiдrо до МсФз 17 орендri платежi за угодами про операцiйну оренry визначаються як витрати на
ryямолiнiйнiй ocHoBi протягом строку оренди.

облiковi полiiикп щодо iнших актпвiв та зобовrязань

забезпечення
забезпечення визнаються, коли Товариство мае теперiшню заборгованiсть (юрид,l.пту або

mсгрукгивну) внаслiдок минулоI подii, icHye ймовiрнiсть (тобто бiльше мокпиво, нiж немоЬиво;. Якщо
]пашеншI зобов'язання вимагатиме вибуггя pecypciB, KoTpi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i 

"ororuЕrовiрно оцiнl,tти суму зобов'язання.
резерви вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан в тому випадку, коли у товариства виника€i'рrrшчне або обцрунтоване зобов'язання в результатi подii, що вiдбулася та icнye ймовiiнiсть того, щоПrцр19 необхiднiсть вiдволiкання KorrпiB дJIя виконання такого зобов'язання.

I

| Виплати працiвникам
Товариство визнас KopoTкocTpoKoBi виплап.r прачiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля

хування буль-якоТ вже сплаченоi суми. Товариство визнае очiкувану BapTicTb короткострокових виIIлат
tiвникаМ за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працЬникамrЪоaпу.,Ъпi збiльшують
права на майбутнi виплати вiдгryскних.

Резерв ошIати вiдпусток розрztховуеться на щомiсячнiй ocHoBi.

. 
В розрахунок резерву приймаються днi невикористаноТ вiдгlустки з дати прийому на робоry працiвника

зBiTHoT дати (останнього дня мiсяця) та середIя заробiтна плата працiвника за ocraHHi tZ ,i."цi" до дати
резерву.

при цьому сума резерву, Що створюеться може не збiгатися з витратаr,rи, Якi бу.ryть понесенi
{емсгвом на виплаry зобов'язань, €tле вона мае бути максим:шьно наближена до суми реальнлIх витрат.
Розмiр створеного резерву оIUIати вi.щlусток пiдIягае iнвентаризацiТ на кiнець року.

Iпшi застосованi облiковi полiтикп, що е доречнпмп для розумiння фiпансовоiзвiтпосri

Доходи та витратп
Товариство визнае дохiд вiд надання посJryг, коли (або у Mipy тогоо як) воно задовольняе юбов'язанЕя
викон€lння, передаючИ обiцянУ посJtуry (тобЮ акпав) шlieHToBi. Актив передаеться, коJш (або у чiр1.

лк) кпiеrrг отримуе контроль над таким акгивом.
ПРИ ВИЗНаЧеННi BapTocTi винагороди вiд управлiння акгивами Товариство вiдrовiдrо до мсФз l5
истовуе метод оцiнювання за результатом. .що Метод/ оцiнювання за результатом нarлежить зо}реца
виконання, завершеноГо на сьогоднiшнiй день, оцiнки досягнутих результатiв. Враховlючн прrrшдтI
:iйного скептицизмУ Дtя змiнноТ варгостi винiгороди ро.р*у"о* ЛЪХощ, здйЪшаться на xiнetlь

мiсяця.



Результат визначення розмiру винагороди по управлiнню активами оформлюеться актом викон€lних
; в якому вiдображасться розрахунок (оцiнка) лосягнутих результатiв на звiтну лаry.
Дохiд вiд продажу фiнансових активiв визнаеться у прибутку або збитrсу в разi задоволення

далi умов:
а) Товаричгво передас договiрнi права на одерж€lння грошових потокiв вiд такого фiнансового активу;
б) Товариство передало покупцевi ризики та переваги вiд володiння, пов'язанi з фiнансовим активом;
в) за Товариством не залишасться aHi подtшьша участь управлiнського персоналу у формi, яка зазвичай

язана з володiнням, aHi ефективний контроль за продilними фiнансовими iнструментами, iнвестицiйною
iстю або iншими активами;

г) су}ry дохо.ry можна достовiрно оцiнити;
д) ймовiрно, що до Товариства надiйдуь економiчнi вигодл, пов'язанi з операцiею;
та
ж) витрати, якi були або бу.ryть понесенi у зв'язку з операцiею, можна достовiрно оцiнити.
Дивiденди визнаЬться доходом лише у разi, якщо:
- право Товариства на одержання виплат за дивiдендами встановлено;
- е ймовiрнiсть, що економiчнi вигоди, пов'язанi з длвiдендами, надiйдrгь до Товариства;
- суму дивiдендiв можна достовiрно оцiнити.
Дохiд визнаеться,у звiтi про прибутки та збитки
ня. Визнання доходу вiдбуваеться одночасно з

Bclx

за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям
визнанням збiльшення активiв або зменшення

язЕlнь.

Вrграти - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи
цiТ активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого е зменшеннrI чистих активiв, за
зменшеннJIr' пов'язаного з виплатами учасникам.

Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та одночасно з
ням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв.
Витрати негайно визнаються у звiтi про прибугки та збитки, коли видатки не надають мйбутнiх
tliчних вигiд або тодi та тiею мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не вiдlовiдають або перестають
l.]ати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан.
Вrграти визнаються у звiтi про прибугки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов'язання

lлlзнання акгиву.
Влграти, понесенi в зв'язку з отрим{лнням дохо.ry, визнаються у то}ry ж перiодi, що й BiдloBiдli доходи.

}'rtoBHi зобов'язання та активп
Товариство не визнае yMoBHi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан. Iнформадiя про умовне
язання розкривасться, якщо можливiсть вибуггя pecypciB, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не €

Товариство не визнае yMoBHi активи. Стисла iнформачiя про умовний акгив розкривасться, коли
экення економiчних вигiд с ймовiрним.

Сl,дження, оцiнки i припущення в МСФЗ-звiтносti.

llевнзначенiсть оцiнок
ПРи пiдготовцi фiнансовоТ звiтностi Товарисгво здiйснюе оцiнки та припущення, якi мають вIuIив на

фiнансовоi звiтностi, фунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтgгоrt з

ь мiжнародноI фiнансовоТ звiтностi. Оцiнки та судження базуються на попередньому досвiдi та iншlrr
ЩО За iСнуючих обставин ввzuкаються обrрунтованими i за результатами яких прийrtаються
ЩОДО балансовоi вартоgгi активiв та зобов'язань. Хоча цi розрахунки базуються на навнiй у

Товариства iнформацiТ про поточнi подii, фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнягися вiд
:YHKiB. ОбЛаСтi, де TaKi суддення е особливо вzDкJIивими, областi, що характеризуються високи}t

СМаДНОСтi, та областi, в яких пригryщенiя й розрахунки мають веJIике значення д.пя пiдгоювки
звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче.

С1:;кення щодо операцiй, подiй або умов за вiдсуrностi конкретних МСФЗ
якщо немае МсФз, який конкретно застосовуеться до операцii; iншоi подiт або умови, керiвниrпво

ЗаСТОСОВУе Судження пiд час розроблення та застосування облiковоi полiтики, шоб iнфорrrачiя
НОЮ ДIЯ ПОТРеб кОристувачiв для приЙняття економiчних рiшень та достовiрною, у тоrп значеннi.

сова звlтнlсть:
- IЮДае ДОСтовiрно фiнансовиЙ стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi поюки Товарнсгва:
- вi:ображае економiчну cyTHicTb операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридlltr+' фрrry,:-: нейтральною, тобю вiльною вiд упереджень;



та

]r(

- е повною в ycix суггсвих аспекгах.
пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилаеться на прийнятнiсть н€lведенrх.окере-

t враховуе ix у низхiдrому порядку:
l) вимоги в МСФЗ, у яYх iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання;
2) визначення, критерiТ визнанНя та концепцiТ оцiнкИ акгивiв, зобовjязань, доходiв та B}lTpaT \

)нцептуальнiй ocHoBi фiнансовоТ звiтностi.
Пiд чаС здiйсненнЯ судженнЯ керiвництвО Товариства враховуе найостаннiшi положення iнших оргаrriцо розробляють та затвердкують стандарти, 

"*i au"robo*yor" подiбну концептуальну основу дrrяlзроблення стандартiв, iншу професiйну лiтераryру з облirсу та прийнятi га.rгузевi практики, тiею мiрою, жоlо)ни не суперечать вищезазначеним д2керелам.
Операuii, що не регламентУються мсФз, Товариством не здiйснювzUIися.

основи оцiнки, засгосована при складаннi фiнансовоi звiтпосri.
Управлiнський персон€rл використовуе ряд оцiпо* i пригryщень щодо подання aKшBiB i зобов'язань та|зкриття умовних акпавiв i зобов'язань при пiдготовцi ланоi фiнансовоТ звiтrостi вiдповiдно облiховоллiтики, сформованоi на ocHoBi мсФз. Фактичнi результати 

"on 
yr" вiдрiзнятися вiд зазначенюr оцiноr)пущення i зробленi на ix ocHoBi попереднiх оцiнок постiйно аналiзу.r"a" 

"u 
предмет необхiд*остi ix зчi+*r-tiни в оцiнках визнаються в тому звiтному перiодi, коли цi оцiнки були переглян5rтi, i у Bcix настъ.11н}l\

рiодах, порушених з€вначеними змiнами.
Активи i зобов'язаяня Товарисгва первiсно оцiнюються
ьшому оцiнюються на дату ба;lансу за кожен звiтний
rpTiB фiнансовоТ звiтностi.

пiд час iх придбання чи виникненItt Tl a
перiод вiдпоЬiдно до вимог Мiяшryош,

Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на ocHoBi iсторичноI BapTocTi, за винятком оцiIл, !а
ведIивоЮ вартiстЮ окремиХ фiнансовиХ iHcTpyMeHTiB вiддовforо до МiФЗ 9 кФiнансовi iнсгрlrrеагпr_ l
)ристанняМ методiВ оцiнкИ фiнансовиХ iHcTpyMeHTiB, дозволених МСФЗ 1З <Оцiнки ." "np*.r,**iстю>, TaKi методи оцiнlса вкпючають 

""*орrсrаrня 
бiржових котирувань або даних про потоtrн\ т-'ITicTb iншого аналогiчного за характером iHcTpyMeHry, шrалiз дисконтованих грошових поюкiв tr iшпd

п_i визначення справедlивоТ BapTocTi. Перiдбачувана справедIива BapTicTb фiншlсовtл( аrrЕl 1

в'язань визначаеться з використанням на""поi iнформацiт npo р",rо* i вiцlовiдних методь оцirш-

класи актпвiв
та зобов'язань,

оцiнених за
справедливою

вартiстю

Методики оцiнювання

Метод
оцiнки

(ринковий,
дохiдний,
витратний)

Bltrj_l , -

Грошовiкошти
та iх еквiваленти

Первiсна та подчlльша оцiнка
грошових коштiв та ix
еквiвалентiв здiйснюсться за
справедливою вартiстю, яка
дорiвнюе ix номiнальнiй BapTocTi

Ринковий ОфiцiйнiKrр;;, _-.:

Ьпозити (KpiM
Еflозитiв до
вtитання)

Первiсна оцiнка депозиту
здiйснюеться за його
справедливою вартiстю, яка
зазвичай дорiвнюе його
номiнальнiй BapTocTi. Подальша
оцiнка депозитiв у нацiонадьнiй
валютi здiйснюеться за
справедIIивою вартiстю
очiкуваних грошових потокiв

Дохiдний
(дисконryва-
ння
грошових
потокiв)

Ставки за
депозитами.
ефекгивнi ставIп з1
депозитничн
договорачн

орпlнlц
)ву для
|ю жою



Борговi
цiннi
папери

Первiсна оцiнка боргових цiнних
паперiв як фiнансових акгивiв
здiйснюеться за справедJIивою
вартiстю, яка зазвичай дорiвнюе
цiнi операцii, в ходi якоi був
отриманий акгив. Подальша
оцiнка боргових цiнних паперiв
здiйснюеться за справедIивою
вартiстю

Ринковий,
дохiдний

Офiцiйнi бiржовi
курси органiзаторiв
торгiв на дату оцiнlс,t,
котирування
аналогiчних боргових
цiнних паперiв,
дисконтованi потоки
грошових коцrгiв

I Iнструменти

[апiта.,v

Первiсна оцiнка iHcTpyMeHTiB

капiталу здiйснюеться за ix
справедJIивою вартiстю, яка
зазвичай дорiвнюе цiнiоперацii, в

ходi якоТ був отриманий актив.
Подальша оцiнка iHcTpyMeHTiB
капiталу здiйснюеться за
справедIивою вартiстю на дату
оцiнки

Ринковий,
витратний

Офiцiйнi бiржовi
курси органiзаторiв
торгiв на даry оцiнки,
за вiдсутностi
визначеного
бiржового курсу на

даry оцiнки,
використовуеться
остання ба;lансова
BapTicTb, цiни
закриття бiржового
торгового дня

.]ебiторська
заборгованiсть

Первiсна та подzulьша оцiнка
дебiторськоi заборгованостi
здiйснюоться за справедIивою
вартiстю, яка дорiвнюе BapTocTi

погашення, тобто cyMi очiкуваних
контрактних грошових потокiв на

даry очiнки

Дохiдний KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть
погашення, очiкуванi
вхiднi грошовi потоки

Поточнi
зобов'язання

Первiсна та подrlльша оцiнка
поточних зобов'язань
здiйснюеться за вартiстю
погашення

Витратний KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть
погашення, очitсуванi
вихiднi грошовi
потоки

Керiвництво Товариства вважае,
iми, i не BB€DKac, що за межами

що наведеНi розкриттЯ щодо засюсувчlння справедпивоТ BapTb-Ti

фiнансовоТ звiтностi з€шиuIилась буль-яка суттева iнфрrrачiя ш..:
може бути корисною для користувачiв фiнансовоi звiтностi,,,вання справедIивоi BapTocTi, яка

OcHoBHi судження.

,Що кола осiб Товариства" якi мatють право виносити професiйне судження при скпаданнi фiнаlоох
lс,гi входятЬ .п"цi-i"r' бухгалтерсЬко-фiнансовогО секгору, спецiалiстИ упрамirшя PrBto

OcHoBHi судження, якi покладенi в основу фiнансовоi звiтностi за 20l9 piK були TaKi, але не виЕIючно:

фрмувань облiковоi полiтики та ii змiнй - полiтика е незмiнною, okpiM змiн, що вносгься згiлt
чинного законодавства та з метою бiльш точного вiдображення iнформачiт у фiнансовiй звiтноgгi:

прнпущенНя про безперервнiстЬ - фiнансова звiтнiстЬ Товариства пiдготовлеНа виходячИ З ПРИП)-.ЦеНЕ

BpBHocTi дiяльностi, управлiнський персонал не мае HaMipiB лiквiдвати суб'екг господарюв:lння ч

и дiяльнiсть. При шьомУ, управлiнський персонал визнае значне зменшення вартосп активlв пЕ

Hi фiнансових iнвестицй, цо призведе до HeBiдloBiдrocTi законодавчим вимогalм щодо KmtiTa:

. fule акпrвц якi мФqrгь значно зменцшти вафсть активу балансу не використовуютюя J
!1'lання грошових rrоrокь- ýix юю, управ.тliнський персонал постifuiо рзфляе та впрващу€ шIд
lшйбушiх дй якi спрlшавi ва проJrовOrеrffrr безперрвноi дiяrьносгi пi.шlрисrrства-

rрrrгерiт визнання елшrir Ёшп заiпlостi та припиненrш визнанЕя;



судження, пов'язаннi з отрим€lнням контролю (визначення покупця, дати перехо.ry контролю) (МСФЗ З,
l 0);

характер та piBeHb ризикiв, що виникають унашiдок фiнансових iHcTpyMeHTiB та на якi суб'скт
господарювання нарtuкасться протягом перiоду та на кiнець звiтного перiо.ry, та яким чином суб'екг
господарювання управJIяе цими ризиками Ф4СФЗ 7). Товариство розраховуе резерв кредrтних збиткiв у
вiдповiдностi до вимог МСФЗ 7;

к.пасифiкацiя фiнансових iHcTpyMeHTiB (МСФЗ 9 -) - керiвництво Товариства застосовуе професiйне
судження щодо TepMiHiB утримання фiнансових iHcTpyMeHTiB, що входять до скJIа,ry фiнансових акгивiв.
Професiйне судкення за цим питанням rрунтуеться на оцiнцi ризикiв фiнансового iHcTppleHry, його
прибутковостi й динамiцi та iнших факгорах. Проте iснують невизначеностi, що не е пiдконтрольним
керiвництву Товариства факгором i може суттсво вплинути на оцiнку фiнансових iнструмеrrгiв;

неможливiсть застосувilння окремих вимог МСФЗ (МСБО l) - пiл час здiйснення судження керiвництво
Товариства BpzrxoBye найостаннiшi положення iнших органiв, що розробляють та затвердкують стандарги, якi
застосовують подiбну концептуiIльну основу дпя розроблення стtlндартiв, iншу професiйну лiтераryру з

-tб.riку та прийнятi галузевi практики, тiею мiрою, якою вони не суперечать вищезшначеним дкерелам;
згортання статей фiнансовоi звiтностi (МСБО 1) - Фiнансовi акгиви та зобов'язання згортаються, якщо

iовариство мас юридичне право здiйснювати залiк визнаних у ба-гlансi сум i мае HaMip або зробити
ззасмозалiц або реалiзувати актив та виконати зобов'язання одIочасно;

розмежування на поточнi та непоточнi акгиви та зобов'язання (МСБО 1) - к-пасифiкацiя акп,tвiв та
:сбов'язань за строкал.{и погашення (поточнi / не поточнi) злiйснюеться пiд час ix первинного визнання
}Llежно вiд TepMiHy iснування, користування, володiння ними Компанiею в порiвняннi з ii операцiйним
J{lсloM. Трива.ltiсть операчiйного цикпу скJIадае один каJIендарний piK. Тобто, на дату оприбуткування активи

- зобов'язання кпасифiкуються за строками: не поточнi (бiльшi одного року) та поточнi (меншi та piBHi
cJHorv{y року);

ознаки знецiнення акпавiв (МСБО 2, |6,36,38,40, МСФЗ 9);
к.пасифiкацiя подiй пiсля звiтноТ дати на кориryючи та некориryючi (МСБО 10) - пiсля звiтноi дати були

Шrо-rошенi дивiденди, що е некориryюча подiя, оскiльки на дату фiнансовоi звiтностi iснуючих зобов'язань у
Товариства не виникае;

ймовiрнiсть, що буде отримано оподатков€tний прибутоц до якого можна застосовувати тимчасову
шйrицю, яка пiдlягае вирахуванню (МСБо 12) - враховуючи специфiку розрахунку податкових зобов'язань
ТОвариства, i не значнi суми таких зобов'язань, Керiвництво прийняло рiшення не вiдобралtаm вiдстроченi
п'т^тковi акгиви та вiдстроченi податковi зобов'язання;

конфiryрацiя економiчних вигiд вiд основних засобiв та нематерiальних акгивiв та ii змiни (МСБО 16,
Зfr

класифiкацiя оренда на фiнансову та операчiйну (МСБО 17) - Товариство класифiкуе оренду як

визначення вiдносин i операчiй мiж зв'язаними сторонами, ознаки "ринковостi" угод мiж зв'язаними
rlи (МСБО 24);

припущення, якi вiдобрtuкають найкращу оцiнlсу управлiнським персоналом комплексу еконоrtiчнtг;
:.l_to iснратимуть протягом решти строку корисноТ експлуатацii активу (МСБО 36);
;tlад забезпечень та умов ik визнання (МСБО З7);
r rtoBHi активи та зобов'язання (МСБо 37).

Прнпущенця про безперервнiсгь дiяльносгi

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi,
.:iнський персонал не мас HaMipiB лiквiдувати суб'ект господарювання чи припинити дiяльнiсгь. При

Ц- r,правлiнський персонirл визнае значне зменшення варгостi акгивiв при анулюваrrнi фiнансових
iй, що призведе до невiдповiдностi законодавчим вимогам щодо капiталу Товариства_ Are акгиви, якi
значно зменшити BapTicTb активу балансу не використовуються дIя генерування гршовиlt потокiв.

того, )дIравлiнський персон.rп постiйно розробляе та впровадлq/е плани щодо маriбl-гнLх :й якi
i на продовження безперервноi дiяльностi пiдприемства.

Прпшцппи оцiнкш

tDirrшrcoBa звiтнiсть була пiтсmвлоlа на осrювi iсгори.пrот варrос,гi, orФiм iнструrоrrц rirйpш
лшвою мргiстtо, ireтщiП, щ € l lышlФтi jця продахry.



Пiдготовка фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до вимог мсБО та МСФЗ вим€гае вiд керiвництва

_lення думок, оцiнок i допущень, що впливzlють на "*"u*"" 
облiковоi лп:]:"* 

i сУМИ аКГИВiВ,

язань, доходiв i витрат, що приводяться в звiтностi, Не дивлячись на те, що данi оцiнки заснованl на

iHocTi керiвництва npo i"ny,".,i подiI, факги:l,т?*:J::х:,ж*т*lн;хъ";:Jffi"""Жl};?iliir1
lTL:::TJJffi ;!|j|Y#;;"##"1Т nu.;ffi 

"i 
ti Ъ."" 

" 
i. з м i ни оц iнних думо к признаЮТЬ СЯ В ТОМУ

,. в якому проведений перегляд .у*.r*,'iЙо ,*i"" в оцiнках впливають лише на цей перiод, або в

юму i подшlьших перiодах, якщо змiни в b,,i*"1 робчт__:У:::,Ж"#УL*Тi'ffi;;Ji,Оl"#Ь"",

Використання оцiнок i думок

ж.l#:tж#х;"#i:i#т:",##Ж#ffi ;Ж;;"#;;;;;*лу''о*увживаннiОбЛiКОВОi

о Оцiнка фiнансових iHcTpyMeHTiB;

о Знецiненняфiнансовихiнструментiв;
о Знецiнення позиК i дебiторськоiзаборгованостi;

о Визнання резервiв,

r-J ц iHKa фiнансових iпcTpyMeHTiB,

_-.я цiлей визначення справедIивоi BapTocTi фiНаrrСОВИХ **"]"J':i"Т;#НХНЁ;:u/;1Н"'":ffi:;

F,

котировки.

]hецiнення активiв.

iTr#;жfi:ff;lffiT,:,::;i.i;,й;;-;;;;;i:r,:1r,::y, цiна яких менш прозора, справедIива

rtенш об,ективна i ii визначення вимагаслвживання р"l_о_, чр" ry'llj__:T:Y" вiд лiквiДностi,

вцiТ, невизначеностi ринкових чинникiв, цiнових допущень i iнших ризикiв, що роблять вIUIив на

ий iHcTpyMeHT. При о,триманнi бiржових-.кот,роuо*, Товариство застосовус д,гrя оцiнки активiв,

h:rro з вимогами мсБо 36 кЗнецiнення активiв>>, BapTicTb активу по"й"пu розраховувамся, як нижча

f 1цfifiче певних величин: або чиста "uр,i""-|,-i,чцii; 
*" ,tT9,i:-""*:i::J;r;:""frx"J#;;

ý,?ili:iJ:;ffi ;l""ж,;,r#;#;;;;й;"ь.",",*имсторонам,яказдiйснюеться
!аlьних обставинах за вирахуванням прямих витрат на продiDк, nj::{y::H"".1ylxfr;T:ffi:I;

,";-. ffiЖт,ь; н# Тfii:Н нж т; ;;;";;" u'"'""y протягом терм iHy корисноi

iJ цього активу t вtд його лiквiдацii, : __,_(.,_,.аплл_i рик^пистання активу товариство
il#Т"ХT"Ъ? iJff*ЁТ,l]Ъ в изн ачен Hi,|11]y :р ви кор1 T1:::,,iy,"y 

Тов ари ство

lастосовувати прогнознi грошовi 1*"*, _"-i_уч: :l*::Ж:"#ff#11 
"#","fri"лi;,i;т:Ё"к#&:т;"#;'"#;.;Ц;;;оr, uiдпо.по сукупностi економiчНИХ УМОВ, ЯКl МzlЛИ

м залишкового TepMiHy корисноi о",пffi :::::l*::::,:H :T#li #н ffi :}н?:м з€t"лишкового термшу корисноl :::j' :] о_"и в часi, i ризики, пов,язанi з

""".ru""i, "ка 
вiЙражае поточнi ринковi оцiнки вартост1 гр(

позпк i дебiторськоi заборгованосri,

ряJ iстотнИх ризикiВ в процесi контролЮ фiнансовиХ aKгpIBiB i визначення iснування знецiнення,

изначеностi вtсгlючають ризик того, It1o ""il; Компанiею ""Y:1:::'л:ХýЖlХТНЖ;."no]lязнаЧеностl ВКПЮчаюrD PYrJnN ,",:, а:_::л:;__ vanqrтpnli ь атакож ризиr
lэбов'язанНя змiнитьсЯ в результат1 змlн кредитних ха9аччстик даного eMlTeHTa

оноrriчнiперспектив;?;Й;;;Ь;i,Ц"'Бr":11iу"::Т:::,:т:чЁJiiff ?"тff Ёfr 
t

iж т.'ffJ "rЖJ 

"J#, 

Н'; J.",Ь;Ёfi ЦЙ; Й к-Йа,,i ею, або зм iни i Н Ш ИХ ф * 
",

ве.Jугь до того, що Товариство змrнить *о, ni,l,i"li "ч:,,y:з"::* :,i##,н:н;:fi#:
Ё".ънт?# ffi#:'ii;"Ё;;;;;";;ЫЙ; Ъу,ryп",Й дохiд в майбупrьом1' ПеРlО,1l :

строваних витрат вiд знецiнення активу,

щодо вIлявJIення ознак знецiнення активiв

у звiтну даry Товариство провод,rть аншIiз можпивогознецiнення аIсгивЬ, CTarrorr ваз1,1Е0l

компшrii не вияв.'Iено ознак знецiнення акгивiв oKpiM мь що описанi у рз:iтi dgбiтqсч

Ьом на 31.12.2019 polc1,> lштх Примiток l

I



Впзнання резервiв.

З:*"л:::lLiлY]"_']:КОЛИ icHye ВiРОГiДнiсть того, що подiя у минулому, привела до виникнення

при "::,i,,?riTi1':, ::|9l що бУле'понЪсЬнии збитоп. в,.,чй; ;й ;й;"*. ;;i;цтва при виборi вiдповiднот моделi розрахунку i специфiчних допущень, пов'язаних з конкретними

вi-rстрочепий податок.

вiдстрочений податок на прибугок нараховуеться за методом зобов'язань cTrlHoM на дату скпадання

}*:::":':J,lY:1:.j11,1]::Т" МiЖ ПОДаТКОвою базою акгивiв i зобов'язань та ix балансовою 
"upri.ro,ною у фiнансовiй звiтностi.

:, лА.ктиви.

ерiальнi активи ётаном на 31.12.2019 року.

Внзнання, оцiнка та облiк нематерiа-пьних акгивiв здiйснюеться у вiдrовiдностi з мсБО З8 кНематерiа.пьнit з урахуванням зазначених в цьому положеннi Застережень.
Прилбанi (cTBopeHi) нематерiальri u*rr", визнаються за первiсною вартiстtо, яка скJIада€ться з BapTocTi

:::*,"_Ж:}лr:,:Ч::::,.лY::: 1у:y1: ло придбання або дЬведеrr" о6'"*ry до робочого стану. одиницею

переглядатися.

;"; ;;;.;; ;;",;; ;;;ffi;;
*i:;T:::Ж:l,:::,'.:1i:.:,":il_TTy leMaTepia.ltbH{ ";"i;, капiталiзуються тiльЙ в тому випадку, якщо

;;;;;j;;;;;,;1;;",,Ёi."""^"r, 
ЯкЩо

J,1:_"*Тl"_:Т::^::_,:i:.::л::y:1.I,-_1ний акгив ;чЙ;;;." по собiвартостi. Бухга.гlтерський облiкрiапьних активiв ведеться щодо кожного об'€кга за такими групами:
- права корисryванНя майвоМ (земельною дiлянкою, булiвлею);
- права на знаки лгlя ToBapiB i послуг (фiрмовi назви);
_ права на об'скги промисловоi власностi ( право на винаходи, ноу-хау, захист вiд недобросовiсноi конrсуренцii);- aBTopcbKi та cyMiжrri з ними права (програмне забезпечення,'баз'и даних,ющо);
- 1:вiл;
- .ншi нематерiа-гlьнi активи.

;Т::".,л""::J:::::: ]Y"ТеРiаЛЬНИХ аКТИВiв визЕачаеться по кожному об'екry окремо, в момент його

::::*""*:::i:::у,.:-лтa19:1,9буежень щодо cTpoKiB використання та iHrrд.rx факторiв.Ygл rvyrD.

}ýНХНЖ:IiТpt:*::.::.::::::.т:l_уJ1 11рl-о"у.,""" iз застосуванням прямолiнiйного мето.ry. у
:,1Т_::1Yл"_"На 

В МайбУТНЬОМУ КОриснiстJнематерiального активу.""Б.r".",.гЬ;]iни його використання

Нематерiальнi активи, щодо яких не встановлений строк корисного використання не пiдлягають амортизацii.: на 3 1.12.2019 у Товариства не мае активiв з невизначеним строком експлуатацii.

Програмне
забезпечення

Лiцепзii Iнше Всього

на BapTicTb (тшс.грн.)

22l

92

0

0

0

0

0

0

0

lз

44

0

0

208

48

;:чня 20l9

iHKa

-rl грудня 2019 256

rrчений знос

. ;iчня 2019 0

0

0

0

ь

изацiя

э/ зlз



,, :*тя

-rl грудня 2019

балансова BapTicTb

208 2l,|::чня 2019

-rl грулня 20l9

Осшовнi засобц станом на 31.12.2019 року.

вшзнання, облiк та оцiнка основних засобiв вiдбуваеться в Товариствi на ocHoBi мсБо lб kocHoBHi засоби>. З

зазначених в цьому Положеннi застережень.
]lэндбанi ocHoBHi засоби визнаються за первiсною вартiстю, яка скпадаеться з BapTocTi придбання та витрат, що
E;g.fgbo н€}лежать до придбання або доведення об'екry до робочого стану. Одиницею облiку основних засобiв с

l iнвентарний об'екг.
ваугiсть об'еоа основних засобiв визнаеться активом, якщо е ймовiрнiсть, що майбупri вигодд, пов'язанi з

. налiйлуть до Товариства та собiвартiсть об'екта можJIиво достовiрно оцiнити.
- .я цiлей облiку ocHoBHi засоби класифiкуються за такими групами:
- Комп'ютернеобладнання;
- Меблi та приладдя;
- Iнше.

iiзрахуваннЯ амортизацiТ по об'ектаХ основниХ засобiВ проводитьсЯ прmlолiнiйНим методом вI,D(одячи з TepMiHy

використання кожного об'екта. Нарахування амортизацii проводиться починаючи з мlсяця, наступного за

введення об'екта в експгryатацiю.
Товариство використовуе насryпнi строки корисного використання основних заСОбiв:

30525649

-_,ерне обладнання
Tzl приладдя

BapTicTb (тшс.грн.)

--.:ахування амортизачii припиняеться починаючи з мiсяця, насryпного за мiсяцем вибуття об'екга основного
переведення його нареконструкцiю, модернiзацiю, добулову, консервацiю.

2 роки
4 potot

l2 poKiB

ВсьогоОфiсна TexHiKa Меблi та приладдя та
iншi

. -ля 20l9 -l82

l l71

0

0

156

849

0

0

93t

2ап

0

0

l953 1005 295Е

l2,|

52|

0

l5

бз

0

l41

5t(

(
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Фiнансовi активи станом на 31.12.2019 року.

Товариство ВиЗнас фiнансовиЙ актив або фiнансове зобов,язання У балансi, Ko.-.,rt i - . .

'J|Ж::i"""":"_ТЗ.Т:j:9::j'З"_:: iHcTpyMeHTy, Операцii з придбання або прс*_. *щ',ffi'п
::::.j.l111Т1?:111y_:б,iyЗaДaтoюpЬ'pu*y''.y.ьyi.i]"*"t.iй;;;;;;;"#;ffi

-

.]lталу, якщо фiнансовий ilHcTpyMeHT е результатом операцiТrJ, )tкщU чlнансовии lHcTpyMeHT е результатом операцiТ з капiталом.
пiд час первiсною визнання фiнансоього активу iбо бiнаrсового зфiнансового зобов'язання Товарпсп
:л"_т::iх:",,";;*]Ы;;;;",i-ТЪ;;"-,'#;;"i"":;"^;ffiЁlii;*Ж;!-фiнансового зобов'язання.

по таких категорiях:
амортизованою вартiстю
справедIивою вартiстю через
справедIIивою вартiстю через

Щебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2019 року.

mнЬю за умови пiдпйсання договору - "r"";;;;;;;;;

операцiйна лебiторська заборгованiсть- це заборгованiсть, яка виника€ в процесi надання фiнаясовш зкл.
.Щебiторська заборгованiсr" *ч""фir.у.rr"",
l) !ебimорська заборzованiсmь,- яiа виникае при наданнi фiнансових послуг вiдображасться j: 1;:*:--,

_ 
Товариство класйфiкус фiнансовi активи/ Фiнансовi активи що обrri*о"уються за

{ Фiнансовi активи, що облiковуються за

ItiHHi паперu

!в:lних надходжень, за вирахуванням резерву по aу"rri"r,их боргаi.-
при визначеннi погапtення дебiторськът'заборгованостi rч oo.o"opu""

риство враховуе буль-якi змiни кредитоспроможностi дебiiTopa за перiод з

п

прибутки та збипоr
iнший сукупний лохЬ

та iншоi лебiторькоi заборговапстi
дати виникнення заборгованостi та :о

ювари' роботи, послугИ вкIIючена ЗабОргопачiба5 цб

2019, нараховано на заборювапЁь

ВИДаНИi\{ Kpe.]llTa\l .: ] ]: - .

!о cKlra.ry дебiторськоТ заборгованостi за про.ryкцiю,
о_ва.нш вiдсотках за корисryвання цред.Iтом,

_ Згiдно оцiнки заборгованостей резерв сумнiвних боргiв станом на Зl грулняlЕахованиХ вiдсоткаХ за ко_ристування кредито" 
" розйiрi 5733 тис.грн.

2) Iнша dебimорс ька заборzованiсmь-
.Що складу iншоТ дебiтогськоТ заборгованостi вI.,Iючена заборгованiсть понJIними постачЕlльниками (в нацiональнiй ваrrютi).

.щебiторська заборгованiсть згiдно з балансом;

в знецiнення аебiторськоТ заборгованостi
:ебiторська заборгованiсть за продукцiю,
l роботи, послуги

заборгованiсть за розрахунками :

0рська заборгованiсть за продукцiю, товари
н, посJryги

ними авансами

орська заборгованiсть за розрахунками:

\ованих доходiв

llоточна лебiторська заборгОВаНiСТЬ

31.12.20l8

246|

2025

436

475

9 569

4 l58

з1.12.2019

|0 228

5,7зз

4 495

l 343

знецiнення лебiторськот заборгованостi



Чlrста iпша IIоточIIа дебiторсьrса заборгованiсть 5 411 40 l29

проmюi 2019 роry рух рверву знецiненн,я dебimорськоt заборzованосmi за iнtцою поm{,чною dебitпорськоt'
був насmупнuм:

tc пuс epuBeHb)
ft.rпrrrок на 01 сiчня
Формування резерву
Ьриryвання (зменшення резерву)
kграти на покрrггя боргЬ
furгпgц па 31 грудня

кошти в нацiональнiй валютi

кошти в iноземнiй валютi

Станом на 31 грулня 2019 року,

2018 piK

513
, u1:

б 183

2019 piK

б 183
,6 58_1

22 764

у звiтi про фiнансовi

l

|',

ь
i
}и
р
F-
}*,

Результати змiн у резервi знецiненпя дебiторськоi заборюваностi були вiдображенi
тати i вiднесенi на iншi операфйнi витрати.

сmрокu поеацепнл dебimорськоl'забореовоtюсtпi преdсmлменi наспчпнrlr. чuном:

Jапаси станом на 31.12.2019 року.

ОбЛiК i ВiДОбРаження у фнапсовiй звiтноотi запасiв здiйсrшосься вiдlовiдно оо r"rО 2 <Запаси>.
СтаноМ на 31.12.2019 роr.У з€цишоК запасiВ скJIадае 444 т:ис. грн., якi гrредставленi канцелярiею, дрiбruшr.rи
етами цифровоi технiки (калькулятори, ЕавушЕики, тощо) i T.i.
Згiдно Облiковоi полiтики Товариства запаси мають враховумтися Еастуцним чццом:- запаси облiковуютюя за наftuеrшrою з.щох велиlIин: собiварюстi i чистоi uirпr продажу;- при сцисаннi запасiв Товариство застосовуе фропуrrу оцiнюл запасЬ при ix вибутгi або пердачi у

виробництво з наданшI посJryг за методом ПFО.

Грошовi кошти i iх еквiвапенти станом на 31.12.2019 року

Грошовi кошти i ix еквiва,тенти.включають грошовi кошти Еа банкiвських рахуЕках, а також грошовi коrrгпt
на децозитних рахуцках (еквiвалент грошових копrгiв).

Еквiвqrcнmu ?роutовuх кошmlс - це kopoTkocTpokoBi, високолiквiдri iнвестlщii, якi вiльно конверrуються у вiдомi
Iр.шових коштiв i якш.t притаманний незначний ризик змiни BapTocTi.

!'звiтi про рух грошовID( коцrгiв вiдображенi грошъвi потоки вiдъrrерачiйноi дiяльностi, що вкJIючають:
- Еад(одкенця rрошових коштiв вiд коrrтрагентiв - ПозичальrпrкЬ. Оша операцiя охоIIJIюе погашення *рдrry,
Ехаry за кориOтування кред,Iту та штрафнi оанкцii (стаття <Над<одденrrя вiд реалiзацii проryкцii (ToBapiB, робi1шслуг)>);

] 
ЕД(одкення грошових коштiв вiд банкiв - вiдсотки за розмiщешrя rрошових коштЬ на депозитних рахувках(с,таття < Iпшi над<одхешrо).

Гршовi кошти tIаведено в таблицi;

3l грулпя 2018 31 грулня 2019

з 4_25 19 494

спрведпива BapTicTb грошових кошrгiв та ix еквiвалентiв дорiвiпос ix

h

1и B€IpTocT1.



3. Зобов'язання та забезпечення.

Зобов'язання та yMoBHi активи станом на 31.12.2019 року.

облiк i визнання зобов'язань та резервiв Товариства здiйснюеться вiдповiдно до МСБО З7 <Забезпечення, уlиовнi
[зання та yMoBHi активи>.
3обов'язанttя Товарuсmво шrасифiкуе на довгостроковi (строк погашення понад
ення до 12 мiсяцiв).

12 мiсяцiв) i поточнi (TepMiH

.Щовгострокова кредиторська заборгованiсть вiдсутня.
Поточна кредиторська заборгованiсть вiдображена в Бапансi за первiсною вартiспо, яка дорiвнюе справедtивiй
Ti отриманих активiв або пос.гryг.

поточнi зобов'язання наведено в таблпцi:

] -.точна кредиторська заборгованiСть
.: товари, роботи, послуги

, - точнi зобов'язання за розрахунками:
, -ilо.]жетом (в т.ч. податок на прибуток)

:озрахунками зi страхування

:.rати працi
ьmi поточнi зобов'язання

flоточнi забезпечення

Lшi поточнi зобов'язання

l\l

31 грудня 2018

1б9

31 грудня 2019

880

67

l75
800

888

512

75

'-'

о5

309 3 322

При визначеннi погаrrlення iншоТ кредиторськоТ заборгованостi Товариства Iй кожну звiтну дату проводить
.сум кредиторськоТ заборгованостi з вираховуваншIм TepMiHiB iT облiку на балансi, та TepMiHiB позовноi'-давностi

з дати виникнення заборгованостi та до звiтноiдати.
Протягом звiтного 2019 porcy Товариство'не здiйснювала списання з баllансу кред.rторськоi заборгованостi
lуючи строки позовнотдавностi .

3абезпечення станом на 31.12.2019 року

РезервИ визнаються, якщо ТоваРиство В результатi певноТ подii в миtIулому мае юридичнi або факгичнi
я3ання, для вреryлювання яких з бiльшим ступенем iMoBipHocTi буле потрiбно вiдтiк pecypciB, i якi можнJоцiнити

надlинlстю.
Товариство веде облiк умовних зобов'язань i актцвiв у вi.щrовiдностi до вшr,tог МСБО 37. Виходячи з цього,
lcTBo визнае в якостi резервiв резерв вiдпусток, який формуеться щорiчно станом на початок року та визначених
вань щомlсячно.

Рух резерву вiлпусток протягом 20l9 року:

станом на 01.01.2019
овано протягом року

о протягом року
станом на 31.12.2019

Резерв пiд забезпечення виплат персон€lJIу,u *in"u" 20l9 року становить 888 тис. грн.

1. Дохiд та витратиl у тому числi прибутки та збитки.

Впзнання доходiв за 2019 piK.

.f,охоли компанiI визнаються на ocHoBi принциtry нармуваннц коrпl icHye впевненiсть, що в рсзультатi операчiТ
вться збiльшення економiчних вигод, а сума Доход/ може бути достовiрно визначена.

оэ
837
l4

888

н

Чистий дохiд вiд наданця фiнансових послуг за 20l9 р. становить 54 746тис. грн.



Визнання витрат за 2019 piK.

товариство несе витрати на веденЕя справи в процесi своеi операцiйноi дiяльностi. Витрати признаються в звiтi
фiнансовi результати, якщо виникае зменцення в майбутнiх економiчних вигодах, пов'язаних iз зменшенням акгиву
збiльшенням зобов'язання, якi мохсуть бути надiйно вимiрлri.

витрати признаються в звiтi про фiнансовi результати на ocHoBi безпосереднього зiставлення мiж понесеними
]итратами i вiдносяться до конкретних статей доходiв. Якщо виникнення економiчних вигiд очiкуеться впродовж
:екiлькох облiкових перiодiв i зв'язок з доходом може прослiдити лише в цiлому або побiчно, ви,Фати в звiтi про

результати признаються на ocHoBi методу рацiонального розподiлу.
витрата lrризнаеться в звiтi про фiнансовi результати негайно, якщо витрати не створюють майбутнi економiчнi

ii{годи, або коли майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або перестають вiдповiдати вимогам визнання як актив в
, з_rансi.

:.lементи операцiйних витрати наведено в таблицi:

Цатерiальнi затати
Витрати на оплаry працi
вцрахування на соцiальнi заходи
{rtортизацiя
- _лi оп HlB

,rходи та витрати orprruni,
-..rстий дохiд вiд реалiзаuii продукцii
- _,с.ryг)

---.бiвартiсть реалiзованоТ продукцii
-:,;_ryг)

._лi операцiйнi доходи
trtiнiстративнi витрати
:;:трати на збут

._-li операчiйнi витрати
- ,,i фiнансовi доходи
- ,,i доходи
- -,i витрати

(ToBapiB, робiт,

(ToBapiB, робiт,

31 грудня 2018

l 428

tцz
12 44l
14 01l

31 грудня 2018

l4 38б

s ilz
2 469

5 670
о?

31 грудпя 2019

683
l9 582
4 25з
588

46 |зб
7l 242

31 грудня 2019

54 746

247
49 282

'5з42

lб 618
90

Витрати з податку на прибуток визначаються вiдповiдно до МсБО 12 <Податки на прибуток>.
ПоточниЙ податок на прибуток визначасться виходячи з оподатковуваного прибуiку за piк, розрахованоТ за-.:зlllамИподатковогозаконодавстваУкраiЪи.у2019роцiТовариствоотрим€lлозбитокурозмiрi lб 159 тис.грн.,тому

- .:]ток на прибуток не нараховувався.

5. Власний капiтал.

Статугний капiтал станом на 31.12.2019 року.

стаryтний капiтал зафiксований в установчих документах вiдображаеться за llервинною BapTocTi. Згi.щlо
iКОВОi ПОЛiТИКИ ВИТраТи, безпосередtьо пов'язанi iз збiльшенням статутного капiтагry, вiдображаютra" 

"* 
a"a".arr"

сних коштiв учасникiв. Дивiденди вiдображаються як зменшення власних коrцтiв в тому перiодi, в якому вони були
.-tошенi. Дивiденди, оголошенi пiсля звiтноi дати, розt'лядаються як подiя пiсля звiтнот датrзгiдно мсБ-о 10 кподii

звiтноi дати), i iнформацiя про них розкриваеться вiдповiдним образом.
Станом Ha3l.|2.20|9 р. у статутному капiталi Товариства мають наступнi частки TaKi учасники, якi с пов'язаними

ч

Учасники Частка участi у стат}лтЕому
капiталi" 7о

ЦАЛЬШСТЮ кКРИСМАР IHBECTMEHTC
що с юридичною особою за законодавством

iки Кiпр, свiдоцтво

\РИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

rl
2з



НЕ 36040l вiл 23 вересня 20lб року,
мiсцезнаходження якоТ: ГРИГОРIУ КСЕНОПОЛУ, l 7,

лIмАсол 310б, кIпр
К]СЕЛЬОВА HATAJUI СЕРГIIВНА
Алреса засновника: 83005, Донецька обл., MicTo Щонецьк,

Ленiнський район, ВУЛИIJ,Я ПУХОВА, бу.линок 39,

квартира 26

УкраТна 9,99

ПАВЛОВ РУСЛАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Адреса засновника: 0l l0З, м.КиТв, Печерський район,
ВУЛИlЦ ДРАГОМИРОВА, будинок2OА, квартира 15

УкраТна 9,99

Операчiй iз пов'язаними особами протягом 2019 р. не було.
Рiшенням Ns 3 вiд 27.02.20|9 Загальних Зборiв Засновникiв затверджено рiшення про збiльшення статутного

капiталу до 20 000,00 тис грн.
Рiшенням Ns4 вiд l5.05.20l9 Загальних Зборiв Учаникiв затверджено формування стаryтного капiталу на piBHi

20 000,00 тис. грн.
Рiшенняtлt Лq 5 вiд l6.05.20 I9 Загальних Зборiв Засновникiв за,гверджено рiшення про збiлышення статутного

капiталу до 40 000,00 тис'грн.
Рiшенням Nsб вiд 0I.08,20l9 Загальних Зборiв Учаникiв затверджено рiutення про збiльшення статутного

капiталу до 41 5l0,00 тис грн.
Рiшенням Ns7 вiд 02.10.2019 Загальних Зборiв Учаникiв затверджено формування стаryтного капiталу на piBHi

4l 5l0,00 тис, грн.
Рiшенням Ns8 вiд l6.10.20l9 Загальних Зборiв Учаникiв затверджено рiшення про збiльшення стаryтного

капiталу до 60 000,00 тис грн.
Рiшенням NЬ9 вiд |2.12.20|9 Загальних Зборiв Учаникiв затверджено формування статутного капiталу на piBHi

60 000,00 тис. грн.
Рiшення Npl0 вiд 20.12.20l9 Загальних Зборiв Учасникiв затверд)кено рiшення про прийняття двох нових

учасникiв до складу засновникiв Товариства КiсельовоТ Наталii СергiIвни та Павлова Руслана Олександровича, а

також про збiльшення Стутного капiталу до 89 977 505,62 грн.

Статупrий кагriтал станом на 3 1. l 2.201 9 р. зареесгрований у розмiрi 89 977 505,62 грн.

BHecror до gгатугною r<апiталу у вiдповiдноgгi ло прсrюколiв здiйснювались наступниNl чином:

УчасникТоварисгваТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIС'ГЮ (КРИСМАР IHBECTMEHTC ЛIМIТЕД> за

2019 piK, своТми платirкним дорученням:
N9 l3l б вiд 05.03.20l9 на сум), l 300 000,00 грн,,

Ns 12 вiд l2.03.20l9 на суму 3 l40 000,00 грн.,

Jtl's l3 вiд l9.04,20l9 на суму 4 810 000,00 грн.,

Nq l4 вiд 14.05.2019 на суму 910 000,00 грн.,

]ф l4 вiд 20.05.20l9 на суму l 045 000,00 грн.,

ЛЪ l 5 вiд l l .06.20 19 на суму l 040 000,00 грн.,

]ф l4 вiд l4.06.20l9 на суму l 050 000,00 грн.,

Nl З вiд 03.07.20l9 на суму l 500 000,00 грн.,

М 15 вiд 05,07.20l9 на суму l бЗ0 000,00 грн.,

)Ф 5 вiд 25.0'7.2019 на суму 2 000 000,00 грн.,

Nэ б вiд 07.08.20 l9 на суму З 080 000,00 грн.,

Ns l2 вiд 12.08.20l9 на суму 10 160 000,00 грн.,

Ns l2 вiд 01.10.20l9 на суму 5 000,00 грн.,

J\ф 17 вiд |7.|0,2019 на суму 3 600 000,00 грн.,

Jф 5 вiд 05. l l .20 l9 на суму l l 2l 0 000,00 грн.,

J'ф ll вiд l1.I2.20l9Hacyмy 3 680 000,00грн.,
]tГs 2б вiд 26.12.2019 на суму l2 000 000,00 грн..

Учасник Томрифва Г]авлов Руслан ОлександровиtI за 20l 9 за платiжним дорученняN{:

ЛЪ 4 вiд 20,12.2019 на суму 8 988 752,8l грн.,

Загалом була перерахована сума в розмiрi 7l l48 752,81 грн на формування статутного капiталу.

Ста-rомнаЗ1.12.20l9Сгаryтнийкапiталсформоваrrийврозмiрi 8l l4875}8l грн.

й капiтал вiлображений в батtансi им чином

з1.12.20l8 зl. t2.20l9

заDеестlэований (пайовий) капiтал 10 000 89 978
f!
-+

ч



змiни власного капiтаlry за 20l9 piK

Стаття Код
ряд.

Зареест-

рмний
калiтап

Капiталу
дооцiн-

ках

додатковий
капiтал

Резервний
капiтал

Нерзгю-
дiлешй

прlбуток
(tегюryь

тий зблrюк)

Неоrrлаче-
ний капiтал

Вилучений
капитал

Всього

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jа,тишок на початок року 4000 l0 000 бз5 (160) 10 475

-.{шl змlни 4090

lLкоригованиЙ залlишок на

Jпочаток роrсу

4095 l0 000 бз5 (l60) l0 475

"lистии приоуток (зОиток) за
звiтний перiол

4l00 (lб 159) (lб l59)

шl змlни в капtталl 41ll

tsнески учасникiв:
внески до капiтапrv

4240 19 978 (79 978)

l lогашення заборгованостi з
ЕпlтаIry

4245 7l |49

.'азом змlни в капiталi 4295 79 978 (lб 159) (8 829)

.ia кlнець року 4300 89 978 (15 524) (8 989)

Частки власностi у лочiрнiх пiдприсмствах - вiдсутнi.



Розкриття iнформачii про повlязапi сторонп.

,Що пов'язанлтх cTopiH Товариства або операчiй з пов'язаними сторонами в 2019 роцi належать:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДIОВЦАJIЪНIСТЮ кКРИСМАР IHBECTMEHTC ЛIМIТЕф>, частка

участi у статутному капiта.lti становить 80,02 %
- Кiсельова Наталiя СергiТвна
- Павлов ýслан Олександрович t

Операцiiiз пов'язаними особами протягом звiпlого перiо.ry - 2019 por<y у Товариства вiдсутнi.
У вiдповiдностi до вимог п.l3 МСБо 24 Товариство звiryе, що факгично контроJIюючою стороною е

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВЦАJIЬНIСТЮ "КРИСМАР IHBECTMEHTC ЛМIТЕ.Щ", яке скJIадас
консолiдовану звiтнiсть, що оприJIюднюеться.

Протягом 2019 року Товариство нараховувало i вишlачувало заробiтну гrлату /шрекгору та головному
тис.грнбУХГаЛТеРУ: 

нараховано цротягом 2019 року запtшокзаборгованостi станом наз1.12.2019
.Щиректор
Головний бухгалтер

824
600

29
29

б. YMoBHi i договiрнi зобовlязання i операцiйнi та фiнансовi ризики.

Управлiння ризиками Товариства являс собою процес передбачення i нейтралiзацiТ Тх негативних фiнансових
;аслiдкiв, що вкJIючас ii iДентифiкацiю, оцiнку, упередження та уникнення.

Компанiя визначае насryпнi категорii ризику:- Фiнансовий
- Нефiнансовий
- Iншi ризики

Управлiння фiнансовими ризиками

Фiнацсовий ризик вкJIючас ринковий ризик (валютний ризик, ризик iнвестицiй в акцiТ, ринковий операцiйний
ризик, ризик змiни процентноТ ставки та iнIш-rй цiновий ризик), кредитний ризик i ризик лiквiдностi. Головною метою
1правлiння фiнансовими ризиками е визначення лiмiтiв ризику та подальше забезпечення дотимання встановлених
;riMiTiB.

Кредlлтншй ризик - ризик неспроможностi контрагента (буль-якого дебiтора) виконати взятi на себе буль-якi
:оговiрнi зобов'язання перед Товариством.

Товариство не схильне до кредитного ризику, а саме ризику того, що одна сторона за фiнансовим iHcTpyMeHToM
принесе фiнансовий збиток iншiй cTopoHi, так як не зможе виконати свое зобов'язання.

Керiвництво товариства оцiнуе кредитний ризик поточних операцiй. IJд ouiHlв знаходlть свое вiдображення у
рзрахунку резерву внаслiдок кредитного знецiнення (детально розкрито вище у роздiлi к.Щебiторська заборгованiсть
станом на 31.12.2019).

Оцiнка управлiнським персоналом Товариства кредитного ризику е оцiнка кредитоспроможностi контрагентiв,
.агш чого використовусмо кредитнi рейтинги та буль-яку iншу досryпну iнформачiю щодо ix спромоlrсrостi виконувати
борговi зобов'язання.

Компанiя контролюе кредитний ризик, встановJIюючи лiмiти на одного контрагента або гругry пов'язаних
контрагентiв, Лiмiти кредитного ризику по продуктах i гапузд,r економiки реryлярно затвердд(уються керiвництвом.
Монiторинг таких ризикiв здiйснюеться реryлярttо, при цьо}ry лiмiти переглядаються не рiдце одного разу на piK.
Керiвництво КомпанiТ проводить аналiз за строками затримки платежiв дебiторськоi заборгованостi з основноТ
.]iяльностi i вiлстежуе простроченi з€шишки дебiторськоi заборгованостi.

ризпк лiквiдностi

Ризик лiквiдностi полягае в тому, що Товариство не зможе оплатити Bci зобов'язання при HacTaHHi TepMiHy iх
погашення. Компанiя здiйснюс ретельне управ.пiння i контроль за лiквiднiстю. Компанiя використовуе прцедури
.Iет!UIьного бюджетування i прогнозування руху грошових коштiв, щоб упевнитися в наявностi pecypciB, необхiдних
лIя своечасноi оплати cBoik зобов'язань.

Товариство аналiзуе термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншшши фiнансовнrtн
активами, зобов'язаннями, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйноТ дiяльностi.
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IнформачiЯ щодо недиСконтованиХ платежiВ за фiнансоВими зобов'язаннями Товариства в розрiзi cTpoKiB
погашення IIредставлена наступним чином :

Ринкорий пизик - це ризик того, що справедIива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового
iHcTpyMeHTa кОлиВатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплюе тритипи ризиrу: iнший цiновий
рцзик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик виникае у зв'язtсу з ризиками збиткiв, зр{овлених
КОЛиВаннями Цiн на акцii, вiдсоткових ставок та ваJIютних rcypciB. Товариство наражатиметься на ринковi ризики у
зв'язку з iнвестицiшtи в акцii, облiгацii та iншi фiнансовi iнструменти.

IНtцuй цiновuй разuк або рuзuк iнвесmuцiй в акцii - ризик, пов'язаний iз чутливiстю BapTocTi акгивiв,
зобов'язань та фiнансових iHcTpyMeHTiB Товариства до коливання ринковоТ BapTocTi акцiй.

ризик змiни цiн полягае в тому, що поточний або майбутнiй прибуток Товариства може пiддатися негативному
впливу змiн ринкових цiн на акцii, якi облiковуються як фiнансовий актив. Зниження цiн, в т.ч. i iх ануrповання, може
ПРИЗВеСТИ ДО ЗНИЖеНня Чистого прибутrсу i грошових потокiв. Товариство на реryлярнiЙ ocHoBi оцiнюе моltсгlивi сценарii
майбутнiх коливань та ix вплив на операцiйнi та iнвестицiйнi рiшення.

валюmнuй ршuк - це ризик того, що справедIIива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового
iHcTpyMeHry коливатиму'iься внаслiдок змiн вtlлютних r<ypciB. Вшпотнi ризики у Товариства не виникають у зв'язку з
вiдсутнiстю операчiй в iноземнiй вагпотi.

вidсоmковuй разuк - це ризик того, що справедIива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового
iHcTpyMeHTa коливатимутЁся внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. Керiвничтво Товариства усвiдомлюе, що
вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме як на доходи Товариства, так i на справедJIиву BapTicTb чистих
ашивiв.

Монiторинг вiдсоткових ризикiв здiйснюеться цIляхом оцiнш.t впливу мо)lglивих змiн вiдсоткових ставок на
BapTicTb вiдсоткових фiнансових iHcTpyMeHTiB.

.ЩЛЯ ОЦiНки моЖIIиВLD( коливань вiдсотковtо< ставок Товариство використовувало iсторичну волатильнiсть
вiдсоткових ставок за строковими депозитами (ло l року) за ocTaHHi 5 poKiB за оприJIюдненою iнформацiею НБУ.

Товариство визнас, що обфунтовано можJIивим е коливання ринкових ставок на +4 процентних пункти.
ПровеДений ана.пiз чутливостi заснований на припущеннi, що Bci iншi параметри, зоIФема вагпотний курс,
залишатимуться незмiнними, i показуе можJIивий вплив змiни вiдсоткових ставок на 4 процентних пункти на BapTicTb
чистих активiв Товариства.

У РаЗi ЗРОСтання вiдсоткових ризикiв Товариство буле очiнювати чи позбуватися боргових фiнансовlо<
iHcTpyMeHTiB з фiксованою вiдсотковою ставкою,

ризик yпDавлiння капiталом

ОСНОВНИМи еЛеМентами управлiння капiтапом керiвництво вважае власнi кошти.,Щля збереження i кориryвання
СТРУКryРи капiтагry Товариство може переглядати свою iнвестицiЙну програму. Керiвництво Компанii щомiсячно
аНаПiЗУе пОкff}ники рентабельностi капiтшtу, довгостроковоi фiнансовоТ стiйкостi на пiдставi даних про величину
прибутку та iнформачii по кред.rтному портфелю.

.ЩО СшалУ капiта-lry Товариства входять грошовi кошIти та ik еквiваленти, а також капiтал аrсдiонерiв компанii,
розкритий у звiтi про фiнансовий стан.

ПОЗИКОвi кОшти Товариство протягом 2019 porcy не заlцrчдlg. Залишки на балансi Товариства позикових коштiв,
TaKi як довгостроковi чи KopoTKocTpoKoBi кред,Iти i позики, вiдсутнi.

Управлiння нефiнансовI|ми ризиками.

Операчiйний ршзик - ризик фiнансових втраъ що виникае через недолiки управлiння, процесiв оброблення
iНфОРмаrrii, кОнтрольованостi, безперервностi роботи, надiйностi технологiй, а також помилки та несанкцiонованi дiТ
персона-лу,

ризик законодавчого простору - можливi наслiдки л.гrя фiнансового стану Товариства через змiни в
Законодавствi (наприклад, змiни в оподаткуваннi) та iснуючих нормах здiйснення кредитування.

керiвничтво приймае управлiнськi або кадровi рiшення в разi виявлення порушень дотримання встановлених
полiтик в частинi ведення облiку. Системно проводить процедури монiторинry змiн (можливих змiн) в законодавчому
просторi, контролю за сryпенем захисту iнформацiйноТ мережi Товариства.

УПРаВЛiНСькиЙ персонал вважае, що Товариство нарахувtIло Bci податки, що стосуються дiяльностi компанii. У
СИryаЦiЯХ НевиЗначеностi Товариство здiйснило нарахування податкових зобов'язань, виходячи з оцiнки керiвничтвом
iмовiрною величини вiдтоку pecypciB, якi бу.ryть потрiбнi дJIя погашення таких зобов'язань. Керiвництво ioцprcTBa,
фунтуючись на TpaKTyBaHHi податкового законодавства, вважае, що зобов'язання з податкiв вiдображенi в повноrtv
обсязi. Тим не менш, податковi та iншi державнi органи можуть по-iншому тракryвати положення чиЕного податкового
законодавства, i вiдмiнностi в TpaKryBaHHi можуть мати icToTHi наслiдю.r.

Управлiння операцiйнш,r та юридичним ризиI€ми забезпечуе н€шежне функчiонування внутрiшrьоi по.riпttтt та
процедур компанiТ в цiлях мiнiмiзацiТ даних ризикiв.

ч

Управлiння iншими ризиками.



Ризик краiЪи УкраiЪа

ykpaiHa е краihою з перехiдною економiкою i в даний час не мае достатньо розвиненою дiловоi та законодавч(
iнфраструкryри, вкJIючаючи стабiльну банкiвську i сулову системи, якi iснують 

" 
*рЬiЪч" з бiльш розвиненою ринково]економiкою. Сучасна украiнська eKoHoMiKa характеризУеться, зокрема, такими явицlами, як низька KoHBepToBaHicr

нацiональноТ вапоти за кордоном, ваlпотний контроль, низьtg{й piBeHb лiквiдностi на ринкzlх капiтаrry i'триваюч
iнфляuiя. В результатi, ведення дiяльностi в УкраiЪi пов'язане з ризиками, якi як прави.по, не зустрiччоr"Ь" в KpaiHax
бiЛЬШ РОЗВИНеНОЮ РИНКОВОЮ еКОНОМiкою. Стабiльний i успiшний розвиток украihськот 

"*оrоЙiЙ 
i бiзнесу компанiт

певнiй мiрi,залежить вiд ефекгивностi економiчних заiодiв, що Ь*ruчrоrься урядом, а також подальшого розвиткправовоТ та полiтичноТ систем.

7. Подii пiсля дати балансу.
На лаry поданнЯ звiтностi не вiдбува.пИся подii, якi б суттевО вплинули на фiнансову результат за 2019 piK.
УправлiнсьКиii персонал Товариства подае фiнансову звiтнiсr" ч*чiо""рчi дrr" затвердження на рiчниЗага-пьних зборах.
таким чином, фiнансова звiпliсть, що скJIадена згiдно з МсФз надае iнформацiю про фiнансове становищ(

результатИ дiяльностi та руХ грошовиХ коштiВ ТоВ (БIЗПОЗиКА), яка € корисною дJIя Iцирокого кола корисryвачi
при прийняттi ними економiчних рiшень.

8. Припущення про безперервнiсть дiяльностi

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготов,пена виходячи з припущення
персон€tл не мае HaMipiB лiквiдувати суб'ект
вlrроваджуе плани щодо майбутнiх лiй яф
пiдтвердженням ефек,гивноi роботи

безперервностi дiяльностi, управлiнськиi
дiяльнiсть i постiйно розробляс т

безперервноi дiяльностi пiдlрисмства
фактично закJIючних договорiв позикI
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