
Додmок l
до Нацiоrальяоrc положеrпя (mlцарту)
б}хштсрською облiку l "Зашьнi вшоп до фнансовоi звiтноmi"

Щата (piK, мiояць, число)
за СРПОУПiдприсмство ТОВАРИСТВОЗОБМЕ;КЕIIОЮВЦПОВЦ,{ПЬНК"ГЮ"БIЗНЕСПОЗIlКА"
за КоАТУУ

Органiзацiйно-пр за КОПФГ
Вид економiчноi дiяльноотi iншi види кредиryвання за КВЕЩ
._л_.,,--:....;л-,-л.,,i.ччиiD I -I7ý
Середня кiлькiсъ працiвникiв | |'75

мреса. reлефоlt вч.rнця гЕнЕрАJIд мшл.сl9М буо. l j..ф. 524. збt6296

Одrппц" 
"rripy, 

rno. дБхiдIGФ'а
Nл2). гроruовi показники якого наводяIься в гривняrt з копiйками)
Склалено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiшнцi):

за IIоJIоженнями (отандартами) брiгалrерського об,rriку

за мiжародними отандартами фiнапсовоI звir,ностi

Бапашс (}BiT про фiнансовий стан)
на 3l грулня 2020 р.

код1
202l l0l l01

4108.1239

80з8200000

21о
64,92

Форма Л!1 Кол за Д(У. 1801001

Актив
Код

Dядк:l

IIа початок
звiтпого перiоду

На кiнець
звiтного перiоду

l , 3 {

I. HeoбopoTrri акивш
Нематерiальнi активи 1000 305 280

первiсна BapTioTb 100l з13 350

накопичена аморпзацlя l002 8 70

Неrавершенi кiпiiальнi iнвестицiТ l005 8з 12

OcH<lBHi заооби 10 22з2 1 .1.1з

первiсна BapTioTb l 2 958 з 2з0

зIIос 1z 726 | 181

Iнвеотицiйна Hep}xoMicTb l5

Первiона вартiоъ iпвестицiйноi Hepy<oMooTi 16

Знос iнвеотицiйltоi HeplxoMooTi |7

,Щовгостроковi бiологiчнi активи 020

I1epBioнa BapTioTb довгоотрокових бiологiчних активiв 021

22

,Щовгоотроковi фiнаноовi iпвестицti:

якi облiковуютъоя за меюдом )лaoTi в капiталi

iншнх пiдприемств l0з0

iншi фiнансовi iнвестиl(ii 10з5

,Щовгоотрокова дебiтороька заборгованiоть l0.10

Вiдотрочепi подаковi активи 10.15

Гулвiл l050

Вiдстроченi аквiзицiйнi ви,трати l060

Залишок коштiв у центршiзованих отахових резервних фондах 1065

lншi HeoбopoItti активи l 090

Усt,ого за роздi.пом I l095 2 620 l 7б5

)oTHI аюивlл
Запаои 00 .1.1-1 26

Виробничi запаси 0l 414 26

Незавершене виробництво п)

Готова прод"кlliя 0з

Товари 04

поючнi бiологiчпi активи l0

,Ще по з и ти перýстраý.-ва н ня

RексеlIi 20

щебiтороiка заборгованiсть за продукцiю. товари. робом, поолуги 25 4 195 16 515

Щебimроька заборгованiсть за розраý/нками:
за видапими авапоами l 130 l з43 | 2l9

з оюджеюм з5 5 58

податк}, на прибчток зб

Ббiторсьй зйББ-"rй,ь за розрах_чнками з нараховани\ доходlв .l0 56

.15

55 .l0 l29 105 601

Бйфь;Бы йве;йцт 60

Грошi Ь Ь еквiваленr,и 65 19 49.1 24262

Готiвка бб

раwнки в банr 61 19.194 l 65l

ТiБiБТ"*ошiх пmiодi 70 l20 462

часtка перестраховика у сграхових резерва\ 80

у юмl,числi в:

резервах довгострокових зобов'язань

181

De]eDBax збиткiв або ре,зервах належиS виплат l l82
1 l8j



lнших страхових резервах l l8.1

Iншi оборотнi активи 1 l90 81 l8l
Усього за роздiлом П l195 бб lб7 l{E 345

Ш. Необоротнi активи, утриDrуванi д.пя продая(у, та групи впбуття 1200

Бшанс 1300 68 787 150 ll0

Заресс,трований (пайовий) капiтал

у mму чиол:

резерв довюстрокових зобов'язань

Поточна кредитороька заборговапtоть за:

пtи ,lобов'язаннями

чиолi з податкY на прибуюк

заборгованiоть ]а роfрахункаilrи з )чаониками
lз внчтlшнlх ро]рахункlR

Ri.tсlрочсrli кt,viсiиtli .]охо,-lи Bl,]

Iнпri поmчнi зобов'язання

утримувашими для продпяq/, та г

l50 l10

'"lI
крупЕ.пА АннА N,IIIхлI;I.]IIBHAКерЬнпк

I'о.повниii бухгалr,ер

l-Б*-_rь- в порядку.

Га1-1воронська NIарiя N{rrколаЬна

виконавчоi влади, що реалiзуе держвну полiтику у оферi оташстики,



Щата (piK, мiсяць, число)

Пiдприсмство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ за СЩРПОУ
l,БIзнЕс позикА"

ко
202ll01l0l

4l0842

(найлrенування)

Звiт про фiпансовi ре}ультати (Звiт про сlкупппй дохiд)
за PiK 2020 р.

Форма N2 Код за flКVЩГ- lКtЮБ_-l
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код

рядка
за звiтний

перiод

За ана.погiчний
перiол

попередпього
Dокv

1 2 3 4

Чистий дохiд вiд реалiзачii продl,кцii (ToBapiB. робiц посл1,,г) 2000 249 174 54 746

Чlс m i заро б.л е н i с lп р ахо Bi п 1le.ll i i' 20 10

премii пidпuсанi, валова сума 201 ]

премii-, переdанi у пересmрахування 20l2
зlчliна резерву незаробленuх премiй, BcUloBa cy,Lta 2013

змiна часmкu пересmраховчкiв у резервi незароб.ченtlх

пpeltitt

20]1

Собi в apTrcTb реалiзованоi пролу-кчii
(товарiв.робiт. послуг) 2050 ) ( )
Lluctпi понесенi збumкu за сmраховtuvru вuплаlпсL|llt 2070

Валовий:
приб\,ток 2090 249 |74 54 746

збиток 2095 ( ) )

loxid (вumраmu) Bid змiнч у резервm dовzосmроковttх
зобов'язань

2 ]05

/]oxid (вumраmu) BiD змiнtl iHutttx cmpaxoollx резервlв 2I 10

зJrriна iчulllx cmpaxoчllx резервiв, вацова сума 21]1

злliнсt часtпкLl пересmраховllкiв в iHutttx clпpaxoBllx резервах 2] 12

Iншi операчiйнi доходи 2|20 l lll 24,7

ч mо.му чttс.|i:

doxid Bid з-\liнll варlпосmi aчlпll+iч, якi оtliнююmься зсr

справеdлlлвою варmi сm ю

2]2l

doxid Bid первiсноzо влlзнання бiолоziчнttх акmuвiв i
ci л ь с ь ко zо споd арс ько i п р офкцi i'

2122

doxid Bid вuкорuсmання кошmiq вuвiльненuх Bid
опоdаmкування

2123

Адмiнiстративнi витрати 2 130 ( 78966 ) ( 49 282

Витрати на збут 2l -50 ( 19536 ) ( 5з42 )

Iншi операчiйн витрати 2l80 l50 827 ) ( 16618 )

у, mому ч.llс.пl:

вl.ппрапu Bid з.лliнtt варmосmi акmчвiв, якi оl|iнююmься з0

справеdлuвою Bapmi сmк)

2]8]

ыlmраmu Bid первiсно?о вllзнання бiолоziчнttх акmuвiв i
с i ль с ь ко zoc п odapc ько i' п р оdукцi i'

21,92

Фiнансовий результат вiд операцiйноi дiяльностi:
ппибчток 2l90 9_56

збиток zl95 ) ( 16249

loxor вiд }-racTi в KaпlTiL,Il 2200

Iнш фiнансовi доходи 2220 4l7 90

Iнш доходи 2240

у mолlу чuслi:
doxid Bid блаzоdiйноi dопол,tоztt

221 ]

Фiнансовi витрати 2250 ( ) ( )

Втрати вiд лчастi в KaпlT€tJ-Il 2255 (

Iншi вrграти 2270 (922) ( )

Прuбуmок (збutпок) Bid вппuву iнф.цяtлii на м 227 5

(

)



Продовження додатка 2

Фiнансовий результат до оподаткування:
прибr,ток 2290 45l
збиток 2295 ( ) ( 16 159 )

Витрати (ло*iд; з податц,на прибl"юк 2300

приф"юк (збкюк) вiд припиненоi дiяльностi пiсля
оподатюдаirня

2305

Чlrстий фiнансовий результат:
прибуток 2350 45l
збиток 2з55 ( ) ( 16 159 )

II. сукупни хц

Стаття Код

|)ядка

За звir,ний
перiод

за ана,rогiчний
перiод

попереднього
року

1 1 3 1

Дооцiнка (уцiнка) необоротних акгивiв 2400

,Ц,ооui н ка (l цi нка) ф i нансов лгх iHcTp1, пreHTlB 2405

Накопиченi KvpcoBi рiзницi 241.0

Частка iншою сукупною доход/ асоцiйованик та спlльних
пiдприемств

241'5

Iнший c\тсутrний дохiд 2445

Iнrlrий сукупний дохiд до оподаткуванllя 2-150

Податок на прибуток, пов'язаний з iншипл с!,ý,пниц,д919д9ц 245_5

IHll lufi счк\,tlнrlй,itохiд rlic. rя оподitткуванl lя 2460

Счкупниi.t дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2:lб0) 2rlб5 45l (16 l59)

й

Керiвник

I-оловниЙ бу-хl,а.птер

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРЛЦIЙНИХ ВИТРЛТ

ш. розрАхунок покдзникIв приБутковостI АкrцЙ

КРУПЕЛА AHIrA МИХАЙЛIВF{А

l;{,l б,
l}ll уо
o,^, l оr,

назва с,гаттi Кол

рядка

за звiтний
перiол

за анапогiчний
перiол

попереднього
року

1 2 3 1

Матерiальнi затрати 2500 2 606 683

Витрати на огьчаry праui 2505 37 859 l9 582

Вiдрахчвання на соцiальнi заходи 25 l0 7 95l 4 25з

Амортизацiя 25l5 l |79 588

Iншi операчiйнi витрати 2520 |99 7з4 46 l36

Разом 2550 249 з29 7l 242

гована середньорiчна кiлькiсть
Чисr"й пDибл,ток (збиток) на одц,просту акцiю

Скоригований чистий прибуток (збиток) на

од}п,прост_ч акцiю

--|-1.t
й,l'"t*

Гайворонська Марiя МиколаТвttа



.Щаrа (piK. мiсяць. число)

lliдприс.rrство ТОВДРll(]ТВО З ОБlIIJzttЕНОЮ I}IJIПОВIЛА.ЦЬНIСТЮ "БlЗНЕС IIОЗIIКr\" за е.I{РПОУ

(ttaйlteHvBat tt tя)

Звir,про рух I,pollloBtlx KoIlITiB (за пряпtltпt метоло]u)
за PiK 2020 р.

l |0l
4l08.12_]9

Форма N3 Код за ДКУДПббЙ_l
Стаття Код За звiтний перiол За аналогiчний перiоr

попеDеднього DокY

l 2 з 4

I. Рух коштiв у резу.пьтатi операrцil"лноi дiя.ilьностi
Надходженrrя вiд:
Реалi зацii продчкцii (тов api в, робiт, послl,г) з000 l63 5l8 47 525

повернень.I податкiв i зборiв з005

1,тоNц,числi податr<у на додаrгу* BapTicTb 3006

Щiльового фiнансування 30l() l()

Надходження вiд отримання субсидiй, дотацlй 30l l
Надходження aBaHciB вiд поrсу-пuiв i заьrовникiв 30l,5

Надiоджсння вiд повернення aBaHciB 3020 220 з9

Нажодкення вiд вiдсоткiв за залишка]\rи коштtв на
потOчнLD( рах},нмх 3025 l 058 l9l
Над.iодження вiд боржникiв неr,стойки (штраr|iв. пснi) з03_5 l l 106

Надходження вiд операцiйноi орснди 304()

На.цодкенrrя вiд огримання роялт1, авторських
винагород

з045

Надкодження вiд страхови.,i прешлiй 3050

Налодження фiнансових \,станов вlд повернення позик з()5 5 29l 069 ll5 066

Iншi надходження 3095 | 07,| 9l
Витрачанн-tl на оп1 аry-- :

ToBapiB (робiт. пос.ту,г) 3 l00 ( 29225 ) ( 30995 )

Прачi J 05 ( 30з86 ) L4 42l )

Вiдрахувань на соцiальнi заходи з l0 ( 796з
Зобов'язань з податйв i зборiв J 1_5 7 4зl ( з84з
Витрачання на оплаry_. зобов'язань з податц на приб},ток 3 lб ( ) ( 75 )

Витрачання на оппату зобов'язань з податку на додану
варгiсть

зll7 ( ) ( )

Витрачання на оппац,зобов'я,tань з iнших податкiв i зборiв зll8 ( 74зl ) ( 3768 )

Витрачангtя на оплат.ч aBaHciB з l35 ( 19788 )

Витрачання на оплат_ч поверненнrI aBaHclB 3 l40 ) 42 )

Витрачання на оплаlу цiльових BHecKiB 3 l45 )

Витрачання на оплату зобов'язань за страховиN,Iи

контрактами 31_50

) )

Витрачання фiнансовлгх },станов на наданнrl позик з 1_5_5 44з ||з ) 162 590* )

Iншi витрачання 3 l90 ( 2067 ) 2266 )

Чис,глrй рух коlll,гiв вiд oпepallil:iHoi лiя.цьностi зI95 -7l925 _55 l70

II. Рух коштiв у результатi iнвестицiiiltоi дiяльностi
Надходження вiд реалiзачii:
фiнансових iнвестицiй 32(х)

необоротних активiв 3205

Надходження вiд отрипtаних :

вiдсоткiв 321_5 4|7 90

дивiдендiв зz2(l

Н адходження вiд дсривативtв з225

Нажодження вiд погашення позик з2з0

Надходження вiд виб1,-ггя лочiрньою пiдприемства та

iншоi господарськоi одиницi з2з5
Iншi надходження з250



Витрачашrя на придбання :

фiнансових iнвестицiй з255 ( ) ( )

необоротних акгивiв з260 ( ll83 ) ( )

Виплати за деривативами з270 ( ) ( )

Витрачання на надання позик зz75 ( ) ( )

витрачання на придбання дочiрньою пiдприемства та
iншоi госполарськоi оJиницi 3280

) )

Iншi платеж1 3290 ) )

Чистий рух коштiв вiд iHBecTltllil"lHoi дiя.пьностi 3295 -766 90

ilI. Гух коштiв у результатi фiнансовоi дiяльностi
Надходження вiд:
Власною капiтаry 3300 77 459 7l |49

Отримання позик 3305

Надкодження вiд пролажу частки в дочlрньому
пiдприемствi _ 33 l0
Iншi надходження 3340

Витрачання на:

Виrg,п власнlтк акцiй зз45 ) ( )

погашення позик 3350

Сгшаry дивiдендiв з355 ) ( )

Витрачанrrя на сruIаry вiдсоткiв зз6() ) )

Вrтграчання на cmlary заборmваностi з фiнансовоi
оренди

336,5 ( ) )

вlrтрачання на прилбаншI частки в дочiрньоl,гу
пiдприемствi з370

( ) )

Витрачання на виIIлати неконтрольованим часткаNI у
дочiрнiх пiдприеплствах зз75

( ) ( )

Iншi гшатежi 3390 ( )

Чlлстий рух кошl,iв Bi,r фiнtнсовоi дiя.пьностi 1 3395 77 459 71 l49

Чr*r.й ру- ц) "- 
ов"х кошii в з zl,звi,l, нллi\+фуб ц 3.100 4 768 lб 069

/1 3405 |9 494 з 425

В.-ив зЙiни вilлютник KlTciB йзал*{йбffйлiв з4l0
34l5 24 262 l9 494

KepiBHl,rK

Головний бу

КРУПЕЛА АННД МИХЛЙЛIВНД

марiя Миколаiвна



!ата (piK. мiсяць. .lисло)

[Iiдприс,мство товдриство з оБN,IЕжЕнок) вIдповIдА.цьнIс,гк) "БIзнЕ(: за еДРПОУ
позIIкА"

(найменування)

Звiт про власпий капiта",I
за Pilt 2020 р.

кодII
202I' 01 0l

4 l0842з9

Форшlа J\Ъ-l Кол за ДКУД Г--lТ0l0Ш-]

Стаття

Код
ряд-
ка

Зарее-
строва-

ний
(пайовий)
капiтал

Капiтал
у лооцiн

- ках

Додат-
ковий

капiтал

Резер-
вний

капiтал

Нерозпо-
дiлений
прибуток
(непокри-

тий
збиток)

Нео-
пла-

чений
капiтал

Вилу-
чений

капiтал

Всього

1
,,

3 4 5 6 7 8 9 10

залишок на початок
року 4000 89 978 (l5 524) (8 989) 65 465

Коригування:
зп,riна облiковоi
полiтики 4005
Виправ.,-rення поп,rилок 40l0
Iншi змiни 4090

Скоригований зали-
IIIпк ня поqаток DoKv 4095 89 978 (l5 524) (8 989) 65 465

Чистий прибуток
(збиток) за звiтний
перiод 4100 45l 45l

Iнший сукупний
дохiд за звiтний
перiод 4110

Дооцiнка (учiнка)
необоротних активiв 41l l

Дооцiнка ýчiнка)
фiнансових iHcTpyMeHTiB 4ll2
Накопиченi KypcoBi

рiзницi 4l lз
Частка iншого сукупного

до\одч- асоцiЙованlдi i

спiльних пiдприешtств 4l l4
Iнший сукr,пний дохiд 4l lб
Розподiл прибутку:
виплати власникам
(дивiденди) 4200

С прямування прибl,тк,ч

до зареестрованого
капiталч 4205

Вiдрац,вання до
пезсDвного капiтаrп, 42l0
С\ма чистого прибlтrсу,

належна до бюджетч
вiдповiдно до
законодавства 42l.5

Счма чистого прибутку
на cTBopeHHrI
спецiальних
(цiльових) фонлrв 4220



Сума чисюю црибутку
на матерiальне
заохочOннrI

Вилучення капiталу:
п акцiй (часток)

лених акцiй (часток)

Аtц,,товання викупле-
ниli акцiй (часток)

Iншi змiни в капiталi
Прилбання (продаж)
неконтрольованоi
частки в дочiрньому

(l5 07з)

КРУПЕЛА АННА МИХАЙЛIВНА

Гайворонська Марiя Миколаiвна



Примiтки до фiнансовоi звiтностi за 2020 piK

Товариство з обмежено вiдповiдальнiстю <<БIЗНЕС ПОЗИКА>
1. Загальнi положення.
Повна назва товариства: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

(БIЗнЕС ПоЗИКА>
Скорочена назва товариства: ТоВ (БIЗПоЗИкА)
Код €ДРПОУ: 410842з9
Органiзачiй но-правова форма
товариства:

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Д'ата провелення державноТ peccTpauii
(сtпвооення\:

|7 .0|.20|7

Номер запису про включення вiдомостей про
юDидичнy особу до €ДР:

l 070 102 0000 066830

мiсцезнаходження: 01133, м.Киiв, вул. Генерала Алмазова lЗ, офiс
524.

Чисельн icTb прачiвникiв:
середня за 2020 р.

на кiнець 2020 р.:

1,75

168

Кiлькiсть учасникiв станом на 31.12.2020 р.
1J

Вiдповiдальнi особи Щиректор: Крупела Анна Михайлiвна
Головний бухга,rтер: Гайворонська Марiя
ииколаiвна

Наявнiсть вiдокремлених пiлрозлiлiв ФIЛШ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЗНЕС ПОЗИКА"
"киiв 1"
Кол €ffРПОУ ВП: 41785366
Мiсцезнаходження ВП: 0 1 00 1, м.КиТв,
Шевченкiвський район, ВУЛИЦЯ
СОФIiВСЬКА, булинок З-Б
Реестрачiя:06.12.20|7 Знято з реестрачii :

з0.09.2020
ФIЛIЯ М2 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЗНЕС ПОЗИКА"
Код СДРПОУ ВII: 42З24595
Мiсцезнаходження ВП: 61002, XapKiBcbKa обл..

MicTo XapKiB, КиТвський район, ВУЛИЦЯ
ДАРВIНА, будинок 7, офiс 1-5

Ресстрацiя 24.07 .20118 Знято з реестрачii:
22.09.2020
ФIЛIЯ ЛtЗ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ "БIЗНЕС ПОЗИКА"
Код €ДРПОУ ВП: 42З29457
Мiсцезнаходження ВП: 79007, Львiвська обл.,
MicTo Львiв, Галицький район, ВУЛИЦЯ
ШПИТАЛЬНА, булинок 26, офiс 2
Ресстрачiя: 25.01.2018 Знято з ресстрачii:
|7.09.2020
ФIЛIЯ ЛЬ4 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЗНЕС ПОЗИКА"
Код €ДРПоУ ВП: 42529817



Мiсцезнаходження ВП: 490З8,

,Щнiпропетровська обл., MicTo Щнiпро,
IJентральний район, ВУЛИЦЯ ШМIДТА,
будинок 9 Б
Реестрацiя: 08.10.2018 Знято з реестрацii:
28.09.2020
ФIЛIЯ ЛЪ5 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЗНЕС ПОЗИКА"
Кол е.ЩРПОУ ВП: 42590З47
Мiсцезнаходження ВП: 29001, Хмельницька
обл., MicTo Хмельницький, ВУЛИЦЯ
ГРУШЕВСЪКОГО, будинок 45
Реестрацiя: 02.1 1.2018 Знято з ресстрацiТ:
21.08.2020
ФIЛIЯ Мб ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЗНЕС ПОЗИКА"
Кол С.ЩРПОУ ВП: 42б85889
Мiсцезнаходження ВП: 65045, Одеська обл.,
MicTo Одеса, Приморський район, ПЛОЩА
СОБОРНА, будинок 1, офiс l01
Ресстрацiя : 05.12.2018 Знято з ресстрацiТ:
30.09.2020
ФIЛIЯ М7 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 : 04.04.2019 Знято з peccTpauii:

28.09,2020
ФIЛIЯ ЛЬ8 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЗНЕС ПОЗИКА"
Код €ДРПОУ ВП: 42929608
Мiсцезнаходження ВП: 36002, Полтавська обл.,
MicTo Полтава, Шевченкiвський район,
ВУЛИЦЯ €ВРОПЕЙСЬКА, будинок 90
Реестрацiя: 04.04.2019 Знято з ресстраuiТ:
18.08.2020

ФIЛIЯ ЛЬ9 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
-

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЗНЕС ПОЗИКА"
Кол еflРПОУ ВП: 42929657
Мiсцезнаходження ВП: 1000З, Житомирська
обл., MicTo Житомир, Богунський район,
мАЙдАн пЕрЕмоги, булинок 10

Реестрацiя : 04,04.2019 Знято з peccTpauiТ:

25.08.2020
ФIЛIЯ ЛЬ10 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЗНЕС ПОЗИКА"
Код СДРПОУ ВП: 4З0754lЗ
Мiсцезнаходження ВП: 58008, Чернiвецька
обл., MicTo Чернiвцi, ВУЛИЦЯ ШКIЛЬНА,

динок l
2



Реестрацiя : 24.06.20|9 Знято з реестрацii:
21.09.2020
ФIЛIЯ ЛЬ11 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ "БIЗЕНС ПОЗИКА"
Кол СЩРПОУ ВП: 4З075425
Мiсцезнаходження ВП: 73026, Херсонська обл.,
MicTo Херсон, Суворовський район, ВУJIИЦЯ
I.КУЛИКА, булинок 21А
Ресстрацiя : 24.06.201'9 Знято з ресстрацii:
26.08,2020

ФIЛIЯ ЛЪ12 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЗНЕС ПОЗИКА"
Код еДРПОУ ВП: 4З172871'
Мiсцезнаходження ВП: 7601 9, IBaHo-
Франкiвська обл., MicTo Iвано-Франкiвськ,
ВУЛ.ДОВГА, булинок 20-В, примirцення 58
Реестрацiя: 13.08.2019 Знято з ресстрацii:
2|.08.2020
ФIЛШ М13 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЗНЕС ПОЗИКА"
Кол С,ЩРПОУ ВП: 4З2542Зб
Мiсцезнаходження ВП: ЗЗ014, PiBHeHcbKa обл.,
MicTo PiBHe, ВУЛИЦЯ СТЕПАНА БАНДЕРИ,
булинок 33-А
Реестрацiя : 2'l .09.20|9 Знято з ресстрацii:
01.09.2020
ФIЛIЯ ЛЬ14 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ "БIЗНЕС ПОЗИКА"
Код €ДРПОУ ВП: 4З288244
Мiсцезнаходження ВП: 88000, Закарпатська
обл., MicTo Ужгород, ВУЛИЦЯ РОБОЧА,
булинок 1

Реестрацiя: l1.10.2019 Знято з ресстрацiТ:
29.09,2020
ФIЛIЯ М15 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЗНЕС ПОЗИКА"
Код СДРПОУ ВП: 4З297594
Мiсцезнаходження ВП: 43016, Волинська обл.,
MicTo Луцьк, ВУЛИЦЯ ЛЕСI УКРАiНКИ,
будинок l0
Реестрацiя: l8,10.20l9 Знято з реестраuiТ:
01.09.2020
ФIлIя J\t}lб товАриствА з оБмЕжЕною
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЗНЕС ПОЗИКА"
Код СДРПОУ ВП: 4З2968З1
Мiсцезнаходження ВП: 54001, МиколаiЪська
обл., MicTo Миколаiв, IJентральний район,
ВУЛИЦЯ IНЖЕНЕРНА, булинок 17lЗ
Реестрацiя: 18.10.2019 Знято з ресстрацiТ:
01.09.2020
ФIЛIЯ ЛЬl7 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЗНЕС ПОЗИКА"



Код еДРПОУ ВП: 4ЗЗ2З0'79
Мiсцезнаходження ВП: 14000, Чернiгiвська
обл., MicTo Чернiгiв, ,Щеснянський район,
ВУЛИЦЯ ГЕТЬМАНА ПОЛУБОТКА, булинок
16, примiщення2
Реестрацiя: 31.10.2019 Знято з реестрацiТ:
l7.08.2020
ФIЛIЯ ЛЪ18 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ "БIЗНЕС ПОЗИКА"
Кол €,ЩРПОУ ВП: 4ЗЗ27492
Мiсцезнаходження ВП: 50027,

Щнiпропетровська обл., MicTo Кривий Рiг,
Саксаганський район, ПРОСПЕКТ ГАГАРIНА,
будинок 47, примiщення 2
Реестрацiя: 01.11 .2019 Знято з реестрацiТ:
08.04.2020
ФIЛIЯ ЛЬ19 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЗНЕС ПОЗИКА"
Код СДРПОУ ВП: 43З28061
Мiсцезнаходження ВП: l8001, Черкаська обл.,
MicTo Черкаси, Соснiвський район, ВУЛИЦЯ
БАЙди вишнЕвЕцького, будинок 34
Ресстрацiя: 04.1 1 .20|9 Знято з реестрачii,
з 1.08.2020

ФIлIя лt20 товАриствА з оБмЕжЕною
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЗНЕС ПОЗИКА"
Кол С.ЩРПОУ ВП: 43384З67
Мiсцезнаходження ВП: 25009, Кiровоградська
обл., MicTo Кропивницький, Фортечний район,
ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок З4lЗ2
Ресстрацiя 04.12.2019 Знято з реестрацiТ:
02.09.2020
ФIЛIЯ ЛЪ21 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЗНЕС ПОЗИКА"
Код СДРПОУ ВП: 4ЗЗ90028
Мiсцезнаходження ВП: 21020, Вiнницька обл.,
MicTo Вiнниця, ПРОВУЛОК ЦЕГЕЛЪНИЙ,
булинок 3, примiщення 4
Реестрачiя: 05.12.2019 Знято з ресстрачii:
2|.09.2020
ФIЛШ ЛЬ22 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЗНЕС ПОЗИКА"
Код СДРПОУ ВП: 4З4||497
Мiсцезнаходження ВП: 02206, м. Киiв,
,Щнiпровський район, ВУЛИЦЯ АНДРIЯ
МАЛИШКА, булинок 39
Реестрацiя 16.12.2019 Знято з ресстрацii:
17.08.2020
ФIлIя Jft23 товАриствА з оБмЕжЕною
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЗНЕС ПОЗИКА"
Кол С!РПОУ ВП: 4З457487

4



Мiсцезнаходження ВП: 87525,,Щонецька обл.,

MicTo Марiуполь, Щентральний район
ПРОСПЕКТ HAXIMOBA, булинок 194,

примiщення 24

Ресстрачiя: 17.01 .2020 Знято з реестрачii:
2|.08.2020
ФIлIя лi'24 товАриствА з оБмЕжЕною
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЗНЕС ПОЗИКА"
Код €ДРПОУ ВП: 4З482529
Мiсцезнаходження ВП: 46001, Тернопiльська
обл., MicTo Тернопiль, ВУЛИЦЯ ЗАМКОВА,
булинок 1, примiщення 49
Реестрачiя: З1.01 .2020 Знято з реестрачiТ:
|7.08.2020
ФIЛIЯ ЛЬ25 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЗНЕС ПОЗИКА"
Код €ДРПОУ ВП: 4З5002ЗЗ
Мiсцезнаходження ВП: 40004, Сумська обл.,
MicTo Суми, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок l3,
Реестрацiя 0'7 .02.2020 Знято з ресстрацiТ:
17.08.2020

ФIлIя лtь2б товАриствА з оБмЕжЕною
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЗНЕС ПОЗИКА"
Код СДРПОУ ВП: 4354818З
Мiсцезнаходження ВП: 84313, ,Щонецька обл.,

MicTo Краматорськ, ПРОСПЕКТ МИРУ,
будинок 6
Реестрацiя 04.0З.2020 Знято з ресстрачiТ:
07.09.2020

ФIЛlЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЗНЕС ПОЗИКА"
Код €ДРПОУ ВП: 4З883048
Мiсцезнаходження ВП: 36000, Полтавська обл.,
MicTo Полтава, ВУЛИЦЯ КОТЛЯРЕВСЬЕОГО.
булинок Il27, офiс Т

Реестрацiя : 2З .1 0,2020

товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю кБIзнЕс ПозикА) е фiнансовою компанi€ю, яка ма€ право надавати

кошти у позику, в тому числi i на умовах фiнансового кредиry вiдповiдно до ЛiцензiТ НацiональноТ KoMiciT, ЩО ЗДiйСНЮС

державне реryлювання у сферi ринкiв фiнансових послуГ згiдно розпорядження Нацкомфiнпослуг вiд 06.04.20 l7 Ns 96 l.

Товариство веде свою дiяльнiсть на всiй територiТ УкраТни.
ФiнансовазвiтнiстьТОВ(БIЗПОЗИКА)зарiк,якийзакiнчивсяЗl грулняв2020 р.затвердженалОвИПуску(З

метою оприлюднення) керiвничтвом Товариства26 лютого 2021 року.
Hi учасники Товариства, Hi iншi особи не мають права вносити змiни до цiет фiнансовот звiтностi пiсля iT

затвердження до випуску.
Товариством затверджений наказ "Про облiкову полiтику" заNэ l-Вр вiд l7.0l.20l7 РОКУ.



Умови здiйснення дiяльностi.

ТоВ (БIЗПоЗИкд) здiйснюе свою дiяльнiсть в YKpaiHi. Таким чином, на бiзнес Товариства впливають eKoHoMiKa

i фiнансовi ринки Укратни, яким притаманнi властивостi Ринц, який на даний час розвива€ться. Укратна продовжу€

проведеннЯ економiчниХ рефорМ i розвитоК свого правоВого, податкОвого полЯ та законодаВчоТ бази вiдповiдно ло потреб

ринковот економiки' проте вони пов'язанi з ризиком неоднозначностi тлумачення ii вимог, якi до того ж схильнi до частих

змiн, шо укупi з iншими юридичними та фiскальними перешкодами створюс додатковi проблеми для пiдприемств, що

ведутЬ бiзнес В YKpaTHi. МайбутнЯ стабiльнiстЬ украТнськоТ економiкИ багатО в чомУ зiшежить вiд цих реформ i досягнень,

u runo* вiл ефекiивностi економiчних, фiнансових i грошових заходiв, що вживаються урядом. Укратнська ekoHoMika

слабо захищена вiд спадiв на ринку i зниження темпiв економiчного розвитку в iнших часТиНах cBiTy. У 2020 poui

укратнський уряд продовжу€ вживати заходи з пiлтримки економiки з метою подолання наслiдкiв глобальнот фiнансовот
кризи..

ТовариствО мас диверсИфiкованиЙ портфель виданих коштiв у позику, клiенти, операuiТ з якими у сукупностi

приносять бiльше l00/o доходiв Товариства вiдсутнi.
представлена фiнансова звiтнiсть вiдображае точку зору керiвництва на те, який вплив надають умови ведення

бiзнесу в ykpaTHi на дiяльнiсть i фiнансове становище Товариства. Майбутнiй економiчний розвиток Укратни зil,чежить

вiд зовнiшнiх факторiв i заходiв внутрiшнього характеру, що вживаються урядом для пiдтримки зростання та внесення

змiн до податковоi', юридичнот та нормативноТ бази. Керiвниuтво вважас, що ним вживаються Bci необхiднi заходи для

пiдтримки стiйкостi i розвитку бiзнесу Товариства в сучасних умовах, що склапися в бiзнесi та економiцi.

Заява про вiдповiдальttiсть Керiвнпцтва Товариства.

керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансовот звiтностi Тов кБIзпозикАD. Фiнансова звiтнiсть

достовiрнО вiлображас фiнансове положення Товариства на 3l грулня 2020 року, результати його господарськоТ

дiяльностi i потоки грошових коштiв за2020 piK вiлповiдно ло Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi (мсФз).
керiвництво пiдтверлжус, що вiдповiдна облiкова полiтика була послiдовно застосована. В ходi пiдготовки

фiнансовот звiтностi Товариством були зробленi справедливi думки i оцiнки. Керiвниuтво також пiдтверджу€, що

фiпu"aо"u звiтнiсть Товариства була пiдготовлена на ocHoBi принципу безперервностi дiяльностi.
Керiвництво Товариства несе вiдповiдальнiсть за ведення бухгалтерського облiку нtU]ежниМ чином, за вживаннЯ

ро.уr""* заходiв для захисту активiв КомпанiТ, а також за запобiгання i виявлення шахрайства i iнших порушень. Воно

також несе вiдповiдальнiсть за дiяльнiсть КомпанiТ вiдповiдно До ЗакОноДаВСТВа УКРаТНИ.

Принципи складання.

Фiнансова звiтнiсть Товариства с фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з метою

достовiрного подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та фошових потокiв Товариства лля

задоволення iнформачiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.

Фiнансова звiтнiсть Товариства була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовот звiтностi

("мсФз").
Щля пiдготовки ловного комплекту рiчноТ фiнансовоТ звiтностi за2020 piK, яка вкJ]ючас: Звiт прО фiнансовий стаН

(Баланс, Форма Nчl)., Звiт про сукупнi прибутки та збитки (Звiт про фiнансовi результати, Форма Nч2), <Звiт про рух
.роrо""* коштiв> (Форма Nэ3), ,iз"i, про власний капiтал> (Форма Nч 4 ), загальну iнформаuiю про лiяльнiсть КомпанiТ

за piK, щО минуВ на зазначенУ даry, опиС основних важливих аспектiв облiковоТ полiтики та iншi пояснювальнi прим iтки

до'фiнансовоt'звiтностi ,u iOZO pi* Оуrо використано концептуzIльну основу наступних документiв в релакuiТ чиннiй

"u 
0l .i.,"' 2020 рокУ та офiuiйнО оприлюднеНнi на веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни:

о Мiжнароднi стандарти фiнансовоТ звiтностi (МСФЗ);
о Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (мсБо);
о Тлумачення, розробленi KoMiTeToM з тлумачень мiжнародноТ фiнансовоТ звiтностi (КТМФЗ, ПКТ);

о ЗакоН УкраТнИ <Про бухга;rтерськиЙ облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaTHi>;

о Iншi нацiональнi законодавчi та нормативнi акти щодо органiзацiТ i ведення бухгалтерського облiку та

скJIадання фiнансовоТ звiтностi в YKpaTHi, якi не протирiчать вимогам мсФз.
ФункчiоналЬною в€UIютоЮ шiсТ фiнансОвоТ звiтностi е нацiональна валюта УкраТни, гривня. ОпераuiТ у валютах, якi

вiдрiзняються вiд функцiональноТ валюти Товариства, вважаються операцiями в iноземних в€L,Iютах. Yci данi фiнансовоi

звiтностi представленi в тисячах украiнських гривень.

CyTTcBi полоя(епня облiковоi полiтики

основа (або основш) оцiнки, застосована прп складаннi фiнансовоi звiтностi
Lи фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на ocнoBi iсторичноi BapTocTi активiв та справедливот або

амортизованоТ BapTocTi фiнансових активiв та зобов'язань вiдповiДно до МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти).

Оцiнка справедливоТ BapTocTi здiйснюеться з використанням методiв оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB,

дозволених мсФЗ 1З кОцiнки за справедливою вартiстю). TaKi методи оцiнки вкJIючають використання
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справелливоТ BapTocTi як цiни, яка була б отримана за продiDк активу, або сплачена за передачу зобов'яЗання

у звичайнiй операцiТ мiж учасниками ринку на даry оцiнки.

Загальнi положення щодо облiковпх полiтик

Основа формування облiковпх полiтпк
облiковi пЬлiтики - KoHKpeTHi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi

суб'сктоМ господарюВання прИ складаннi та поданнi фiнансовоТ звiтностi. мсФЗ наводить облiковi полiтики,

якi, за висновком РМСБО, дають змоry скJIасти таку фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме доречну та дОСтОВiРНУ

iнформацiю про операцii, iншi подiТ та умови, до яких вони застосовуються. TaKi полiтики не слiд

застосовувати, якщо вплив ix застосування е несуттевим.
облiкова полiтика Товариства розроблена та затвердження керiвником Товариства вiдповiдно до вимог

мсБо 8 коблiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки>> та iнших чинних мсФз, зокрема мсФз
9 <Фiнансовi iнструменти>>.

Облiкова полiтика Товариства затверджена Наказом Jrb l -Вр вiд l 7.0l .2017 РОкУ.

Iнформачiя про змiни в облiкових полiтиках
Товариство обирае та застосовуе своi облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiй, iнших подiй

або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагае або не дозволяе визначення категорiТ статей, для яких iншi

полiтики можуть бути доречними.
Згiдно з наказом J',lb Фн-0l вiд 28 грудня 2018 року до облiковоТ полiтики Товариства були BHeceHi змiни

у вiдповiдностi до вимог стандартiв мсБо 8 коблiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки) та

МсБо 16 KOcHoBHi засоби>.
Товариство не е виробничим пiдприемством, тому облiк основних засобiв за амортизованою вартiстю

не буле викривленням iнформацiТ для користувачiв фiнансовоТ звiтностi, у зв'язку з чим керiвництво

Товаiиства вирiшило перейти на облiк основних засобiв за амортизованою вартiстю. Позаяк переоцiнка

основних засобiв за минулi перiоди не проводилась, то змiни до облiковот полiтики не впливають на показники

попереднiх перiодiв, i порiвняльна iнформацiя щодо ретроспективного застосування нових облiкових

принципiв не надасться.

Форма та назви фiнапсовпх звiтiв
перелiк та назви форм фiнансовот звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам, встановленим нп(с)Бо

l кЗагальнi вимоги до фiнансовоТ звiтностi> до фiнансовоi звiтностi Товариства за 2020 piK, вкJIючас:

- Звiт про фiнансовий стан (Баланс, Форма J\b1);

- Звiт про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати, Форма Nл2);

- Звiт про рух грошових коштiв (Форма JФЗ);

- Звiт про власний капiтал (Форма J\b 4);

- Примiтки до рiчноТ фiнансовоТ звiтностi пiдготовленi у вiдповiдностi ДО МСФЗ.
Обмеження щодо володiння активами не вiдбувалось.
Участi у спiльних пiдприемствах не вiдбувалось.

Методи подання iнформачiТу фiнансовпх звiтах t
Згiдно з МСФЗ та враховуючи НП(С) Бо l, Звiт про сукупний дохiд передбачае подання витрат,

визнаниХ у прибуткУ або збитку, за шасифiКацiею, основаноЮ на методi <функцiТ витрат) або <собiвартостi

реалiзацiЬ, з.iдrО i "*r' витратИ к.пасифiкують вiдповiдно до ix функчiй як частини собiвартостi чи,

напри кJIад, в итрат на адм i нiстративну дiяльнiсть.
представлення грошових потокiв вiд операцiйнот дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв

здiйснюсться iз застосуванняМ прямого методу, згiдно з яким розкриваеться iнформацiя про ocHoBHi класи

надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. Iнформачiя про ocHoBHi види надходжень та

грошових виплаТ формусться на пiдставi облiкових записiв Товариства.

Облiковi полiтики щодо фiнансових iHcTpyMeHTiB

Впзнання та оцiнка фiнансових iHcTpyMeHTiB
товариство визнае фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли воно ста€ стороною

договi рн их положен ь щодо фiнансового i нструмента.



ОперачiТ з придбання або продажу фiнансових iHcTpyMeHTiB визнаються iз застосуванням облiку за

датою розрахунку.
Товариство визнае TaKi категорiТ фiнансових активiв:
. фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результаry переоцiнки

у прибутку або збитку;
. фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю.
Товариство визнае TaKi категорiI фiнансових зобов'язань:
. фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;
. фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдобра:кенням результату переоцiнки у

прибутку або збитку.
OcHoBHi методи оцiнки
Фiнансовi активи та зобов'язання вiдобрrDкаються за справедливою вартiстю, первiсною вартiстю або

амортизованою собiвартiстю зчu]ежно вiд ix класифiкацiТ.
Справедлива BapTicTb - це сума, за якою можна обмiняти актив або погасити заборгованiсть пiд час

операцiТ мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами, це поточна цiна пропозицiТ для

фiнансових активiв i цiна попиry для фiнансових зобов'язань, що котируються на активному та фiксованим
TepMiHoM погашення, по вiдношенню до яких у Керiвництва Товариства е HaMip та моrкливiсть утримувати ix
до надходження TepMiHy погашення.

Bci iншi фiнансовi активи входять до категорiТ активiв, якi утримуються з метою пРОдrDкУ, ЯКl

ТовариствО утримуе на протязi невизначеНого перiодУ часу та якi можуть бути проданi в разi необхiдностi
пiдтриманНя лiквiдностi. Згiдно мсФЗ 9 параграф Б5.1.2А найкращий доказ справедливоТ BapTocTi

фiнансовоГо iHcTpyMeHTa прИ первiсномУ визнаннi - це цiна операцiТ (тобтО справедлиВа BapTicTb наданоТ чи

отриманоТ компенсацiТ).
Згiдно МСБО 9 Амортизована собiвартiсть фiнансового активу або фiнансового зобов'язання - Це СУМа.

за якоЮ фiнансовий актиВ чи зобов'язання оцiнюеться при первiсному визнаннi, MiHyc виплати основноТ суми,

плюс (або MiHyc) накопичена амортизацiя буль-якот рiзницi мiж цiею первiсною сумою та сумою погашення

iз застосуванням методу ефективного вiдсотка та MiHyc будь-яке зменшення (прямо чи через застосування

рахунку резервiв) унаслiдок зменшення корисностi або неможливостi отРимаННЯ.

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

фiнансового зобов'язання (або групи фiнансових активiв чи фiнансових зобов'язань) та розподiлу доходу чи

витрат вiд вiдсоткiв на вiдповiдний перiод. Ефективна ставка вiдсотка - це ставка, яка точнО ДИСКОНryС

попередньо оцiненi майбутнi платежi або надходження грошових коштiв протягом очiкуваного строку ЛiТ

фiнансовоГо iHcTpyMeHTa та, якщо доцiльно, протягом коротшого перiоду до чистоТ балансовоТ BapTocTi

фi нансового активу чи фi нансового зобов'язання,
МСФЗ 9 кФiнансовi iнструменти> (далi - МСФЗ 9) застосовувати в частинi визнання, класифiкацiТ та

оцiнки фiнансових активiв, а з питань зменшення корисностi фiнансових активiв, якi класифiкуються як TaKi,

що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю,
Кредитний ризик - ризик того, що одна зi cTopiH за фiнансовим iHcTpyMeHToM завдасть фiнансовi збитки

iншiй cTopoHi шляхом невиконання cBolk зобов'язань.
Розрахунок включае Bci винагороди i суми, виплаченi (отриманi) за договором сторонами. якi с

невiд'смноЮ частиноЮ ефективноТ ставкИ вiдсотка (див. МСФз (IAS) 15 <Виручка вiд KoHTpaKTiB з

к.лiентами>), по витрат угодi i Bcix iнших премiй або знижок
[снуе припущення, що потоки грошових коштiв i очiкуваний TepMiH iснування групи аналогlчних

фiнансових iHcTpyMeHTiB можуть бути достовiрно розрахованi. Однак в тих рiдкiсних випадка\ коли

неможJlиво достовiрно розрахувати потоки грошових коштiв або очiкуваний строк iснування фiнансового
iHcTpyMeHry, пiдприемство повинно використовувати данi по руху грошових коштiв, передбаченi договором,

на протязi всьогО договiрногО TepMiHy фiнансового iHcTpyMeHTy (або групи фiнансових iHcTpyMeHTiB).

Витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання фiнансового активу, не включаються до Тх

BapTocTi при первiснiй оцiнцi для фiнансових активiв, якi к.гlасифiкуються як TaKi, що оцiнюються за

справедливою вартiстю, а визнаються у сI<ладi прибутку або збитку.
ВизначаюЧи, чи дорiвНю€ справеДлива BapTicTb прИ первiсномУ визнаннi цiнi операцir, потрiбно брати

до уваги чинники, xapaKTepHi для цiеТ операцiТ та для активу (параграф Б4 МСФЗ l З)

Визнання фiнансових iHcTpyMeHTiB здiйснюсться таким чином:
. операцiт З фiнансовими iнструментами вiдобраэкаються в звiтi про фiнансовий стан на даry розрахунку,

тобто на даry набуття (передавання) права власностi на них;
. кошти, кредити та заборгованiсть клiентiв i Bci фiнансовi зобов'язання первiсно визнаються за

справедливою вартiстю з урахуванням витрат, що безпосередньо пов'язанi з проведенням операцiТ.

Справедливою вартiстю фiнансового iнструменЦ пiд час первiсного визнання с цiна операцiТ (тобто

справедлива BapTicTb наданих або отриманих коштiв). Прибуток або збиток при первiсному визнаннi виникас
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лише тодi, коли € рiзниця мiж справедливою вартiстю та цiною операцii, яку можуть пiдтвердити iснуючi
поточнi ринковi операцiТ з такими ж iнструментами або методи оцiнки, дJIя яких використову€ться тiльки
вiдкрита ринкова iнформачiя.

Облiкова полiтика щодо под.rльшоТ оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB розкриваеться нижче у вiдповiдних

роздiлах облiковоТ полiтики.

Грошовi кошти та TxHi еквiвалепти
Грошовi кошти скJIадаються з коштiв на поточних рахунках у банках . Еквiваленти грошових коштiв -

це KopoTкocTpoKoBi, високолiквiднi iнвестицii, якi вiльно конверryються у вiдомi суми грошових коштiв i яким
притаманний незначний ризик змiни BapTocTi. Iнвестицiя визначасться зазвичай як еквiвалент грошових
коштiв тiльки в разi короткого строку погашення, наприкJIад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати
придбання.

Грошовi кошти та lx еквiваленти можуть утримуватися, а операцiТ з ними проводитися в нацiональнiй
валютi.

Грошовi кошти та ix еквiваленти визначаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активами.
Первiсна оцiнка грошових коштiв та ix еквiвалентiв здiйснюсться за справедливою вартiстю, яка

дорiвнюе ik номiнальнiй BapTocTi.
Подальша оцiнка грошових коштiв здiйснюеться за справедливою вартiстю.
Подальша оцiнка еквiвалентiв грошових коштiв, представлених депозитами, здiйснюсться за

амортизованою соб iвартiстю.
У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках у банках (наприклад, у випадку

призначення НБУ в банкiвськiй ycTaHoBi тимчасовоТ адмiнiстрацii) ui активи можуть бути класифiкованi у
складi непоточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю банкiвськоТ установи та
вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання ix як активу припиня€ться i ix BapTicTb

вiдображаеться у складi збиткiв звiтного перiолу.

.Щебiторська заборгованiсть та iншi фiнансовi активи, що оцiню€ться за амортизованою
собiвартiстю

.Щебiторська заборгованiсть - це фiнансовий актив, який являе собою контрактне право отримати
грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'екта господарювання.

Безумовна дебiторська заборгованiсть визнасться як актив тодi, коли Товариство стас стороною

договору та, внаслiдок цього, набувае юридичне право одержати грошовi кошти.
У складi дебiторськоТ заборгованостi Товариство вiдобр:uкас TaKi активи:
. дебiторська заборгованiсть з господарськоТ дiяльностi
. дебiторська заборгованiсть за виданими кредитами;
. iнша дебiторська заборгованiсть.
Первiсна оцiнка дебiторськоТ заборгованостi здiйснюсться за справедливою вартiстю, яка дорiвнкlе

BapTocTi погашення, тобто cyMi очiкуваних контрактних грошових потокiв надаry оцiнки.
Пiсля первiсного визнання подzlльша оцiнка дебiторськоТ заборгованостi за амортизованою вартiстю.

Застосовуючи аналiз дисконтованих грошових потокiв, Товариство використову€ одну чи кiлька стаВок

дисконry, KoTpi вiдповiдають перевzDкаючим на ринку нормам доходу для фiнансових iHcTpyMeHTiB, якi маЮть

в основному подiбнi умови i характеристики, вкJ,Iючаючи кредитну якiсть iHcTpyMeHTa, зzLпишок строку,

протягом якого ставка вiдсотка за контрактом е фiксованою, а також зaшишок строку до погашення ОСнОвНОТ

суми та валюry, в якiй здiйснюватимуться платежi.
Поточну дебiторську заборгованiсть без встановленоТ ставки вiдсотка Товариство оцiнюс ,u iу"оro

первiсного рахунку факryри, якщо вплив дисконryвання е несуl-гсвим.
Товариство оцiнюе станом на кожну звiтну даry резерв пiд збитки за фiнансовим iHcTpyMeHToM у

розмiрi, що дорiвнюс:
- l2_мiсячним очiкуваним кредитним збиткам у разi, якщо кредитний ризик на звiтну даry не зазнав

значного зростання з моменry первiсного визнання;
- очiкуваним кредитним збиткам за весь строк лiТ фiнансового iHcTpyMeHry, якщо кредитний ризик За

таким фiнансовим iHcTpyMeHToM значно зрiс iз моменту первiсного визнання.
У випадку фiнансових активiв кредитним збитком е теперiшня BapTicTb рiзницi мiж договiрниМИ

грошовими потоками, нlulежними до сплати на користь Товариства за договором i грошовими пОТОКами, ЯКi

Товариство очiкуе одержати.
Станом на кожну звiтну даry Товариство оцiню€, чи зазнав кредитний ризик за фiнансовим

iHcTpyMeHToM значного зростання з моменry первiсного визнання. При використаннi такоТ оцiнки Товариство

замiсть змiни очiкуваних кредитних збиткiв використовуе змiну ризику настання лефолту (невиконання

зобов'язань) протягом очiкуваного строку дiТ фiнансового iHcTpyMeHTa. .Щля виконання такОТ оцiнки
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Товариство порiвнюе ризик настання дефолry (невиконання зобов'язань) протягом очiкуваного строку дiТ

фiнансового iHcTpyMeHTa i на даry первiсного визнання, i враховус при цьому обrрунтовано необхiдну та

пiдтверлжувану iнформацiю, що е досryпною без надмiрних витрат або зусиль, i вказуе на значне зростання

кредитного ризику з моменту первiсного визнання.
Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM не

зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання, якщо було з'ясовано, що фiнансовий iHcTpyMeHT

мас низький piBeHb кредитного ризику станом на звiтну даry.
У випадку фiнансового активу, що € кредитно-знецiненим станом на звiтну дату, itJIe не е придбаним

або створеним кредитно-знецiненим фiнансовим активом, Товариство оцiнюс очiкуванi кредитнi Збитки ЯК

рiзницю мiж валовою балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх гРОшОвИХ

потокiв, дисконтованою за первiсною ефективною ставкою вiдсотка за фiнансовим активом. Будь-яКе

кориryвання визна€ться в прибутку або збитку як прибуток або збиток вiд зменшення корисностi.
Резерв знецiнення дебiторськоТ заборгованостi внаслiдок кредитних збиткiв створюсться з

використанням методу класифiкацiТ дебiторiв за термiнами на який виданий кредит (перiодизацiя дебiторськоТ
заборгованостi). !ля нарахування резервiв Товариство проводить оцiнювання дебiторськоТ заборгованостi. Що

уваги прийма€ться платiжна дисциплiна при погашеннi основноТ суми борry i вiдсоткiв по кредиry. Тобто при

к.гlасифiкачiТ кредитiв за ступенем ризику i вiднесення до вiдповiдноТ групи при розрахунку резерву до УВаГи
приймаеться тiльки один критерiй - погашення позичzlJIьниками заборгованостi.

Розмiр резерву визначаеться до загrulьноТ кредитноТ заборгованостi з застосуванням коефiцiентiв РИЗИКУ
i щоквартально коригуеться. Коефiчiснти ризику визначаються з використанням iнформачiт про погашення

заборгованостi попереднiх звiтних перiодiв i з огляду на чинники наявностi об'сктивних свiдчень того, що
Товариство не зможе стягнути дебiторську заборгованiсть.

Метод перiодизацiТ дебiторськоi заборгованостi вимагае аналiзу залишкiв дебiторськоТ заборгОванОСТi

на кiнець звiтного перiоду, що стосуеться облiку tT непогашення. На пiдставi аналiзу кожнот з груп

дебiторськОТ заборгованостi застоСовусться певний вiдсоток / коефiuiент кредитного ризикУ, що базусться на

досвiдi минулих перiодiв погашення заборгованостi в залежностi вiд кiлькостi днiв прострочення.

При цьому методi врахову€ться зчlлишок резерву знецiнення дебiторськоТ заборгованостi внаслiдок

кредитниХ збиткiВ на початок звiтного перiоду i безнадiйна дебiторська заборгованiсть, списана / використана

за рахунок резерву протягом звiтного перiоду.

.Щебiторська заборгованiсть вiдображаеться в звiтi про фiнансовий стан за чистою реалiзаuiйною
вартiстю, з а MiHycoM резерву знецiнення дебiторськоТ заборгованостi внаслiдок кредитних ЗбиТКiВ.

товариство визнас банкiвськi депозити зi строком погашення вiд чотирьох до дванадцяти мiсяцiв з дати

фiнансовот звiтностi, в разi, якщо дострокове погашення таких депозитiв ймовiрно призведе до значних

фiнансовиХ втрат, в складi поточних фiнансових iнвестицiй. Товариство вiдносно банкiвських депозитiв мас

насryпну модель розрахунку збитку вiд знецiнення фiнансового активу:
l) при розмiщеннi депозиry в банку з високою надiйнiстю (iнвестицiйний piBeHb рейтингу uаААА,

uаДД, uад, uaBBB, та Банки, що мають прогноз <стабiльний) що присвоюсться рейтинговими агентствами.

якi BHeceHi до Щержавного ре€стру уповнов:uкених рейтингових агентств нкцпФр
https://www.nssmc.gov.ualrating-agencies/) на дату розмiщення коштiв резерв збиткiв розраховусться в

залежностi вiд строкУ та умоВ розмiщення (при розмiщеннi вiд l до 4-х мiсяцiв - розмiр збитку складас 00%,

вiд 5-х мiсяцiв ло 1 року - 5Yо вlдсуми розмiщення);
2) при розмiщеннi депозиту в банку з бiльш низьким кредитним рейтингом (спекулятивний piBeHb

рейтингу, що присвоюсться рейтинговими агентствами, якi BHeceHi до.Щержавного ресстру уповноважених

рейтингових агентств нкцпФр) на даry розмiщення коштiв) резерв збитку розрахову€ться у розмiрi вiд7%
до 20Уо вiд суми рпаду в залежностi вiд розмiру ризикiв.

Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату у
прибутку або збитку

Що фiнансових
переоцiнки у прибутку

фiнансовi iнвестицiТ.

активiв, що оцiнюЮться за справедливою вартiстю, з вiдобр:uкенням результату
або збитку, вiдносяться акцiт та пат (частки) господарських товариств та iншi поточнi

Справедлива BapTicTb акцiй, якi BHeceHi до бiржового списку, оцiнюеться за бiржовим курсом

органiзатора торгiвл i.
якщо акцiт мають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi, при розрахунку BapTocTi активiв Taki

iнструменти оцiнюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за вiдсутностi основного ринку,
на найсприятливiшому ринку для нього. За вiдсутностi свiдчень на користь протилежного, ринок, на якому

Товариство зазвичай здiйснюе операцiю продiDку активу, приймасться за основний ринок або, за вiдсутностi

основного ринку, за найсприятливiший ринок.
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При ouiHui справедливоi BapTocTi активiв застосовуються методи оцiнки BapTocTi, як вiдповiдають
обставинам та для яких е достатньо даних, щоб оцiнити справедJIиву BapTicTb, максимiзуючи використання

доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи використання закритих вiдкритих даних.
Якщо е пiдстави вв,Dкати, що балансова BapTicTb суттево вiдрiзнясться вiд справедливоТ, Товариство

визначае справедJlиВу BapTicTb за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення можуть бути зумовленi

значними змiнами у фiнансовому cTaHi eMiTeHTa та/або змiнами кон'юкryри ринкiв, на яких eMiTeHT ЗДiЙСнЮС

свою дiяльнiсть, а також змiнами у кон'юкryрi фондового ринку.
Справедлива BapTicTb акцiй, обiг яких зупинений, у томУ числi цiнних паперiв eMiTeHTiB, якi вклкlченi

до Списку eMiTeHTiB, що мають ознаки фiктивностi, визначаються iз урахуванням наявностi cTpoKiB

вiдновленНя обiry такиХ цiнниХ паперiв, наявностi фiнансовоТ звiтностi таких eMiTeHTiB, результатiв Тх

дiяльностi, очiкування надходження майбутнiх економiчних вигiд.

зобов'язання
кредиторська заборгованiсть визнасться як зобов'язання тодi, коли Товариство стае стороною договору

та, внаслiдок цього, набувае юридичне зобов'язання сплатити грошовi кошти.

поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених ознак:

- Керiвництво Товариства сподiваеться погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягае погашенню

протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;
- Керiвництво Товариства не мае безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом

щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання зобов'язань.

Подальша оцiнка поточних зобов'язань вiдбуваеться за амортизованою собiваРтiСТЮ.

поточну кредиторську заборгованiсть без встановленот ставки вiдсотка Товариство оцiнюе за сумою

первi сного рахунку-фактури, якщо вIIлив дисконтування е несуттсвим.

Припинення визнання фiнансових активiв
ТовариствО припиняе визнаннЯ фiнансовшх активiв, коли (а) активи погашенi або права на грошовi

потоки вiд них iншим чином закiнчилися або (б) коли Товариство передаJIо права на грошовi потоки вiд

фiнансових активiв або уклало угоду щодо передачi, i при цьому (I) також передало, в основному. Bci ризики
та вигоди володiння активом або (II) не передавало i не зберiгzulо, в основному, Bci ризики та вигоди володiння,

€tле не зберiгало контроль. Контроль зберiгаеться, коли контрагент не ма€ практичнот мо}<.llивостi повнiстю

продати актив незв'язанiй cTopoHi, не накладаючи при цьому обмежень на продiDк.

при передачi фiнансового активу Товариство визначае, чи дiйсно одержувач фiнансового активу

прийняв на себе cyTTeBi ризики i переваги пов'язанi з володiнням активами. Якщо ризики i переваги переданi,

то ТовариСтво припиНя€ визнанНя цьогО активу. Якщо сталася передача фiнансового активу без передачi

iстотних ризикiв i вигод володiння, то такаугода вiдображаеться як позика пiд заставу фiнансового активу.

При дiйсному припинення визнання фiнансового активу рiзниця мiж балансовою вартiстю фiнансового
активу (оuiненот на дату припинення визнання) i компенсацiею за актив вiдноситься на прибуток або збиток.

Згортання фiнансових актпвiв та зобов'язань
ФiнЬнсовi unr"uta та зобов'язання згортаються, якщо Товариство мае юридичне право здiйснювати залiк

визнаних у балансi сум i мае HaMip або зробити взасмозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов'язання

одночасно.

знецiнення активiв
Згiдно з вимогами мсБО 36 <Знецiнення активiв)), на кожну даry скJIадання балансу Товариство оцiнюе

наявнiсть зовнiшнiх та внутрiшнiх ознак, що вк{вують на можIIиве знецiнення активу (проводить тест на

знецiнення).
У випадку вияыIення буль-якоТ ознаки Товариство розраховус вiдшкодовану величину. Вiдшкодована

сума активу оцiнюеться за найбiльшим показником з його справедJIивоТ BapTocTi за MiHycoM витрат на вибуття

i BapTocTi вiд використаннrI.
Фiнансовий актиВ або група фiнансових активiв умовно визначаються як знецiненi тодi, i тiльки тодi,

коли icHyc об'сктивне свiдчення знецiнення в результатi однiеi або бiльше подiй, що вiдбулися пiсля

первiсного визнання активу (квипадок настання збитку>>, що вiдбувся), i випадок (або випадки), настання

збиткУ впливае на очiкуваНi майбутнi грошовi потокИ вiд фiнансОвого активУ або групи фiнансових активiв,

яке можна надiйно оцiнити.
Hi аванси одержанi, Hi аванси виданi, Hi переплаченi податки, збори та обов'язковi платежi не е

фiнансовими активами та фiнансовими зобов'язаннями. IJ,i суми визнаються за первiсно отриманими
(сплаченими) сумами.
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Облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв

Визнання та оцiнка основних засобiв
Товариство визнае, облiковус та оцiнюе ocHoBHi засоби згiдно МСБО lб KOcHoBHi засоби> з

урахуванням застережень зазначених в Положеннi про облiкову полiтику.
Товариство визнас матерiальний об'скт основним засобом, якщо BiH утримусться з метою використання

його у процесi свосТ дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-кульryрних

функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експrryатацii) якого бiльше одного року та BapTicTb якого
бiльше 6000 грн. .Щля основних засобiв, введених в експлуатацiю пiсля 2З.05.2020 року вартiсний критерiй
змiнено та BiH становить 20000 грн.

Первiсно Товариство оцiнюс ocHoBHi засоби за собiвартiстю, яка вкJIючае в себе BapTicTb придбання та
витрати, пов'язанi з доведенням об'екта до експлуатацiI. У подitльшому ocHoBHi засоби оцiнюються за

собiвартiстю MiHyc будь-яка накопичена амортизацiя та буль-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Товариство не визнае в бшансовiй BapTocTi об'екта основних засобiв витрати на щоденне

обслуговування, технiчне обслуговуваннJI та ремонт об'екtа. Щi витрати визнаються витратами перiоду. в

якому вони понесенi. В балансовiй BapTocTi об'скта основних засобiв визнаються TaKi подальшi витрати, якi

задовольняють критерiям визнання активу та BapTicTb капiтального ремонту, полiпшення, модернiзацir.

Подальшi витрати
Товариство не визнае в балансовiй BapTocTi об'екта основню( засобiв витрати на щоденне

обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'скта. I_{i витрати визнаються в прибутку чи збитку,
коли вони понесенi. В балансовiй BapTocTi об'екта основних засобiв визнаються TaKi подальшi витрати, якi

задовол ьняють критерiям визнання активу.
Амортизацiя основних засобiв
Нарахування амортизацiТ по об'ектах основних засобiв Товариство проводить прямолiнiйним методом

виходячи з TepMiHy корисного використання кожного об'скта.
Амортизацiю активу припиняють на од}tу з двох дат, яка вiдбувасться ранiше: на дату, з якоТ актив

класифiкують як утримуваний дпя прод€Dку, або на дату, з якоТ припиняють визнання активу.
Амортизацiя нараховуеться piBHoMipHo протягом очiкуваного TepMiHy корисного використання активу

з використанням насryпних норм:

Перелiк

Меблi
Офiсна TexHiKa

Iнше

Строк корисного
використання

4р
2р
|2р

Норми амортизацii

25%
50%

8,ззо^

Капiтальнi вкпадення в орендованi примiщення амортизуються протягом TepMiHy iх корисного
використання.

Нематерiальнi активи
Товариство вiдносить об'скти, до нематерiального активу заумови виконання наступнихумов:
- об'ект вiдповiдае визначенню нематерiального активу; та t

- об'ект вiдповiдае критерiям визнання.
Товариство визнае нематерiальний актив, якщо i тiльки якщо :

_ е ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, якi вiдносяться до активу, надходитимуть до
КомпанiТ;та

- собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити.
Первiсно Товариство оцiнюе нематерiальнi активи за собiвартiстю.
Пiсля первiсного визнання HeMaTepia.llbHi активи облiковуються за справедливою сумою, яка е ТхньоЮ

справедливою вартiстю на даry переоцiнки, за вир{лхуванням буль-якоТ подальшоТ накопиченоТ амОРтИЗаЦiТ Та

будь-яких подitльших накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Дмортизацiя нематерiальних активiв здiйснюеться iз застосуванням прямолiнiйного методу.
В Товариства встановлюються насryпнi строки використання по категорiям нематерiальних активiв:
- програмне забезпечення - 5 poKiB;
- клiентськi бази - 5 poKiB.
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Зменшецня корисностi основних засобiв та нешатерiальних активiв
на кожну звiтну дату Товариство оцiню€, чи е якась ознака того, що кориснiсть активу може

зменшитися. Товариство зменшуе балансову BapTicTb активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо

i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансовот BapTocTi. Таке зменшення

негайно визнасться в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з

мсБО l6. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гчдвiлу) в попереднiх

перiодах, Товариство сторнуе, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення

суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних

засобiв коригусться в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутоТ балансовоТ BapTocTi

необоротнОго активу на систематичнiй ocHoBi протягом строку корисного використання.

Облiковi полiтики щодо податку на прибуток
витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вlдстроченого податкlв.

Поточний податок визначаеться як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо

оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Товариства за податками

розраховуЮться З використаНням податКових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату бшlансу.

Вiдстрочений податок розраховуеться за балансовим методом облiку зобов'язань та являс собою податковi

активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи

зобов'язання в ба"ilансi та ix податковою базою.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо Bcix тимчасових рiзниць, що

пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iMoBipHocTi наявностi в

майбутньому оподаткованого прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що

пiдлягають вирzrхуванню. Балансова BapTicTb вiдстрочених податкових активiв переглядасться на кожну

звiтнУ даry Й зменшустьСя в тiЙ Mipi, У якiй бiльШе не icHyc ймовiрносТi того, що буде отриманий

оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу

повнiстю або частково.
Вiдстрочений податок розраховуеться за

застосовуватися в перiодi реалiзацiТ вiдповiдних
вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включае
коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi

податковими ставками, якi, як очiкусться, булуть
активiв або зобов'язань. Товариство визнас поточнi та
l в прибуток або збиток за звiтний перiод, oKpiM випадкiв.

визнаються прямо у власному капiталi або вiд об'сднання

бiзнесу,
Товариство визнае поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до статей, якt

вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiолi.

3.б. Облiковi полiтики щодо оренди
товариство орендус нежитловi примiщення за договорами оренди, за якими Товариство не ма€ права

передавати примiщення у суборенду. Оренда цих примiщень облiковуються як операцiйна оренда, так як

ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично зtUIишаються в орендодавцiв.

вiдповiдно до МсФз l7 оренднi платежi за угодами про операцiйну оренлу визначаються як витрати на

прямолiнiйнiй ocHoBi протягом строку оренди.

Облiковi полiтики щодо iнших активiв та зобов'язапь

забезпечення i

забезпечення визнаються, коли Товариство мае теперiшню заборгованiсть (юридичну або

конструктивну) внаслiдок минулоТ подiТ, icHyc ймовiрнiсть (тобто бiльше мо)Iс;Iиво, нiж немохоrиво). Якщо

no.a1л"n"" зобов'язання вимагатиме вибуття pecypciB, KoTpi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна

достовiрно оцiнити суму зобов'язання.
резерви вiдображаються У звiтi про фiнансовий стан В тому випадку, коли у товариства виника€

юридичне або обгрунтоване зобов'язання в результатi подii, що вiдбулася та icHye ймовiрнiсть того, що

виникне необхiднiсть вiдволiкання коштiв для виконання такого зобов'язання.

Виплати працiвникам
Товариство визнас KopoTKocTpoKoBi виIIлати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля

вирахування будь-якоТ вже сплаченоТ суми. Товариство визна€ очiкувану BapTicTb короткострокових виплат

прЬцi"""*uм за вiдсутНiсть яК забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують

ixHi права на майбутнi виплати вiдгцrскних.
Резерв оплати вiдпусток розраховуеться на щомiсячнiй ocHoBi.
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В розрахунок резерву приймаються днi невикористаноТ вiдпустки з дати прийому на робоry працiвника

до звiтнот дати (остан""Ь.Ь дня мiсяuя) та середня заробiтна плата працiвника за ocTaHHi 12 МiСЯЦiВ ДО ДаТИ

нарахування резерву. ___2 а_,__,_.
при цьому сума резерву, Що створюеться може не збiгатися з витратами, якi булуть понесенl

пiдприемством на виплаry rобо"'"aur", але вона мас бути максимaulьно наближенадо суми ре€rльних витрат,

розмiр створеного резерву оплати вiдпусток пiдлягас iнвентаризацiт на кiнець року,

Iншi застосованi облiковi полiтикп, що € доречнпмп для розумiння фiнансовоi звiтностi

Щоходи та витрати
Товариство ""йu. дохiд вiд надання послуг, коли (або у Mipy того, як) воно задовольня€ зобов'язання

щодо викоНання, переДаючи обiцЯну посJIуry (тобтО актив) клiентовi. АктиВ переда€ться, коли (або у Mipy

того, як) клiент отримуе контроль над таким активом,

При визначеннi BapTocTi винагороди вiд управлiння активами Товариство вiдповiдно до МСФЗ l5

використовус метод оцiнювання за результатом. .Що методу оцiнювання за результатом н,Lпежить, зокрема,

аналiз виконання, завершеного на сьогоднiшнiй день, оцiнки досягнутих результатiв, Враховуючи принцип

професiйного скептиц"r"у лп" змiннот BapTocTi винагороди розрахунок доходу здiйснюсться на кiнець

кожного мiсяця' 
fячрнн., nncMinv вин {ню активами оформлю€ться актом виконаних

Результат визначення розмiру винагороди по управлlt

робiт, " 
,*о"у вiдображаеться розрахунок (оцiнка) досягнутих результатlв на звlтну даry,

дохiд вiд продажу фiнансових активiв визна€ться у np"6yr*y або збитку в разi задоволення Bcix

наведениХ далi умов: 
lяRя на опепжання гD( акого фiнансового активу;

а) товариство передае договiрнi права на одержання грошових потокlв вlд т

б) Товарист"о n"p"o-o по*упч"uiризики та переваги вiд володiння, пов'язанi з фiнансовим активом;

в) за Товариством не зtlлишасться aHi подальша участь управлiнського персонiulу у формi, яка зазвичай

пов'язана з володiнням, aHi ефективний контроль за проданим" бi"ur"о""ми iнструментами, iнвестицiйною

нерухомiстю або iншими активами;
г) суму доходу можна достовiрно оцiнити;

д) ЙмовiрнО, що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiсю;

ж) витрати, якi були або Ьулуть понесенi у зв'язку з операцiсю, можна достовiрно оцiнити,

Дивiденди визнаються доходом лише у разi, якlllо:

- право Товариства на одержання виплат за дивiдендами встановлено;

- е ймовiрнiсть, що еконойiчнi вигоди, пов'язанi з дивiдендами, надiйдуть до Товариства;

- суму дивiдендiв можна достовiрно оцiнити,

щохiл визна€ться у звiтi про прибутки та збитки

визнання. Визнання доходу вiдбувасться одночасно з
за умови вiдповiдностi визначенню та критерlям

визнанням збiльшення активiв або зменшення

зобов'язань.
Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи

амортизацiт активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого е зменшення чистих активiв, за

винятком зменшення, пов'язаного з виIIлатами учасникам,
витрати ur.nu,gr""" у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та одночасно з

визнанняМ збiльшеннЯ зобов'язанЬ або зменшення активiВ 
r збитки- коли вида: -бутнiх

Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають мQи

економiчних вигiд або тодi та тiею 
"ipor, "*Й "uИОуrнi 

економiчнi вигоди не вiдПОВiДаЮТЬ абО ПеРеСТаЮТЬ

вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан,

витрати визнаються у звiтi npo прrбуrки та збитки також у тшх випадках, коли виникають зобов'язання

без визнанНя активу' 
,янняi,, похопч_ визна 'lдi, що й вiдповiднi доходи,

витрати, понесенi в зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перl(

YMoBHi зобов'язання та акIиви
товариство не визна€ yMoBHi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан. Iнформаuiя про умовне

зобов'язання розкривасться, якщо можливiсть вибуття pecypciB, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не с

вiддаленою. 1-овариство не визнае yMoBHi активи. Стисла iнформаuiя про умовний актив розкривасться, коли

надходження економiчних вигiд с ймовiрним,

Судження, оцiнки i припущення в МСФЗ-звiтностi,
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невизначенiсть оцiнок
При пiдготовцi фiнансовоТ звiтностi Товариство здiйснюс оцiнки та припущення, якi мають вплив на

елементи фiнансовоТ звiтностi, rрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених KoMiTeToM з

тлумачень мiжнародноТ фiнансовоТ звiтностi. Оцiнки та судження базуються на попередньому досвiдi та iнших

факторах, що за iснуючих обставин вваrкаються обгрунтованими i за результатами яких приймаються

судження щодо балансовоТ BapTocTi активiв та зобов'язань. Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у
керiвництва Товариства iнформаuiТ про поточнi подiТ, фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд

цих розрахункiв. Областi, де TaKi судження с особливо ва)Iп,Iивими, областi, що характеризуються високим
piBHeM сюrадностi, та областi, в яких припущення й розрахунки мають велике значення д,lя пiдготовки

фiнансовоТ звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче.

Судження щодо операцiй, полiй або умов за вiдсутностi конкретних МС<DЗ

Якщо нема€ МСФЗ, який конкретно застосовусться до операцiТ, iншоТ подiТ або умови, керiвництво

Товариства застосову€ судження пiд час розроблення та застосування облiковоТ полiтики, щоб iнфОРМаЦiЯ

була доречною для потреб корисryвачiв для прийняття економiчних рiшень та достовiрною, у тому значеннi,

що фi нансова звiтнiсть:
- подае достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки ТоваРиСтВа;

- вiдображае економiчну cyTHicTb операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну форму;
- е нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;
- с повною в ycix суттевих аспектах.
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилаеться на приЙнятнiсть наведених джеРеЛ

та враховуе'rx у низхiдному порядку:
1) вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання;

2) визначення, критерiТ визнання та концепцiТ оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та витрат у
Концепryальнiй ocHoBi фiнансовоТ звiтностi.

Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховуе найостаннiшi положення iнших ОРГаНiВ,

що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуirльну основу дЛЯ

розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтераryру з облiку та прийнятi галузевi практики, тiею мiрою, якою

вони не суперечать вищезазначеним джерелам.
Операчil, що не регламенryються МСФЗ, Товариством не здiйснюв.tлися.

Основи оцiнкио застосована при складанпi фiнансовоi звiтностi,
Управлiнський персонал використову€ ряд оцiнок i припущень щодо подання активiв i зобов'язань та

розкриття умовних активiв i зобов'язань при пiдготовцi даноТ фiнансовоТ звiтностi вiдпОвiДНО ОблiкОВОТ

полiтики, сформованоТ на ocHoBi МСФЗ. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд зазначених ОЦiНОК.

!опущення i зробленi на ik ocHoBi попереднiх оцiнок постiйно аналiзуються на предмет необхiдностi ix змiни.

Змiни в оцiнках визнаються в тому звiтному перiодi, коли цi оцiнки були переглянутi, i у Bcix наступних
перiодах, порушених зазначеними змiнами.

дктиви i зобов'язання Товариства первiсно оцiнюються пiд час lx придбання чи виникнення та в

подzutьшому оцiнюються на даry балансу за кожен звiтний перiод вiдповiдно до вимог Мiжнародних
стандартiв фiнансовоТ звiтностi.

Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на ocHoBi iсторичноТ BapTocTi, за винятком оцiнки за

справедливою вартiстю окремих фiнансовlтх iHcTpyMeHTiB вiдповiдно до МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти)), з

використаНням методiв оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, дозволених МСФЗ 1З <Оцiнки за справедливою

вартiстю>. TaKi методИ оцiнкИ вкJIючаютЬ використання бiржових котирувань або даних про поточну ринкову
BapTicTb iншого аналогiчного за характером iHcTpyMeнry, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi

моделi визначення справедливоi BapTocTi. Перелбачувана справедлива BapTicTb фiнансових активiв i

зобов'язанЬ визнача€тьСя з викориСтанняМ наявноТ iнформачiТ про риноК i вiдповiдних методiв оцiнки.

Метод
оцiнки

(ринковий,
дохiдний,
вптратний)

Грошовi кошти
та lх еквiваленти

Первiсна та подrrльша оцiнка
грошових коштiв та Тх

eKBi валентi в здi йснюсться за
справедливою вартiстю, яка

Вихiднi данiМетодики оцiнювання

класи активiв
та зобов'язань,

оцiнених за
справедливою

вартiстю
Ринковий Офiчiйнi курси НБУ
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дорiвнюс ix номiнальнiй BapTocTi

Щепозити (KpiM

депозитiв до
запитання)

Первiсна оцiнка депозиry
здiйснюеться за його
справедливою вартiстю, яка
зазвичай дорiвнюе його
ном iнальнiй BapTocTi. Подальша
оцiнка депозитiв у нацiональнiй
валютi здiйснюеться за
справедливою вартiстю
очi куваних грошових потокiв

,Щохiдний
(дисконryва-
ння
грошових
потокiв)

Ставки за
депозитами,
ефективнi ставки
депозитними
договорами

Борговi
riHHi
lапери

Первiсна оцiнка боргових цiнних
паперiв як фiнансових активiв
здiйснюеться за справедливою
вартiстю, яка зrlзвичай дорiвнюе
цiнi операцiТ, в ходi якоТ був
отриманий актив. Подальша
оцiнка боргових цiнних паперiв
здi йснюсться за справедливою
вартiстю

Ринковий,
дохiдний

Офiцiйнiбiржовi
курси органiзаторiв
торгiв на дату оцiнки,
котирування
аналогiчних боргових
цiнних паперiв,
дисконтованi потоки
грошових коштiв

Iнструменти
lTiUly

Первiсна оцiнка iHcTpyMeHTiB
капiталу здiйснюсться за ix
справедливою вартiстю, яка
зазвичай дорiвнюе цiнi операцiТ, в

ходi якоТ був отриманий актив.
Подальша оцi нка i HcTpyMeHTiB
капiталу здiйснюеться за

справедливою вартiстю на даry
оцiнки

Ринковий,
витратний

Офiцiйнiбiржовi
курси органiзаторiв
торгiв на дату оцiнки,
за вiдсутностi
визначеного
бiржового курсу на

дату оцiнки,
використову€ться
остання балансова
BapTicTb, цiни
закриття бiржового
торгового дня

,Щебiторська
заборгованiсть

Первiсна та подztльша оцiнка
дебiторськоТ заборгованостi
здiйснюсться за справедливою
вартiстю, яка дорiвнюс BapTocTi

погашення, тобто cyMi очiкуваних
контрактних грошових потокiв на

дату оцiнки

.Щохiдний KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть
погашення, очiкуванi
вхiднi грошовi потоки

Поточнi
зобов'язання

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

Витратний KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть
погашення, очiкуванi
вихiднi грошовi
потоки

КерiвництВо ТоварисТва вважае, що наведеНi розкриттЯ щодо застОсування справедливоТ BapTocTi с

достатнiми, i не вважас, що за межами фiнансовоi звiтностi залишилась будь-яка суттева iнформаuiя щоло

застосування справедливоТ BapTocTi, яка може бути корисною для корисryвачiв фiнансовоТ звiтностi.
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OcHoBHi судження.

,Що кола осiб Товариства, якi мають право виносити професiйне судження при скJIаданнi фiнансовоТ
звiтностi входять спецiалiсти бухгалтерсько-фiнансового сектору, спецiалiсти управлiння ризик-
менеджменry.

OcHoBHi судження, якi покладенi в основу фiнансовоТзвiтностi за2020 piK були TaKi, але не виключно:

формування облiковоТ полiтики та iT змiни - полiтика с незмiнною, oKpiM змiн, що вносяться згiдно

вимоГ чинногО законодавСтва та з метою бiльш точного вiдображення iнформацiТ у фiнансовiй звiтностi;

припущення про безперервнiсть - фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення

безперервностi дiяльностi, управлiнський персонал не мае HaMipiB лiквiдувати суб'скт господарювання чи

припинити дiяльнiсть. При цьому, управлiнський персонzUI визнае значне зменшення BapTocTl активlв при

анулю"аннi фiнансових iнвестицiй, що призведе до невiдповiдностi законодавчим вимогам щодо капiталу

Товариства. дле активи, якi можуть значно зменшити BapTicTb активу балансу не використовуються для

генерування грошових потокiв. KpiM того, управлiнський персонал постiйно розробляе та впроваджу€ плани

щодо майбутнiхдiй якi спрямованi на продовження безперервнотдiяльностi пiдприемства.

критерiт визнання елементiв фiнансовот звiтностi та припинення визнання;

"ул*.""", 
пов'язаннi з отриманням контролю (визначення покупця, дати переходу контролю) (МСФЗ З,

l0); 
характер та piBeHb ризикiв, що виникають унаслiдок фiнансових iHcTpyMeHTiB та На якi СУб'СКТ

господарюВання нар€Dкаеться протягом перiоду та на кiнець звiтного перiоду, та яким чином суб'ект

господарюВання упраВля€ цимИ ризикамИ (мсФЗ 7). ТовариСтво розрахову€ резерв кредитних 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 скJIаду фiнансових активiв.

Iiрофесiйне судженнЯ за циМ питанняМ грунтуетьсЯ на оцiнцi ризикiВ фiнансовоГо iHcTpyMeнry, Його

пр"буr*о"о.ri й д""uмiцi та iнших факторах. Проте iснують невизначеностi, що не е пiдконтрольним

керiвпицтву Товариства фактором i може суттсво вплинути на оцiнку фiнансових iHcTpyMeHTiB;- 
немо;1fiивiсть застосування окремих вимог мсФЗ (мсБО l ) - пiд час здiйснення судження керiвництво

Товариства враховуе найостаннiшi положення iнших органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi

,u.ro.o"yrTb подiбну концепryrrльну основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з

облiку та прийнятi галузевi практики, тiею мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам;

згортання статей фiнансовоТ звiтностi (мсБО 1) - Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо

ТовариствО ма€ юридИчне правО здiйснюваТи залiК визнаних у балансi сум i мас HaMip або зробити

взасмозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно;

розмежуван", "u 
поrочнi та непоточнi активи та зобов'язання (мсБо l) - класифiкацiя активiв та

зобов'язань за строками погашення (поточнi / не поточнi) здiйснюсться пiд час ix первинного визнання

зчшежно вiд TepMiHy iснування, корисryвання, володiння ними Компанiею в порiвняннi з ii операцiйним

цикJIом. Тривалiсть операцiйного цикJIУ скJIадае один к€lлендарний piK. Тобто, на даry оприбуткування активи

та зобов'язання кJIасифiкуються за строками: не поточнi (бiльшi одного року) та поточнi (меншi та piBHi

одному року);
ознаки знецiнення активiв (МСБО 2, |6,З6, З8,40, МСФЗ 9);

к.пасифiкацiя подiй пiсля звiтноТ дати на коригуючи та некориryючi (мсБО l0) - пiсля звiтноТ дати були

оголошенi дивiденди, що с некориryюча подiя, оскiльки на дату фiнансовоТ звiтностi iснуючих зобов'язань у

Товариства не виникае; {

ймовiрнiсть, що буде отримано оподаткований прибуток, до якого можна застосовувати тимчасову

рiзницю, яка пiдлягас вирахуваНню (МСБо 12) - враховуючи специфiку розрахунку податкових зобов'язань

io"up".r"u, i не значнi сумЙ таких зобов'язань, Керiвництво прийняло рiшення не вiдображати вiдстроченi

податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання;
конфiгурачiя економiчних вигiд вiд основних засобiв та нематерiulльних активiв та iT змiни (мсБо 16,

з 8),
класифiкацiя оренди на

операцiйну;
фiнансову та операцiйну (мсБо l7) - Товариство класифiкус оренду як

визначення вiдносин i операчiй мiж зв'язаними сторонами, ознаки "ринковостi" угод мiж зв'язаними

сторонами (МСБО 2а);
припущення, якi вiдобракають найкращу оцiнку управлiнським персонirлом комплексу економlчних

умов, що iснуватимуть протягом решти строку корисноТ експлуатацiТ активу (МСБО З6);

скJ]ад забезпечень та умов ix визнання (МСБО 37);

yMoBHi активи та зобов'язання (МСБО 37).
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Прппущепня про безперервнiсть дiяльностi

Фiнансова звiтнiстЬ Товариства пiдготовлеНа виходячИ з припущення безперервностi дiяльностi,

управлiнський персонал не мае HaMipiB лiквiдувати суб'скт господарювання чи припинити дiяльнiсть. При

i"o"y, управлiнсiкий персонал визна€ значне зменшення BapTocTi активiв при анулюваннi фiнансових
iпвесi"цiи, що призведе до невiдповiдностi законодавчим вимогам щодо капiталу Товариства. Але активи, якi

можутЬ значно зменшити BapTicTb активУ балансУ не використовуються для генерування грошових потокiв.

KpiM того, управлiнський персонал постiйно розробляе та впроваджус плани щодо майбутнiх дiй якi

спрямованi на продовження безперервноi дiяльностi пiдприсмства.

Принцlлпи оцiнки

Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на ocHoBi iсторичноТ BapTocTi, oKpiM iHcTpyMeHTiB, вiдображених

за справедливою вартiстю, iнвестицiй, що е в нzlявностi дlя продажу.

Викоршстанrrя оцiнок i думок

Пiдготовка фiнансовоТ звiтностi вiдповiдно до вимог мсБО та МСФЗ вимагае вiд керiвництва

виробленнЯ Думок, оцiноК i допущенЬ, що вплиВають на вживання облiковоТ полiтики i суми активiв,

зобов'язано, дьходiв i витрат, що приводяться В звiтностi. Не дивлячись на те, що данi оцiнки заснованi на

обiзнаностi керiвництва про iснуючi подil, фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд даних оцiнок. оцiннi

значення i ocHoBHi доttущення передивляються на постiйнiй ocHoBi. Змiни оцiнних думок признаються в тому

перiодi, в якому проведений перегляд суджень, якщо змiни в оцiнках впливають лише на цей перiод, або в

поточномУ i подальшИх перiодах, якщо змiни в оцiнках роблять вIlлив на поточний i послiдуючi перiоди.

зокрема, iстотними областями невизначеностi вiдносно оцiнок i критичних думок у вживаннi облiковот

полiтики е:

о оцiнка фiнансових iHcTpyMeHTiB;

о Знецiненняфiнансовихiнструментiв;
о Знецiнення позик i дебiторськотзаборгованостi:
о Визнання резервiв.

Оцiнка фiнансових iHcTpyMeHTiB.

!ля цiлей визначення справедливоi BapTocTi фiнансовлп< акгивiв i зобов'язань використовуеться ринкова

BapTicTb. .Щля фiнансових iHcTpyMeHTiB, якi рiдко обертаються на ринку, цiна яких менш прозора, справедлива

BapTicTb менш об'ективна i ii визначення вимага€ вживання рiзноТ мiри думок, з€UIежно вiд лiквiдностi,

*о"ц""rрuцiт, невизначеностi ринкових чинникiв, цiнових допущень i iнших ризикiв, що роблять вплив на

фiнансовиЙ iHcTpyMeHT. ПрИ отриманнi бiржовиХ котировок, ТовариствО застосовуе для оцiнки активiв,

найнижчi котировки.

Знецiнення активiв.

Згiдно з вимогами мсБо 36 <Знецiнення активiв>, BapTicTb активУ повинна розраховуВатися, ЯК"НИЖЧо

з двох нижче певних величин: або чиста BapTicTb реалiзачit, або прибутковiсть використання активу. Чиста

BapTicTb реалiзачiТ - це сума, яку можна отримати вiд продажу активу незв'язаним сторонам, яка здiйснюсться

np" 
"ор"-ьних 

обставинах за вирахуванням прямих витрат на продtuк. Прибуток вiд використання активу -
це справжня BapTicTb очiкуваних грошових потокiв вiд використання активу протягом TepMlHy корисноl

експлуатацiТ цього активу i вiд його лiквiдацiТ.
Згаданий стандарт передбачас, що при визначеннi прибутковостi використання активу Товариство

повинна застосовуваr" npo.noaHi грошовi потоки, якi повиннi вiдображати поточний стан активу. i

представляТи якiснУ ouiH*y, здiйснювану керiвництвом, вiдносно сукупностi економiчних умов, якi мали

,i.ц" проrягом з€lлиШ*о"о.о TepMiHy корисноТ експлуатацiТ активу. Прогнознi грошовi потоки необхiдно

дисконryвати по ставЦi, яка вiдобрaDка€ поточнi ринковi оцiнки BapTocTi грошей в часi, i ризики, пов'язанi з

цим активом.
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Знецiнення позик i дебiторськоТ заборгованостi.

lcHye рял iстотних ризикiв в процесi контролю фiнансових активiв i визначення iснування знецiнення.

Ризики i невизначеностi включають ризик того, що оцiнка Компанiею можJIивостi Клiснта виконати Bci своТ

KoHTpaKTHi зобов'язання змiниться в результатi змiн кредитних характеристик даного Клiента, а такОж ризик
того, що економiчнi перспективи будуть гiршi, нiж очiкувалося, або зроблять бiльший вплив на eMiTeHTa, чим

очiкувалося. Також icHye ризик того, що нова iнформацiя, отримана Компанiею, або змiни iнших фактiв i

обставин приведуть до того, що Товариство змiнить свое рiшення про iнвесryвання. Будь-яка з даних сиryаuiй
може привести до збiльшення витрат, вiдображених в звiтi про сукупний дохiд в майбутньому перiодi у
розмiрi заресстованих витрат вiд знецiнення активу.

Судженпя щодо виявJIення ознак знецiпення активiв

На кожнУ звiтнУ лаry Товариство проводить аналiз можпивого знецiнення активiв. Станом наЗ1 .12.2020

керiвництвом компанiТ не виявлено ознак знецiнення активiв oKpiM тих, що описанi у роздiлi кЩебiторська

заборгованiсть станом наЗ1.12,2020 року> цих Примiток.

Визнання резервiв.

Резерви створюються, коли icHye вiрогiднiсть того, що подiя у минулому, привела до виникнення

справжнього зобов'язання або збитку, а сума резерву може бути надiйно оцiнена. Керiвниrцво застосову€

думку при оцiнцi вiрогiдностi того' що буде понесений збиток. Визначення суми збитку вимагае Думки

керiвництва при виборi вiдповiднот моделi розрахунку i специфiчних допущень, пов'язаних з конкретними

випадками.

Вiдстрочепшй податок.

ВiдстрочеНий податоК на прибутОк нараховУ€ться за методом зобов'язань станом на дату скJIадання

балансУ щодо Bcix тимчасових рiзниць мiж податковою базою активiв i зобов'язань та rx балансовою вартiстю,

вiдображеною у фiнансовiй звiтностi.

2. Активи.

Нематерiальнi активи станом на 31.12.2020 року.

Визнання, оцiнка та облiк нематерiальних активiв здiйснюсться у вiлповiлностi з мсБО 38 <Нематерiальнi

активиD з урахуванням зазначених в цьому положеннi Застережень.
ПрЙлбанi (cTBopeHi) нематерiальнi активи визнаються за первiсною вартiстю, яка складасться з BapTocTi

придбання та витрат, що безпосередньо належать до придбання або доведення об'скту до робочого стану. Олиницею

облiку е окремий об'€кт нематерiальних активiв, який в повнiй Mipi вiдповiдас вимогам щодо визнання ресурсу активом.

наступнi витрати, пов'язанi з полiпшенням нематерiальних активiв, капiталiзуються тiльки в тому випадку, якщо

вони збiльшують майбутнi економiчнi вигоди, пов'язавi з тим об'ектом, до якого цi витрати вiдносяться.

при зарахуваннi на ба;lанс нематерiальний актив оцiнюсться по собiвартостi. Бухгалтерський облiк

нематерiальних активiв ведеться щодо кожного об'скта за такими групами: t
- права корисryвання майном (земельною дiлянкою, булiвлею);
- права на знаки для ToBapiB i послуг (фiрмовi назви);
- права на об'€кти промисловоТ власностi ( право на винаходи, ноу-хау, захист вiд нелобросовiсноТ конкуреншii);

- aBTopcbKi та сумiжнi з ними права (програмне забезпечення, бази даних,
тощо);
- ryлвiл;
- iншi нематерiальнi активи.
TepMiH використання нематерiальних активiв визначаеться по кожному об'екту окремо, в момент його

,upu*yuu""" на баланс, виходячи з TepMiHy використання подiбних нематерiальних активiв та перелбачуваного

морtшьногО зносу, правових чи iнших подiбних обмежень щодо cTpoKiB використання та iнших факторiв.
Дмортизuцi,-rarur"рiальних активiв ycix груп нарахову€ться iз застосуванням прямолiнiйНого методу. У

випадках якщо очiкувана в майбутньому кориснiсть нематерiапьного активу зменшуеться, термiни його використання

можуть переглядатися.- 
Нематерiальнi активи, щодо яких не встановлений строк корисного використання не пiдлягають амортизаuiТ.

Станом наЗ1.12.2020 у Товариства не мае активiв з невизначеним строком експлУатаЦiТ.
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Чиста балансова BapTicTb

На l сiчня 2020

На 3l грулня2020

22,7

0

0

0

86

0

0

0

0

з,|

0

0

зlз

з7

0

0

111 3503786

8

62

0

0

J

0

0

l4

0

8

45

0

10l153

30586

2803411l74

219

OcHoBHi засоби станом на 31.12.2020 року.

Визнання, облiк та оцiнка основних засобiв вiлбувасться в Товариствi на ocHoBi МСБО lб <OcHoBHi засоби>. З

урахуванням зазначених в цьому Положеннi застережень.
Прилбанi ocHoBHi засоби визнаються за первiсною вартiстю, яка склада€ться з BapTocTi прилбання-га витрат, tц0

безпосерелньо н€lлежать до придбання або доведення об'скту до робочого стану. Одиниuею облiку основних засобiв с

окремий iнвентарний об'€кт.
BapTicTb об'скта основних засобiв визна€ться активом, якщо € ймовiрнiсть, що майбутнi вигоди, пов'язанi З

об'сктом, надiйдуть до Товариства та собiвартiсть об'скта можливо достовiрно оцiнити.

Щля цiлей облiку ocHoBHi засоби класифiкуються за такими групами:
- Комп'ютернеобладнання;
- Меблi та приладдя;
- Iнше.

Нарахування амортизацiТ по об'€ктах основних засобiв проводиться прямолiнiйним методом виходяtlи з TepMiH1

корисного використання кожного об'скта. Нарахування амортизачiТ проводиться починаючи з мiсяця. настуПноr'о За

мiсяцем введення об'екта в експлуатацiю.
Товариство використовус насryпнi строки корисного використання основних засобiв:

Комп'ютерне обладнання 2 poKll

Меблi та приладдя 4 роки
Iнше 12 poKiB

нарахування амортизачii припиня€ться починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття об'скта основного
засобу, переведення його на реконструкцiю, молернiзачiю, лобулову, консервацiю.

Комп'ютерне Меблi та приладдя Iнше Всьогt
обладнання

Первiсна BapTicTb (тис.грн.)

На l сiчня 2020

Надходження
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Фiнансовi активи станом на 31.12.2020 року.

Товариство визна€ фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли воно сТа€ сТороноЮ

контрактниХ положенЬ щодо фiнанСового iHcTpYMeHTy. ОперашiТ з прилбаннЯ або пролажу фiнансових iHcTpyMeHTiB

визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку. Буль-який прибуток або збиток на моМеНТ первiсноТ оцiнкИ
визнаеться у Звiтi про прибутки або збитки за поточний перiол або вiдображасться безпосередньо у склалi вЛасноГо

капiталу, якщо фiнансовий iHcTpyMeHT с результатом операцiТз капiталом.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство оцiнюе Тх За ТхНЬОЮ

справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi прямо вiдвосяться до прилбання або випуску фiнансового активу
чи фiнансового зобов'язання.

Фiнансовi iнструменти облiковуються вiдповiдно до МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти; подання" i МСФЗ 9

<Фiнансовi iнструменти>.
Товариство класифiкуе фiнансовi активи по таких категорiях:

./ Фiнансовi активи що облiковуються за амортизованою вартiстю

./ Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибутки та збитки

./ Фiнансовi активи, що облiковуються за справедIивою вартiстю через iнший сукупний лохiл.

ItiHHi папера

станом наз1.12.2020 р. за даними облiку та звiтностi Товариства довгостроковi та поточнi iнвестицiт в цiннi папери

не облiковувались.

.Щебiторська заборгованiсть стапом на 31.12.2020 року.

Операuiйна лебiторська заборгованiсть- це заборгованiсть, яка виника€ в прочесi надання фiнансовихлослуг
компанiею за умови пiдписання договору та внесення коштiв.

,Щебiторська заборгованiсть клас ифiкуеться :

I) !ебimорська заборzованiсmь, яка виникас при наданнi фiнансових послуг вiдображаеться За вартiстю

очiкуваних надходжень, за вирахуванням резерву по сумнiвних боргах.
При визначеннi погашення дебiторськоТ заборгованостi за договорами та iншоТ лебiторськоТ ЗабОРГОванОСТi

товариство врахову€ буль-якi змiни кредитоспроможностi дебiтора за перiод з дати виникнення заборгованостi та до

звiтноТ дати.

.Що склалУ лебiторськоТ заборгованостi за пролукцiю, товари, роботио посJryги вruIючена заборгованiсть по

нарахованих вiдсотках за користування кредитом.
Згiдно оцiнки заборгованостей резерв сумнiвних боргiв станом на З l грулня 2020, нарахованО

по нарахованих вiдсотках за корисryвання кредитом в розмiрi 6'7 004 тис.грн.
на заборгованiсть

2) I Htua dебimорська заборzованiсmь

Що склалу iншоТ дебiторськоТ заборгованостi включена заборгованiсть по виданим кредитаМ та роЗрахУнкИ З

вiтчизняними постачальниками (в начiональнiй валютi).

,Щебiторська заборгованiсть згiдно з балансом:

l52l 2262 226,
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,Щебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари

роботи, послуги
Резерв знецiнення дебiторськоТ заборгованостi

Чиста дебiторська заборгованiсть за продукцiю,
товари роботи, послуги
.Ц,ебiторська заборгованiсть за розрахунками:
за виданими авансами

.Ц,ебiторська заборгованiсть за розрахунками:
з бюджетом

з нарахованих доходiв

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть

Резерв знецiнення лебiторськоТ заборгованостi

Чиста iнша поточна лебiторська заборгованiсть

На проmязi 2020 року рух рверву
заборzовонiсmю був насmупнuм:

(в muс zрuвень)
залишок на 0l сiчня
Формування резерву
Кориryвання (зменшення резерву)
Витрати на покриття боргiв
Залишок на 3l грулня

знецiнення lебimорськоi зоборzовоносmi за iнutою поmочною iебimорськоi

з1.12.20l9

l0 228

5 7зз

4 495

l 343

5

,,,uo
l7 03l

40 l29

з1.12.2о20

83 519

6,7 004

lб 5l5

l 2l9

58

208 863

l0з 262

l05 б0l

2019 piK

б l83
lб 58l

22 764

2020 piK

22 764
l48 9l4

1 4l2
l70 266

Результати змiн у резервi знецiнення дебiторськоТ заборгованостi були вiдображенi у звiтi про фiнансовi
результати i вiднесенi на iншi операчiйнi витрати. У зв'язку з виникненням пандемiт covlD-l9 i iT впливом на

економiчну ситуаuiю в KpaTHi Товариство переглянуло свою очiнку кредитного ризику, який притаманний дiя.llьностi
Товариства i врахувало його змiни при формуваннi резерву знецiнення лебiторськоТ заборгованостi.

Запаси станом на 31.12.2020 року.

Облiк i вiлображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюеться вiдповiдно до МСБО 2 <Запаси>.

Станом наЗ1.12.2020 року зЕlлишок запасiв склав26 тис. грн.
Згiдно ОблiковоТ полiтики Товариства запаси мЕIють враховуватися насryпним чином:
- запаси облiковуються за найlменшою з двох велшIин: собiвартостi i чистоТ цiни продажу;
- при списаннi запасiв Товариство застосову€ формулу оцiнки запасiв при iх вибуттi або пеРqлачi у

виробничтво з надання послуг за методом FIFO.

Грошовi кошти i ii еквiвалепти станом на 31.12.2020 року

Грошовi кошти i li еквiваленти вкJIючulють грошовi кошти на банкiвських рахунках, а також грошовi кошТИ

розмiщенi на депозитних рахунках (еквiвалент грошових коштiв).
Еквiвulенmч ?роuловuх коutmiв - це KopoTкocTpoKoBi, високолiквiднi iнвестицii', якi вiльно конВеРryЮТЬСЯ У вiДОМi

суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни BapTocTi.

У звiтi про рух грошових коштiв вiдображенi грошовi потоки вiл операчiйноТ дiяльностi, що включають:
- надходження грошових коштiв вiд контрагентiв - Позичальникiв плати за корисryваннrI кредиry, НаДжоДженНЯ

штрафнхи санкцiТ (стаття <Надходження вiд реалiзаuiТ продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг)>);
_ надходження грошових коштiв вiд банкiв - вiдсотки за розмiщення грошових коштiв на депозитних рахунках
(стаття кIншi надходженно).

При складаннi звiтностi МСБО 2l кВплив змiн валютних KypciB> - не застосовувався в з в'язку iз тим, що у
товариства нема€ в€tлютних операuiй.
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Грошовi кошти наведено в таблицi:

Грошовi кошти в нацiональнiй валютi

Грошовi кошти в iноземнiй валютi

Поточнi зобов'язання наведено в таблицi:

Поточна кредиторська заборгованiсть
за товари, роботи, послуги

Поточнi зобов'язання за розрахунками:

з бюджетом (в т.ч. податок на прибуток)
з розрахунками зi с,грахування
з оплати працi

Iншi поточнi зобов'язання

поточнi забезпечення

3l грулня 20l9 3l грулня 2020

880 3 021

31 грулня 2019

19494

3l грулня 2020

24 262

Станом на 3 l грулня 2020 року, справедлива BapTicTb грошових коштiв та Тх еквiвалентiв лорiвнЮС Тх

номiнальнiй BapTocTi.

3. Зобов'язання та забезпечення.

Зобов'язання та yMoBHi активи станом на 31.12.2020 року .

облiк i визнання зобов'язань та резервiв Товариства здiйснюеться вiдповiдно до МСБО 37 <Забезпечення, yMoBHi

зобов'язання та yMoBHi активи)).
зобов'язання Товарuсmво класифiкус на довгостроковi (строк погашення понад l2 мiсяцiв) i поточнi (TepMiH

погашення до l2 мiсяцiв).
,Щовгострокова кредиторська заборгованiсть вiдсутня.
Поточна кредиторська заборгованiсть вiлображена в Балансi за первiсною вартiстю. яка дорiвнюс справел;tивiй

BapTocTi отриманих активiв або послуг.

67
l75
800

5l2
888

,l,

l2l
1 0б9

l lб9
l |23

Разом 3 322 6 7з5

при визначеннi погашення iншот кредиторськот заборгованостi Товариства на кожну звiтну дату проводить

аналiз сум кредиторськоТ заборгованостi з вираховуванням TepMiHiB iT облiку на балансi, та TepMiHiB позовноТ давностi
за перiо.ч з дати виникнення заборгованостi та до звiтноТ дати.

Протягом звiтного 2020 року Товариство здiйснило
враховуючи строки позовноТ давностi на суму 2 l тис.грн..

Забезпечення станом на 31.12.2020 року

списання з балансу кредиторськоТ заборгованостi

Резерви визнаються, якщо Товариство в результатi левноТ подiТ в минулому мае юридичнi або фактичнi
зобов'язання, дJIя вреryлювання яких з бiльшим сryпенем iMoBipHocTi буле потрiбно вiдтiк pecypciB, i якi можна оцiнити

з достатньою надiйнiстю.
Товариство веде облiк умовних зобов'язань i активiв у вiдповiлностi до вимог МСБО 37. ВиходячИ З ЦЬОГО,

товариство визна€ в якостi резервiв резерв вiдгryсток, який формусться щорiчно станом на початок року та визначених

вiлрахувань щомiсяч но.

ýх резерву вiдпусток протягом 2020 року:

Резерв станом на 01.01.2020
Нараховано протягом року
Використано протягом року
Резерв станом на 31.12.2020

Резерв пiд забезпечення виплат персоналу на кiнець 2020 року становить l l 23 тис. грн.

888
llll

876
l l23
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4. Дохiд та витратиl у тому числi прибутки та збитки.

Визrrаrrня доходiв за 2020piK.

,Щохоли компанiТ визнаються на ocHoBi принциrту нарахування, коли icHye впевненiсть, що в результатi операuiТ

вiлбудеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена.

Чистий дохiд вiд надання фiнансових посJryг за2020 р. становить 249 174 тис. грн.

Вшзнаrrня вптрат за 2020 piK.

Товариство несе витрати на ведення справи в процесi своеТ операцiйноТ дiяльностi. Витрати ПРизнаЮТЬся в Звiтi

про фiнансовi результати, якщо виникае зменшенЕя в майбутнiх економiчнло< вигодах, пов'язаних iз зменшенням активу

або збiльшенням зобов'язання, якi можуть бути налiйно вимiрянi.
Витрати признаються в звiтi про фiнансовi результати на ocHoBi безпосереднього зiставлення мiж ПонеСениМИ

витратами i вiдносяться до конкретних статей доходiв. Якщо виникнення економiчнlп< вигiд очiкусться впродовж

дa*iп"*о* облiкових перiолiв i зв'язок з доходом може тrрослiдити лише в ltiлому або побiчно, витрати в звiтi про

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

вигоди, або коли майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або перестають вiдповiдати вимогам визнання як актив в

балансi.

Елементи операuiйних витрати наведено в таблицi:

Матерiальнi затрати
Витрати на оплату працi
Вiлрахування на соцiальнi заходи
Амортизацiя
Iншi операцiйнi витрати 46 lзб 199]з4

71 242 249 329

3l грулня 2019

683
19 582
4 25з

588

3l грулня 2020

2 606
з7 859

,7 95l
l |,79

Разом:

Доходи та витрати отриманi:
Чистий дохiд вiд реаrriзацiТ пролукшiТ (ToBapiB, робiт,
послуг)
Собiвартiсть реалiзованоТ пролукцiТ
послуг)
lншi операшiйнi доходи
Адм iH iстративнi витрати
Витрати на збут

lншi операшiйнi витрати
Iншi фiнансовi доходи
Iншi доходи
lншi витрати

(ToBapiB, робiт,

31 грулня 2019

54 746

24,7

49 282
5 з42

lб 618
90

31 групня 2020

2491,74

l lll
78 966
l9 536

l50 827
41,7

922

Витрати з податку на прибуток визначаються вiдповiдно до МСБо 12 <Податки на прибуток>. {

ПоточниЙ податоК на прибутоК визнача€тьсЯ виходячи з оподаткоВуваного прибутку за piK. розрахованоi за

правилами податкового законодавства УкраТни. У 2020 рочi Товариство отримzшо прибуток у розмiрi 45 l тис.грн., але

фiнансовий результат до оподаткування зменшено на суму вiд'емного значення об'скта оподаткування минулих

податкових перiодiв, податок на прибуток не нараховано.

5. Власний капiтал.

Стаryтний капiтал станом нл31.12.2020 року.

стаryтний капiтал зафiксований в установчих документах вiдображаеться за первинною BapTocTi. Згiдно

облiковот полiтики витрати, безпосередньо пов'язанi iз збiльшенням статутного капiталу, вiлображаються як зменшення

власниХ коштiВ учасникiв. ДивiдендИ вiлображаються як зменшення власних коштiв в тому перiодi, в якому вони були

оголошенi. Дивiденди, оголошенi пiсля звiтноi дати, розглядаються як подiя пiсля звiтноТ дати згiдно мсБо l0 <ПодiТ

пiсля звiтноТдати)), i iнформачiя про них розкривасться вiдповiдним образом.
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Учасники резиденство
Частка участi у

статутному
капiталi, Yn

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНlСТЮ кКРИСМАР
lHBECTMEHTC ЛIМIТЕДD що с юридичною особою за законодавством
Республiки Кiпр, свiдоltтво про державну реестрацiю НЕ 36040l вiл 2З вересня
2016 року, мiсцезнаходження якоТ: ГРИГОРIУ КСЕНОПОЛУ, 17, ЛIМАСОЛ
3106, кIпр

Кiпр 80,02

КIСЕЛЬОВА НАТАЛЯ СЕРГIiВНА
Алреса засновника: 83005, ,Щонецька обл., MicTo ,Щонецьк, Ленiнський район,
ВУЛИЦЯ ПУХОВА. булинок 39. квартира 26

УкраТна 9.99

ПАВЛОВ РУСЛАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Адреса засновника: 0l 103, м.КиТв, Печерський

ДРАГОМИРОВА, булинок 20А, квартира l5
район, ВУЛИЦЯ Украiна 9,99

Станом на 01.01.2020 р. у статутному капiталi Товариства частки учасникiв Товариства були розполiленi

Стаryтнийкапiта,rстаномна01.0 1.2020р.був заресстрованийурозмiрi 899,71 505,62грн.танебуВсформованиЙ
в повному розмiрi - не вистач€цо внеску вiд Учасника КiсельовоТ Натальi СергiТвни в cyMi 8 988 752,8l ГРН.

Пiсля перерахування Кiсельовою Наталiсю СергiТвном на пiдставi платiжного доручення Ns l вiд 09.01.2020 р.

внесокУ в розмiрi 8 988 752,8l грн., було повнiстю сформовано статутний капiтаlI, затверджений Рiшенням Загальних

Зборiв Учасникiв Jфl0 вiд 20.12.20l9p.

ПротоколоМ Nsб вiД 09,06.2020 р. Заrальних Зборiв Учасникiв Товариства затверджено рiшення про збiльшення

статутного капiтшrу Товариства до 143 94242з,04 грн. за рахунок додаткових вк.падiв до статутного капiталу

Товариства, насryпних Учасникiв: Павлова Руслана Олександровича в cyMi 26982458,7 l грн. та КiсельовоТ Наталi

СергiТвни cyMi26 982 458,7l грн.
Розмiр часток учасникiв Товариства та Тх номiнztльна BapTtcTb з урахуванням додаткових вкладiв пiсля

кий вигляд:

Внески до стаryтного капiтаlrу у вiдповiдностi ло Протокоrry Nб вiд 09.06.2020р. Загальних Зборiв Учасникiв

Товариства здiйснювались наступним чином:
Учасник Павлов Руслан Олександрович за платiжними дорученнями:
Ns TR.18028 вiд l l .08.2020 на суму 8 500 000,00 грн.,

J\b TR.l4l99 вiд 03.09.2020 на суму 4 500 000,00 грн.,
}lЪ TR.79087 вiд21.09,2020 на суму 8 000 000,00 грн.,

Jф TR.35980 вiд22.09.2020 на суму 1 000 000,00 грн.,
ЛЪ ТR.58З5l вiд 30.09.2020 на суму 4 982 458,71 грн.,

Учасник Товариства Кiсельова Наталя СергiiЪна за платiжним дорученням:
}lb TR.2l460 вiд l l .08.2020 на суму 5 400 000,00 грн.,

J'{Ъ TR.l774l вiд 12.08.2020 на суму 2 804 000,00 грн.,

N9 TR.29023 вiд l7.08.2020 на суму 296 000,00 грн.,

Ns TR.54747 вiд 31.08.2020 на суму 4 500 000,00 грн.,

}lЪ TR.64655 вiд 30.09.2020 на суму б 500 000,00 грн.,

Ns TR.45 127 вiд 07. l 0.2020 на суму 7 482 458,7l грн.

Загалом була перерахована сума в розмiрi 5396491,7,42 грн та сформовано повнiстю статутниЙ капiтаЛ

вiдповiдно до Протоколу Nчб вiд 09.06.2020р. Загальних Зборiв Учасникiв ТОваРИСТВа.

ПротоколоМ ЛЪ13 вiД 02.12.2020р. Загальних Зборiв Учасникiв Товариства затверджено рiшення про вlдчуження

в повному обсязi на пiдставi договору купiвлi-пролажу частки в статутному капiталi Товариства у розмiрi 50.02%

ння Протоколу ЛЪб вiд 09.06.2020 Загальних Зборiв Учасникiв мала такий вигляд:

Учасники
Частка участi у

статутному капiталi

Частка участi у
статутному капiталi у

вiдсотках
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНlСТЮ (КРИСМАР IHBECTMEHTC
ЛIМlТЕД)

72 000 000,00 грн. 50,02%

КIСЕЛЬОВА НАТАЛЯ СЕРГIiВНА З5 9'712l1,52 грн. 24.99 %

ПАВЛОВ РУСЛАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ З5 97l 2l 1,52 грн. 24.99 %

Всього: \4З 942 423,04 грн. l00 %
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стаryтного капiталу Товариства, що становить 72 000 000,00 грн., яка належала ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (КРИСМАР IHBECTMEHTC ЛIМIТЕД) на користь Айсаутова AMipa Минжасаровича.

На пiдставi цього протоколу було виведено зi склалу учасникiв Товариства ТоВАРИсТВо З оБМЕЖЕНоЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (КРИСМАР IHBECTMEHTC ЛlМIТЕД> та прийнято до скJIаду учасникiв Товариства
Айсаутова Ам ipa Минжасаровича.

Склад учасникiв Товариства та ii частки у статутному капiталi Товариства пiсля затвердження Протоколу Л!lЗ
вiд 02.12.2020р. Загальних Зборiв Учасникiв подlлилися наступним чином

Учасники Громадян-
ство

Частка участi у
статутному

капiталi

Частка
участi у

статутному
капiталi у 7о

Айсайтов AMip Минжасарович
Алреса учасника: Мальта, MicTo Iл-Моста, вуличя TpiK
Iл-Кбiра, булинок l 76, квартира l Мальта

72 000 000,00
грн.

50.02%

Кiсельова Наталя СергiТвна
Адреса учасника: УкраIна, 83005, Щонечька обл., MicTo

Щонечьк, ВУЛИЦЯ ПУХОВА, будинок З9, квартира 26
УкраIна

35 97l 2l1,52
грн.

24.99%

Павлов Руслан Олександрович
Алреса учасника: УкраТна, 01 10З, MicTo КиТв, ВУЛИЦЯ
ДРАГОМИРОВА, булинок 20А, квартира l5

УкраiЪа
з5 9,71 2|1,52

грн.
24.99 %

Всього;
14з 942 42з,04

грн.
l00 %

Протоколом Nsl5 вiд 22.12.2О20 р. Загальних Зборiв Учасникiв Товариства затверджено рiшення про збiльшення
стаryтного капiтаlry Товариства на 29 000 000,00 фн. до розмiру l'72 942 42З,04 грн. за рахунок наступних ДоДаткових
вкладiв Учасникiв:

о Айсайтова AMipa Минжасаровича у cyMi l4 505 800,00 грн.;
о Павлова Руслана олександровиtIа у cyMi7 247 l00,00 грн.;
о КiсельовоТ Наталi СергiiЪни у cyMi 7 247 100,00 грн.
Станом на 31.12.2020 р. розмiр часток учасникiв Товариства та ix номiна.пьна BapTicTb з урахуванням додаткОВИХ

кладiв пiсля затвердження П J\Ъl5 вiд 22.12.2020p. Загальних Зборiв Учасникiв l'овариства мали вигляд:

Учасники Частка участi у стаryтному
капiталi

Частка участi у стаryтному капiталi у
вiдсотках

АЙСАУТОВ AMIP
МИНЖАСАРОВИЧ 86 505 800,00 грн. 50,02%

КIСЕЛЬОВА НАТАЛЯ СЕРГIiВНА 4З 2l8 З 1 1,52 грн. 24,99 %

ПАВЛОВ РУСЛАН
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

4З 2|8 31 1,52 грн. 24,99 %

Всього: |'72 942 42З,04 грн. l00 %

Станом на31 .12,2020 р. внески до статутного капiталу у вiдповiдностi до Протоко.lry Nl5 вiд 22.12.2020 р.

загальних Зборiв Учасникiв Товариства були здiйсненнi лише Учасником Айсаутовим AMipoM Минжасаровцчом за

платiжним дорученням N9 7935 вiд24.12.2020 р. на суму l4 505 800,00 грн.

Зага,rоМ протягоМ 2020 рокУ було учаснИками ТоварИства перераховано BHecKiB до стаryтного капiталу в розмiрi
77 459 470,2З грн.

Станом на З l .12.2020 р.:
- зареестрований стаryрний капiтал становить |72 942 42З,04 грн.;

- сплачений стаryтний капiта.lI сформований в розмiрi l58 448 22З,04 грн.;

- сума несплачених BHecKiB становить |4 494 200,00 грн.

Операчiй iз пов'язаними особами протягом 2020р. не було.

протягом 2020 року Товариство нараховувttло i виплачувало заробiтну плаry директору та головному

бухгалтеру ( в тис.грн) :

тис.грн
Нараховано протягом 2020 року За.лишок заборгованостi станом наЗ1.12.2020

[иректор
Головний бухгалтер

l 560
,7з5

lз5
27
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б. YMoBHi i договiрнi зобов'язання i операцiйнi та фiнансовi ризики.

Управлiння ризиками Товариства являе собою процес передбачення i нейтралiзацiТ Тх неГатИВних фiНансОвих
наслiдкiв, що включа€ ix iлентифiкацiю, оцiнку, упередження та уникнення.

Компанiя визнача€ наступнi категорiТ ризику:
- Фiнансовий
- Нефiнансовий
- Iншi ризики

Управлiння фiнансовими ризиками

Фiнансовий ризик включае ринковий ризик (ваrrютний ризик, ризик iнвестицiй в aKuiT, ринковий операuiйний

ризик, ризик змiни прочентнот ставки та iнший цiновий ризик), кредитний ризик i ризик лiквiлностi. Головною метою

управлiння фiнансовими ризиками € визначення лiмiтiв ризику та под€шьше забезпечення дотримання встановлених

лiмiтiв.

Кредитний ризик - ризик неспроможностi
договiрнi зобов'язання перел Товариством.

контрагента (буль-якого лебiтора) виконати взятi на себе буль-якi

Товариство не схильне до кредитного ризику, а саме ризику того, що одНа стоРОНа

принесе фiнансовий збиток iншiй cTopoHi, так як не зможе виконати свос зобов'язання.
за фiнансовим iHcTpyMeHToM

Керiвництво товариства ouiHye кредитний ризик поточних операчiй. I-(я оuiнка знахоДитЬ СВО€ ]

розрахунку резерву внаслiдок кредитного знецiнення (детально розкрито више у розлiлi к,Щебiторська
вiдображення у
заборгованiсть

cTaHol\4 на 3 l. l2.2020).
оцiнка управлiнським персон€rлом Товариства кредитного ризику с оцlнка кредитоспроможностl контрагентlв,

для чогО використову€мо кредитнi рейтинги та буль-яку iншу лосryпну iнформачiю щодо ix спроможностi виконувати

борговi зобов'язання.
компанiя контролюе кредитний ризик, встановлюючи лiмiти на одного контагента або групу пов'язаних

контрагентiв. Лiмiти кредитного ризику по продуктах i гаlryзям економiки реryлярно затверджуються керiвництвом.

МонiторинГ таких ризиКiв здiйснюсТься реryлярНо, прИ цьому лiмiТи переглядаються не рiдше одного разу на piK.

керiвничтво Компанiт проводить аналiз за строками затримки платежiв дебiторськот заборгованостi з основнот

дiяльностi i вiлстежуе простроченi зzlлишки дебiторськоТ заборгованостi.

ризик лiквiдностi

Ризик лiквiдностi поляга€ в тому, що Товариство не зможе оплатити Bci зобов'язання при HacTaHHi TepMiHy Тх

погашення. Компанiя здiйснюе ретельне управлiння i контроль за лiквiднiстю. Компанiя використову€ процедури

детального бюджеryвання i прогнозування руху грошоВих коштiв, щоб упевнитися в наявностi pecypciB, необхiдних

для свосчасноТ оплати cBoiх зобов'язань.

Товариство аналiзуе термiни платежiв, якi пов'язанi з лебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими

активами, зобов'язаннями, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операuiйноТ дiяльностi.

Iнформачiя щодо недисконтованих платежiв за фiнансовими зобовiязаннями Товариства в розрiзi cTpoKiB

погашення представлена насryпним чином:

ринковий Dпзик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiл фiнаiсового
i"..py*erru попrйтифr"ся внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплюе три типи ризику: iнший цiновий

ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик виника€ у зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених

*or""u""r"" цiн на акцiТ, вiдсоТкових ставОк та валютНих KypciB. ТовариствО наражатиметься на ринковi ризики у
зв'язку з iнвестицiями в акцiТ, облiгацiТ та iншi фiнансовi iнструменти.

Iншuй цiновuй ршак або рuзак iнвесmuцiй в акцii - ризик, пов'язаний iз чутливiстю BapTocTi активiв,

зобов'язань та фiнансових iHcTpyMeHTiB Товариства до коливання ринковоТ BapTocTi акuiй.

ризик змiни цiн поляга€ 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 Тх анулювання, може

призвестИ до зниженнЯ чистогО прибуткУ i грошовиХ потокiв. ТовариствО на реryлярнiй ocHoBi оцiнюс можливi сценарiТ

майбутнiх коливань та Тх вплив на операчiйнi та iнвестицiйнi рiшення.
ВолюmнаЙ рuзuк - це ризиК того, щО справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiл фiнансового

iHcTpyMeHTy коливатимуться внаслiдок змiн вttлютних KypciB. Валютнi ризики у Товариства не виникають у зв'язку з

вiдсутнiстю операчiй в iноземнiй валютi.
Вidсоплковай рчзuк - це ризик того, що справедпива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового

iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. Керiвниuтво Товариства усвiдомлюе, що
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вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме як на доходи Товариства, так i на справедливу BapTicTb чистих
активiв.

Монiторинг вiдсоткових ризикiв здiйснюеться шляхом оцiнки вIIливу можливих змiн вiдсоткових ставок на

BapTicTb вiдсоткових фiнансових iHcTpyMeHTiB.

,Щля ош,iнки можливих коливань вiдсоткових ставок Товариство використовувало iсторичну волатильнiсть
вiдсоткових ставок за строковими депозитами (ло l року) за ocTaHHi 5 poKiB за оприлюдненою iнформацiсю НБУ.

Товариство визнае, що обцрунтовано можливим е коливання ринкових ставок на +4 процентних пункти.
Проведений аналiз чутливостi заснований на припущеннi, що Bci iншi параметри, зокрема валютний курс,

залишатимуться незмiнними, i показус мож.IIивий вплив змiни вiдсотков}D( ставок на 4 процентних пункти на BapTicTb

чистих активiв Товариства.
У разi зростання вiдсоткових ризикiв Товариство буле очiнювати чи позбуватися боргових фiнансових

iHcTpyMeHTiB з фiксованою вiдсотковою ставкою.

ризик yпDавлiння капiталом

Основними елементами управлiння капiталом керiвництво вважае власнi кошти. .Щля збереження i коригУвання

структури капiталу Товариство може переглядати свою iнвестицiйну програму. Керiвничтво КомпанiТ ЩомiсячнО
аналiзус показники рентабельностi капiталу, довгостроковоТ фiнансовоI стiйкостi на пiдставi даних про величинУ

прибутку та iнформаuiТ по кредитному портфелю.

що склалу капiтzulу Товариства входять грошовi кошти та tx еквiваленти, а також капiтал акцiонерiв компанiт,

розкритий у звiтi про фiнансовий стан.
Позиковi кошти Товариство протягом 20l9 року не заryчrLlо.

TaKi як довгостроковi чи KopoTKocTpoKoBi кредити i позики, вiлсутнi.
Управлiння нефiнансовими ризиками.

Залишки на балансi Товариства позикових коштiв.

операчiйний ризик - ризик фiнансових втрат, що виника€ через недолiки управлiння, процесiв оброблення

iнформачiТ, контрольованостi, безперервностi роботи, надiйностi технологiй, а також помилкИ та несанкцiонованi дii
персон€lлу.

РизиК законодавЧого простОру - можЛивi наслiдки лля фiнансового стану Товариства через змiни в

Законодавствi (наприклад, змiни в оподаткуваннi) та iснуючих нормах здiйснення креДиryВаННЯ.
Керiвниuтво приймае управлiнськi або калровi рiшення в разi виявлення порушень дотримання всТановЛених

полiтик в частинi ведення облiку. Системно проводить процедури монiторинry змiн (можливих змiн) в законодавчому
просторi, контролю за ступенем захисry iнформачiйноТ мережi Товариства.

Управлiнський персона.п вважае, що Товариство нарахувirло Bci податки, що стосуються дiяльностi компанii. У
ситуацiях невизначеностi Товариство здiйснило нарахування податкових зобов'язань, виходячи з оцiнки керiвниЦтвом
iмовiрною величини вiлтоку pecypciB, якi булуть потрiбнi для погашення таких зобов'язань. Керiвничтво Товариства,

фунryючись на TpakTyBaHHi податкового законодавства, вважас, що зобов'язання з податкiв вiдображенi в повному
обсязi. Тим не менш, податковi та iншi лержавнi органи можуть по-iншому трактувати положення чинного поДаткового

законодавства, i вiдмiнностi в TpaKTyBaHHi можуть мати icToTHi наслiдки.
управлiння операшiйним та юридшrним ризиками забезпечуе належне функuiонування внутрiшньот полiтики та

процедур компанiТ в цiлях мiнiмiзацiТ даних ризикiв.

Управлiння iншпми ризпками.

Ризик краiЪп УкраiЪа

укратна е кратною з перехiдною економiкою i в даний час не мае достатньо розвиненою дiловот та законьдавчот

iнфраструкryри, включаючи стабiльну банкiвську i сулову системи, якi iснують в кратнах з бiльш розвиненою ринковою
економiкою. Сучасна украТнська eKoHoMiKa характеризУ€ться, зокрема, такими явищами, як низька KoHBepToBaHicTb

нацiональноТ валюти за кордоном, вшtютний контроль, низький piBeHb лiквiдностi на ринках капiталу i триваюча

iнфлячiя. В результатi, ведення дiяльностi в Украiнi пов'язане з ризиками, якi як правило, не зустрiчаються в краТнах з

бiльш розвиненою ринковою економiкою. Стабiльний i успiшний розвиток укратнськот економiки i бiзнесу Компанiт в

певнiй Mipi зшежиТь вiл ефектИвностi економiчниХ заходiв, що вживаюТься урядом, а також подuшьшого розвитку
правовоТ та полiтичноТ систем.

7. Подii пiсля дати балансу.
На лаry поданнЯ звiтностi не вiдбувалИся подiТ, якi б суттевО вплинули на фiнансову результат за 2020 piK.

Управлiнський персонал Товариства пода€ фiнансову звiтнiсть акцiонерам для затвердження на рiчних
Загальних зборах.

Таким чином, фiнансова звiтнiсть, що складена згiдно з МСФЗ надае iнформацiю про фiнансове сТаНовиЩе,

результати дiяльностi та рух грошових коштiв ТоВ (БIЗПОЗИкА), яка е корисною для широкого кола користувачiв
при прийняттi ними економiчних рiшень.
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8. Припущення про безперервнiсть дiяльностi

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена и з припущення безперервностi дiяльностi, управлiнський
чи припинити дiяльнiсть i постiйно розробляс та

на продовження безперервноТ дiяльностi пiдприсмства.
Iy с значна кiлькiсть фактично заключних логоворiв позики

, дiя яких спрямована на отримання прибуткiв.

А. М. Крупела

М.М. Гайворонська

персонztл не ма€ HaMipiB лiквiдувати суб'ект
впроваджу€ плани щодо майбутнiх дiй якi
Пiлтверлженням ефективноТ роботи управлi
вiдповiдно до отриманоТ лiцензiТ, в т.ч. i цi

!иректор

Головний бухгалтер
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