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ЗВIТ НТЗДЛЕЖНОГО ДУДИТОРД

ЩОДО PIIIEOI ОrНДНСОВОi ЗВIТНОСТI ТОВАРИСТВА З ОБМЕ)IШЕОЮ

ВrДПОВЦАЛЬЕIСТЮ (ФIНАЕСОВА КОМIIАНIЯ (БIЗНЕС КАПIТАЛ)
стАЕом ЕА 31.12.2020 року

Нацiональному б*r.у Украirм, Учаслтrтtам товАриствА з оБмвжЕною
ВIДIоВЦАЛЬнIСТЮ (ФIнАнСоВА KOMIIAHUI ..БIЗнЕс кАIIIТАЛ> (Had^i ТоВ (Фк

-

кБIЗНЕС КАIIIТАЛ>>, або Товарuсmво).
1.

ЗВП ЩОДО АУЩТУ ФIЕАНСОВОi ЗВIТНОСТI

ЛУМКА IЗ ЗАСТЕРЕХШЕНЯМ
Щ_щ91.* аУлит фiнансовоi звiтностi компанii

ТоВАРиствА з оБмЕжЕЕою

ВЦIIоВЦдльЕIсТЮ (ФIнднСоВА коМIьнIя (БВнЕс кдШТАл),

що скJIадаеться

зi звiry про фiнансовий стан ца 31 .руд* 2020, звiry про сукутшlй
дохiд, звiry про змiни у
власному капiталi, звiry про рух грошових коштiв за piK,
що- закiнчш", a*"urarru* датою та
приviток до фiнансовоi звiтностi, включаючи стислld виклад значуrцих облiкових
полiтlдt.
На напrу думку, за винlIтком вIIливу IIитllнь, описаних в
<основа
роздiлi
для думю.I jз
застереженшII\D нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що
додаеться, вiдображае лостовiрно, в ycix

суттевих аспектах фiнансовий стан товАриствА з оБмЕжЕЕою
ВЦПоВIДАЛьЕIсТю (ФIнАнсоВА коМПАЕIя <БIЗнЕс кАIIIТАЛ}} на 31 грудrrя
ii

фiнансовi результати i грошовi потоки за рiц що закiнчився зазнач9ною датою,
стандартiв фiнансовоi звiтностi (МСФз) та вiдповiдас вимогам
закону Украirлl <<flро бухгалтероью.rй облiк та
фiнлrсову звiтнiсть в Украiн > вiд 16.07.1999 Ns
996-жV щодо скпадання фiнансовоi звiтностi.
2020 porcy,

ВiДПОВiДНО ДО МiЖНародrшах

1

ОСНОВА ДIЯ ДУМКИ
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В ЗАСТЕРЕЖЕНЕЯМ

Станом на 01.01.2020 року у складi фiнансових активiв ТоВ (Фк (БIЗнЕС
КАПIТАЛ>, що
оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, облiковувалась
дебiторська заборгованiсть за
товари, роботи, послугИ в cyMi 26 20З тис. грн. та irппа поточна
дебiторська заборгованiсть по
договору факторинry в cyMi 22 839 тис. грн. TepMiH погашення вищеза:}наченоi
дебiторськоi
заборгованостi вiдповiднО до умов договорiв скJIадае 180
днiв та бiльше. !исконтрання
дебiторськоi заборгованостi Товариством не проводилось. На думrry аудиrорЬ,'дисконт}ъаЕня
буде мати сугтсвий вплив на BapTicTb
abui" та iризведе до ii
"ищезйначеrпrх фiнансЬвих
зменшення на суму З 020 тис. грн.
Стапом на 01.01.2020 у складi iншоТ поточноi дебiторськоi заборгованостi
облiковуеться
заборгованiсть за договором факторинry в cyMi 3 000 тис. грн., яка прострочена
бiльше чим на
12 MicяriB, Товариством створеншi
резерв пiд очir<уванi крдитнi зо"*"Ъ cyMi 1 050 тис. грн.
На думку аудиторiв вищез:Ilначена лебiюрська заборгованiсть nou"",ru бути повнiстю

знецiнена.
,щанi питаттня мають суттсвий впrптв
перlоду.

на показники фiнансовоi звiтностi на початок звlп{ого

Ми

провелИ аудит вiдповjднО дО Мiжнародш.rХ стандартЬ аудиту (МСА).
Нашу
вйповiдальнiсть згiдно з МсА вкладено в
роздiлi <<вiдповiдальнi"* uyorropo за аудит
фiнансовот звiтностi> нашого звiry. Мл с незалеЬтлшr по вiдношенню до Товариства згйно
з
кодексом етию,r професiйrлzх бlхга;rтерiв Ради з Мiхнародни* ar*oupriu
етики дJIя
бухгалтерiв (Кодекс рмсЕБ) та етичними вимогами, застосовними
закояодавством Украiни

нaшпого аудиту

]
l
J

]

вrлr.tог

фiнансовоi звiтностi, а також виконilли iншi обов'язки з етики вiд.rовiднЪ до
та Кодексу РМСЕБ.

yxpaiвa 010ЗЗ, м

Civ'i lIрахових.27, оф, 5]
та с},б'скгiв аудrгорсъкоi дiяльЕоmi.}t91525

Ю.liЪ. вул,

НjмФ в Реесrрi аудиmрiв
Код СДГIОУ 2426З l64

rcл,/фкс (044) 289-53-80; 289-55-64
Фпаi] : diт€сlоr(@Sеуа. сопruа
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вваrtaсмо, що отимаЕi нами аудиторськi докази с достатнiми
вш(ористашIя ix як основи дJUI нашоj думки iз застережеr*rям,

Ми

К"ПЮЧОВI

ПИТАЕЕЯ

i

приiпlятними для

лti, на професiйне судження аудитора, буш,r значупц,rми пtд
питання,'поточногЬ
перiоду. I_{i питання розглllдаjмсь в процесi
uyo"ry фiнанiовоi звiтностi
"u.
проведеннJI аудиту та враховувalJIись при формуваrrнi аудиторськоi ДУI\ffШ ЩОДо фiнансовоi
звiтностi Товариства.
облiку таких
СуггсвоЮ ста;теЮ фiнансовоi звiтностi Товариства с фiнансовi активи. flитатлrя
с ключовим IIитанЕям,
фiнансових аюивiв, класифiкацiя та оцiнка
TaKi ocHoBHi процед}ри: ознайомлешrя з
розглялу цих кJIючових IIитань ми вйконали
'Щля
iнстрlменти> та
облiкЪвою полiтикою на предмет вiдповiдностi вимогам мсФз 9 <Фiнансовi
та оцiнок
визначення Ti адеrватностi в конкретних операчiпr. перевiрка первинн[D( доlсументв
та розрахунок резервlв кредитних
фiнансових активiв, вкJIючаючи вiдповiднi перерirхуваЕня
збиткiв.
ми вважаемо, що виконанi нами аудиторськi процедури бу,тпа прtйняттплми та достатшми для
мсФз 9.
отримання докiвiв стосовно класифiкаФfта оцirп<и фiнансових акгивiв вiдповiдно до

К.гпочовi Iмтання аудиту

-

IпФоРМАцIя'ЩоЕЕ€ФIЕАЕсоВоюЗВlТЕIсТЮТАЗВIТоМлУДиТоРл
персоныI несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформачiю. Iнша iнформаr:iя
aпйчarua" з iнформачii, яка мiститься в Звiтi про дiяльнiсть фiнансовоi компанii, але не
мiсптrь фiнансовоi звiтностi та нашого звiry аудитора щодо Hei,
Наша луirшtа щодо фiнансовоi звiтностi не поширюеться на iI ny iнформаuiю та ми не робимо
нашим
ura"ouon з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiсi iншоi iнформаlrii. У зв'язку з
iнформачiею та
аудитом фiнЙовоi звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е ознайомипася з iншою
при цьому розгJUIн}ти, чи icHye суттсва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiею i фiнансовою
звiтнiстО або нашимИ знанЕямЦ отриманими пiд час аулиry, або чи ця irппа iнформа:riя
Яrодо на ocHoBi проведеноi нами роботи ми
виглядае такою, щО мiстить сутгеве
""raр"rrr"rоrr.
Tlшl зобов'язанi
доходимо висновку, що icHyc суттсве вIдФивлення цiеi iншоi iнформацiт,
(основа дJlя дум ки iз
повiдомитИ про цеЙ факт. ГIитаtпlя. що викладенi у роздiлi нашого звiry
звiтного перiоду,
застереженнJIМD маютЬ вllлив на показникИ фiнансовоi звiтностi на початок

ffi#?,#"Ь

яка мiститься в Звiтi про дiяльнiсть фiнансовоi компанii та е його скJIадовою.

ВIЛrrОВЦДЛЬЕIСТЬ УПРДВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНДЛУ ТЛ ТИЬ КОГО НДДIЛЕНО
НАЙВИЩПМИ trОВЕОВАЖЕЕЕЯМЩ ЗЛ ФIНЛНСОВУ ЗВIТНIСТЬ
Управлiнсьюй персонал несе вiдповiдапьнiсть за скJIадання i достовiрне подання фiнавсовоi

мсФз

та за таку систему внутрiшнього контролю, л<у упраэлiнський
не
персонал визначае потрiбною дJUI того, щоб забезпечити складанЕя фiнансовоi звiтностi, що
мiсттrгь суггевло< викривлень внаслiдок шахрайства або помиллса,
При слс,талаlшi фiншrсовоi звiтностi управлiнсьшй персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi KoMпaHii продов)ryвати свою дйльнiсть на безперервЕiй ocнoBi, розцриваючи, де це
застосовно, питання, що стосуються безперервностi дйльностi, та використову,ютм припуцення
про безперервнiсть дiяльностi як осЕови л.пя бlхгалтерського облiку, KpiM вшtадкiв, я<що
або не мае
уrrрuuоi""й"п персонал або плануе лirоiдувати коtrшtанiю чи припинити дiяльнiсть,

звiiностi вiдповiдно до

iнrrпах реальнrа< z}Jьтернатив цьому.

Ti, кого надiлено наfuищими повновlDкецЕями, нес}ть вiдповtдальнrсть за нагляд за процесом
ТОВ (Фк (БIЗнЕС кАЛIТАЛ>),
фiнансового звiт}ватшя кошшrанii, а саме, Ревiзор

вул, ciм'i Праховг! 27, оф, 5;
аулlюрЬ,Iа суб'ектiв аудI{горськоi дiяльносгi N9l525

УФаiпа 0l0З3, Nt,КяЪ,
I{oMep в Рrэсстрi

код еДПоУ 2426з164
тел,/фкс (044) 289-53-80; 289-55-64
еmаii: dir€сlоf @sеуа.сопlLй
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ВrЛПОВЦАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФIНЛЕСОВОi ЗВIТНОСТI

не
НйиIпшл цirrями е отримаI {я обфунтоваяоi впевненостi, що фiнаЕсова звiтЕiсть у цiлому
аудитора.
мiстить су.t-тсвого викривле}п]я внаслiдок шахрайства або помилки, та вилуск звiту
проте не
piBHeM
Bne'He'ocri,
нашу думtq. Обгрртована впевненiсть с високим
шо
"iстиi,
викривJIенIя, якщо
гарантуе, що аудиъ проведений вiдповИно до мсд, завжм виJIвить суrrеве
вони ввФкаються
воно icHye. Вш<ривлення можуть бути резуJIьтатом шахрайства або помилIФr;
моr(уть впливати на
суттсвими, якщо окремо або в cyKymlocTi, як обqрунтовано очiкусться, вони
економiчнi рiшеr+rя корисryвачiв, що приймаються на oc'oBi цiеi фiнансовоi звiтностi.
вимог Мсд ша використовусмо професifuiе судження та
вiд;овiдно

до

виконуточи аудит

професiЙюrЙ скептиIIизм протягом усього завдання з аудиту,
KpiM того, ми:
' . iдентифiкуемо та оцiнюемо
внаслlдок
ризики суттсвого викривленЕя фiнансовоi звiтностi
ва цi
в_lдповiдь
шмрайства чи помилки, роaроб*"rо й виконуемо аулиmрськi процедури у
та прийIUIтними длJI
е
ризики, а такох отримусмо аудиторськi докази, що досташ{lми
використfirня ix як основи для нашоi думки. Ризик невиявлення суттевого викрIiвленнJI
,пч"пiдо* шахрайства € виlцим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки
шахрайство може включам змову, пiлробку, навмиснi пропуски, неправильнi тверджен}rя
або нехryванля заходаNоt внутрiuпrього контролю;

.

отримуемо розумil*rя заходiв внуrрiшнього контролю, що стос},ються аудиту, дJIя
обставинам, а не дJUI висловленнrI
розрЬбки аудиторськID( процедур, якi б вiдповiдали
д}мки щодо ефект,rвностi системи внугрiшrтього контролю;
.'9цiнюсмо прийяягнiсть застосов:tних облiкових полiтик m обrрунюванiсть облiковrд<
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформачii, зроблеrптх управлiнським персонаlлом;
. доходимо висновку щодо прийrrятностi використання управлiнським персонiшом
та, на
прип}тденЕя про безперервнiсть дiяльностi як основи лля бlхrалтерського облiку
невизначенiсть
obHoBi отриматм" чул"iор"о** доказiв. роб имо висновок, чи icHyc суттсва
компаяii продовжити
щодо подiй або }мов, якi поставиrпа б пiд значний cyMHiB можлл,вiсть
безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iсн}ъilння Taкoi суттевоi
невизначеностi, лпt повиннi пр}вернути увагу В свосьry звiтi аудитора до вiдповiдн}о(
розкриттiв iнформачiТ у фiнансовiй звiтностi

чбо,.*щотакi.розкритгяiнформачiiененzшежними,модифiкУватисвоюдlмкУ.Нашi

висновкИ IрунтуютьсЯ на аудиторськИх доказах, отриманиХ до датИ нашого звiry аудитора,
BTiM майбутнi подji або }.[4ови мож}ть примусити компанiю прил инити свою дйльяiсть на
безперервнiй ocHoBi.
. оцiнюсмо загIIJIьне поданнlI, стр}тсгуру та змiст фiнансовоi звiтностi вкJIючно з
звiтнiсть операцii та подii, що
розкритгями iнформаuii, а також те, чи показуе фiнаясова
пок:rаденi в основу ii складання, так, щоб досtrти достовiрного вiдобралtенtrя.
ми узгоджусмо з управлiнським персонмом запланований обсл i час проведення аудиту та
поuiдоrr,"a"О 1-puuni""onor"ry персонаIry Ьформаrriю про cyTTcBi аулиторськi результати,
вкпючаючи буль-псi cyTTcBi нелолiки заходjв вrт}трiшнього контолю, виявленi нами пiд час
аудиry.

Ми також надаемо 1тrравлiнському персонаrry твердденIfi, що ми викон'lJм вlдповlдн1 етичн1
.fu .rо"iдо*.rосrо iM про Bci cmcylflФr й iншi гмташrя, -лсi могли б
вимоги щодо незмежностi,
обгрlтrтовано ввzDкатись такими, що впJмваю,гь на нашу незмежнiсть, а тaжож, де це
застосовно, щодо вlдповlдних застережнID( зilходlв.

перелiку Bcix питань, iнформачiя щодо яких надавaшась тим, кого надlлено ЕаивиlIими
Ti, що мали найбiльше значення пiд час аудиry фiнаlrсовоi
повноваженнr{м",
""a"u*
""
звiтностi fiоточного перiоду, тобто Ti, якi е кrпочовими IIитанlлями аУдитУ. Ми огмсуемо цi
питання в своему звiтi аудитора KpiM випадкiв, якщо законодавtмм чи реryJUIторним актом
ми
заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай винrlткових обставин

з

yФai'Iв 0l0ЗЗ, м КиЪ,

вYл,

ciм'i Праховrг,i27,

Номер в PeeeTpi аулит,lрiв в су6'€юiв
Код СДПОУ 2426З 164
т€л,/фкс (0а4) 289-5З-80; 289-55-64

finail : director@Seya сопrш

оф- 5;

аудиторькоi дiяльвосгi J'tsl525

TOBAPI,iCTBO

З

оБМЕЖЕНоЮ В|ДПоВЦдЛЬнIСТЮ (ддн (С Ur"|я-к|РШ-д}-!1,1Тil

щО таке литан}ш не слlд висвiтлювати в нашому звiтt_ оскiльки негативнi наслiдки
такого висвilлен}lя vож)пь очiкувarно перевФкити Його кориснiсть для iHTepeciB громадськостi.
ВИ3НаЧа€мО,

Роздiл 2. ЗВIТ ЩОДО

ВИМОГ IЕШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРПИТИВНШ( ДКТIВ

l.ФОРл,tування (з,ttiнu) сmаmуmноzо (склаdеноzо/пайовоео)

капiпсL,lу суб|€кпlа

zоспоdарюваl.пtя

Заресстрований Стаryтний капiтfu,I ТОВ (ФК (БIЗНЕС КАЛIТАЛ> станом на 31.12.2019 складав
6 001 000 (TIIicTb мiльйонiв одна тисяча) гривень 00 копiйок.

Згiдно Протоколу загмьних зборiв участпrкiв NЪ 2 вiд 30.06.2020 учасниками Товариства було
прийIяте рiшеш{я про збiльшення розмiру стаryтного KaпiTaJry Товариства на 14531000
(Чотирнадцять мiльйонiв п'ятсот тридцять одна тисяча) гривень 00 копiйок.
Таtим чином, Стаryтний капiтаrr ТОВ (ФК (БlЗНЕС КАIIlТАЛ> станом на З1.|2.2020
сформоваIrий у вiдповiдностi до законодавства Украiни, повнiстю сплачений грошовими
коштами та скJIадас 20 5З2 000 (!вадцять мirьйонiв п'ятсот тридцять двi тисячi) гривень 00
копiйок.

2. ОбОВ'ЯЗкГtВtьt Kpumcpiib i нормаmuвiв dосmаmносtпi кuпimчlу mа шldmоспропю)а,нuсmL
.'ttKBtdHocmi, ПРuбуmковосmi, якоL,lпi акmuвiв пlа рчзuковосmi операцii.l, dоDерлtсання tншш
показнuкiв i BLLuoe, tцо обмеэкуюmь рuзuкu за операцiяuu з фiнансовltмu аклпuвсL\,lu
Вiдповiдно до Постанови кМУ ]\Ь 91З вiд 07 .72.2016 <Про затвердження лiцензiйних умов
провадження господарськоi дiяльностi з надання фiнансових посrцт (KpiM професiйноi
дйльностi на ринку цiнних паперiв)> та Розпорядяtення .ЩержавноТ KoMiciT з регулювання
ринкiв фiнансових Nq41 вiд 28.08,2003 <dlpo затвердженrrя Положення про Державний реестр
фiнансових ycтilнoB)) для Товариства встановлена вимога щодо мiнiммьного розvrру
стат},тного та власного капiтаJry. а саме: сmryтний та власний капiтал Товариства мае
стilновити суму у розмiрi не менше 5 000 тис. грн. Власгrий капiтал Товариства станом на
З1.1,22020 року становить 19 898 тис. грн.

3.

Формування, веdення облiку, docmat?ulocmi

в i dпов i d н

cl

d

о зако н о d авсmв

u

mа

аdекваmнслсmi сформованuх резервlв

Товариством cTBopeHi резерви кредитних збиткiв у вiдповiдностi до вимог МСФЗ 9 <Фiнансовi
iнструменти>.

1. СmРУКmУРu iHBecПxul|iГtHozo порmфелю iз зазначеннsru реквiзumiв ем,imенmа (назва, коd за
€ДРПОУ), cy.vu, озtlакu ф iкmuвносlпi,mощо
Станом на

3 1.

12.2020 у Товариства вiдсутнiй iнвестицiйний портфель.

5. Наявносmi заборонu зutучення фiнансtлвtlх аt{пluвiв Bid фiзuчнльt слсiб iз зобов'язанняч ttlodo
н

ас mуп|r oZO L\ поверн енн я

t

Постановою кму Л! 913 вид дiяльностi (ЗаЛ)^rенIUI фiнаrrсових активiв iз зобов'язанням
щодо наст)пного ix повернення> - вiднесено до тих видiв дiяльностi якi не можуть бути
предметом дiяльностi однiсi фiнансовоi компанii. Виключенням з цього правила е випадки коли
залученrя фiнансових активiв здiйснюеться кредитною устalновою. Пункгом 38 Постанови
кN,,Iу лЪ 913 -визначено пряму заборону небанкiвсьюrм фiнансовим установам (KpiM кредитних
спiлок) здiйсттювати дiяльнiсть по зацценню фiнансових аюивiв вiд фiзичних осiб iз
зобов' язан ня v щодо наст},п ного iх повернення.
товариство не з{lлучае фiнансових активiв вiд фiзичrпах осiб iз зобов'язанням щодо наступного
ix повернення" а здiйснюе свою господарську дiяльнiсть вiдповiдно до отриманих лiцейзiй.

t

yKpa]lн 010ЗЗ. LКиiр, ByJ] CL\I'i IIрахоRи\.27. оф, 5l

:

t

LЬvср

t

в

Pccglpi ау,цlmрiв,lа cy6'cKliB аудrторсьIiоi дiяхьно!-rr Ne1525

Код СДП{]У 2126З l64
.l!JL/фiкс (044) 289-5З_ll0: 2lt9,55-64
emarl: dircotor/.7]seYa с1пп

щ

-lfтовлриство зоБмЕжЕноювrдловц^дьнIстЮ<<,{лн

(сЕЙя-кIрlл-Аудит>

5

6, !опусmuuосtпi cylvtitцeHtп o\peщllt ZоспоdарськLLl операцiй,
на прсlваdэк,^ення якtlt суб'скпt

оmршvlав.|liцензiло

Товариство здiйсЕюе свою господарську дiяльнiсть вiдповiдно
до зазначених лiцензii:
rи!,цд1" поСЛУТ З ФАкТоРИнГУ, початок дii З 01.06.2017, безстроково

-

rЦДАНIЯ ГАРАНТЙ ТА ПОРУЧИТЕЛЬСТВ, початок дii з 01 06.2017, безсцlоково
НАДАННrI КОШТIВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛI I ItA УМОВАХ
ФIНАНСОВОГО
крЕдиту, початок дii з lз ,о6.2О17 , безстроково;

7, Наdання фiнансовuх послу? на пidсmавi dozctBopy
у вidповidносmi do законоdавсmва tla
н аdання ф iltalcoBux поспу? суб'скmо,u
zоспоdарювання

внуmр iulH ix npaBl1,1

ТоВ кФК <БIзнЕС кАпIтАл> лоrр"rу.*Ь" затверджених внутрiшнiх правил
наданЕя
вiдповiдних фiнансових послуг, якi вiдповiдають вимогам закону
та нормативно-правовrо< акгiв
Нацкомфiнпослуг, уюlадас,договори з наданIu
фiнансових пос.lýт вiдповiдно до затверджених
внутрiшнiх правил. Внутрtшнi правила, na .у.,ърa"uо законодавству
з питань регулювання
ринкiв фiнансОвих посл}т, а також не порушуоть та не обмежуюr" npuu ano*""u.riB
фiнансових
послуг, визначених законодавством.

ll.

Розлtitцеttня iнформацil'

акmусьцьносmi

на

&паснол,lу веб-сайmi (веб-спорiнtlt)

mа

заЬезпеченlrя

ТоВ (Фк (БIЗнЕС кАлlТАЛ>. надае ютiснту (споживачу) iнформацiю
вiдповiдно до статп
закону Украi'ни <лро

i.i'

12

фiнансовi послуги rч дiр*чura реryлюванIul риrткiв фiнансових посл)г)1
iнформацiя, визначена частиною першою cTaTTi 12 зазначеного
Запо*у, ро.riщена на власному
веб-сайтi wwrv,business-capital, uafin.net та постiйно Товариством
забезпечусться ii акryальнtсть.

,:

9, Внесення суб'о<mолl zоспоdарювання iнфорлtацii про Bci
cBoi Bido1pe.\,Lletti пidрозdiлч do
€r)uноео dерэlсавttоео ре€сmру юрuduчrплс Б"iб,
осiб
- пidпрuемlliв mа zpoMadcbKttx
4,1ruu.,*

фсlрillувань mа do /{ерэtсавно2о ре€сmру
законоdавсmвсlм

фiнансовiх усmанов BidпoBidtlb do вuмоz, усmановпе}пLт

Станом на 31 грудтrя 2020 рокУ ТоВ (Фк <<БIзнЕС кАпIТАЛD
вiдокремлетtах пiдроздiлiв не
мае.
l0. BHympiulHbo?o конtпролю m{l BHympiu,tHbozo ауdumу
товариство здiйснюе внутрiшнiй контроль та внутрiшнiп
аудит вiдповiдно до вимог чинного
законодавства УкраТни. В Товариствi затверджено ПЪложення
про слlхбу внутрiшного аудиту,
l l. I'omiBKoBux розрахункiв
Готiвковi розрахунки Товариством не здiйснюються.
12, Р озкрumпя dасерел похоdэк:енltя скпаdовut
часmuн &пасноzо капiпсL,lу (капimа,ry dооцiнках,
внескu 0о dоdаmковоzо капimсLпу)

у

сютадi власного капiталу вiдсутнi капiтал в
дооцiнках та додатковий капiтал,

З, Розкрummя iнформацii з ураtуванням вuuоzч Мilснароdнtп
сmанdарmiв
звimrюсmi
I

BiOHocHo меmоdiв оцiнкu справеdлuвоi варmосmi
akmuBiB

фiнансовоi.

фiнаttсовi компаltiй
ТовариствО виконуС вимоги Мiжнарод".* a.чrrдuртiв
фiнансовОi звiтностi *ооо роa*рrr.,
iнформацii вiдносно методiв оцiнки Справедли"оi
акгивiв фiнансо"r* пiйа,rii.
"фrосri
здiйснюе оцiнку справедливоi BapTocTi

]:::li",дохlдним методами.

\кгljнi. 0,U]] \l,/lliч, в\ Li\l llll.ax,,dIп
2- .,IJ r
'bvq, " 11, о, rи mпtts m с\ i', |., iB d! Jл,,l\,Dкl,, , |я ,rноfl
",
",
ко] C,(PI]LJy
]]2ь ] lt 4
Ел /(uкc (044) 2li9-5З_li0. 289_55_64
стпаil

:

directortz!scya,conr, u.r

фiнансових iнЪтруйентiв за ринковим та

| vо

|{2)

l

товАриство

з

оБмЕжЕною вцповцАльнIстю

OCHOBEI ВЦОМОСТI IIРО АУЩТОРСЬКУ ФIРМУ

<<ААн

(сЕЙя-кIрш-Аудит>

перевiрка виконана ТОВАРИСТВОМ
*Iд1::ц._т"
ВЦПОВIДАЛЬЕIСТЮ (ААН (СЕЙЯ-КIРШ-АУДИТ),

З

6

ОБМЕЖЕНОЮ

яке вкJIючене до Реестру аулиторiв
за
дiяльностi
номером
про тов (dдн
'i:_I9.-._1Ч_"_,?Уaи'горJькоi
'роз.чiлiв 1525, Вiдомостi
'uyo"ropiu-'
(СЕИrI-кIРш-АУfИТ> BHeceHi до настугпrю< реестрацii
Реестру
,u суб'еюiв
аудиторськоi дiятьностi
- t<Суб'екти аудиlгорськоi дiяльностi>>;
- < Суб'екп,r аудиторськоi дйльностi, л<i
мають право проводити обов'язковлй ауд,.г
фiнансовоi
звiтностi>>;
:

кСф'ектИ аудиторськоi дЙльвостi, якi мають лраВо проводити
обов'язковий аудит фiнансовоi
звiтrостi пiдприемств, що cTaHoBJUITb суспirr"""й iпrерЁсu.
Код еlРПоУ 2426з|64
Наказ про проходжешu перевiрки з контоJIю якостi JS 50-кя
вiд 18.11.2020, виданий
уС]ановою <Орган суспiльного *,ч.-ду .u чуд"mрською дiяrьнiсто>.
ДТёаlНО1
ТоВ (dАН (СейJI-Кiрш-аулит) заресстроване 29,оз.|ggб МЬсковською
р;;;;;". державною
-

адмiнiстрацiсю м. Киева.
Мiсцезнаходження ТоВ (dAH (сЕЙя-кРШ-АУ,.ЩИТ>: 01033,
м. Киiв, вул. CiM'I Прахових,27,
оф. 5, тел./факс 289-53-80, 289-55-64

OCEOBHI ВЦОМОСТI IIРО УМОВИ ДОГОВОРУ ПА IIРОВЕДЕЕЕЯ
АУЩТУ

t

АУдиторська перевiрка пров_еa9ча
пiдставi !оговору ль 04о,] 116 вiд оа.о7 .2oii, Аудиторська
]Ia
ПеРеВiРКа ЦРОВОДилась з 26.04.202l
по 28.04.202].. Аудит фiнансовоi звiтrrостi здiйснювався
командою iз завдаr+rя в кiлькостi трьох осiб
.looi . nup.".poЛартнером
"u
ЗаВДаННJI З аУДИТУ (КЛЮЧОВИМ Партнером з аудиry),
результатом якого е цей звiт незilлежного
аудитора, е Здорiченко Ьан_на Ьаяiвна (номер
реiстрацii в PeecTpi
суб'еюiв
аудиторськоi дiяльностi 1 00S5б).

i;;;;;;*.

"rыfi Ь

Партнер iз завдання
Генеральний директор

тов (ААн (сЕйя-кlрш-Ау

Здорiчепко LI.

ДАТА СЮIАДАЕЕЯ АУДИТОРСЬ
28.04 2021

yФaiHa 0l0J ]. v Кив, вул СцI
]' llра\одг{ 27. оф 5.
HovepJ Рс, cтpl а} ди mрiв m с} 6', rпв а} дигорс l,Aoi д| яльнпfi
Кол С,ЩПОУ 2426J l64
тrл,/фкс (044) 289-5З-80, 289-55_64
еmаii

:

dircctoT@seya.com.rB
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УФаlt€ 0I01З, v КиЬ, в}л, СЙ'l Пра\овr\, 27, оф,
НомФ s Pe.cтi Ф ди юрrв та cv6'"к-i Ь ау лигод bкoi

кол ('lРпОУ 2426] ]64
rcп,/фкý (044) 289_5з_80; 289-55-64
emaii: diгесtот@sеуа.сотrLча
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товлриство

Лiлприелrсrзо

СФедпя
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Даm (piк,

<(БIзнЕс ItАIПТА[,,

позначI\.}, "v" у

вiдповiлпiй клiтинцi)i

цiхФародннми сrаядарrаvи фiLансовоi звi, носгi

пя

AKTtlB

якi облiковlrотьоя

за

меmдом участi в капiталi

iхшхх пiдриемств

у

тýму чиолl з подвтrtт на

р€зервах

едпоу

дйБ?й;;;-

в положеннямя (оmндартами) бу(галreрського обпiку
1а

за

12

кiл!кiоъ працiвннкiв

(зробитt

(Фцарry)

"Зашънiвиitоги до фiяаясовоi звiтяостi'

оБп{ЕжDЕоIо вIдповIд,4_пьЕIстIо <ФIпдЕсоь комIьшя

Од{в!ця Blмipy: тпо, tTll, без д€сятi{овопэ знака
ff92), грошовi покsняки якою наводятьоя в Фивнв з копiйками)
складеt{о

l

довгоотоковпх зобов'язань

Бý]tsпс (Зsiт про фiнансоufiй стпп)
31 грудня 2020

р.

9

т18з

розф}е\ везаробленях премiй
iнцlхх сцехових рсз.рва{
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НАТАЛIЯ ВОЛОДИМI,IРlВНА

Z

сrзIковд ятrд вАлЕнтинIвllА
'"tтъ,Ёtrт"t,р"
"
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товАриство з оБмЕжЕною вIдIовцАльш.#"*
(ФIIlАнсоВА KOMIIAHUI <iБIзцЕс KAIпTAJb>
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lнаимеяуванм.)

Звiт про фirrансовi резу.rrьтатп (3BiT про суqппиiл дохiд)

за

I

PiIс

2020

I. ФIНАНСОВI

I

р.

Стаття

Код
рядка

20I

приб}ток

rl

рБфвсаiоdБЙрББЙ-

21

г

l

г

l ,l
l

г

i

профкцii'

сiльськоzоспоdqрськоl
Фiнансовий результат вiд оперлцitiltоi

приб}ток

окйiыоl

]

дiяльностi:

\ý

29 883

2180

{

(

1204

lб 574

)

)

82 з47

)

21u
l

f
l

Z

6 872

tSO

1,2

2195
2200

(

l58

-)

z2z0
2240

20

(
2255

\tрuОуПФк ( зOulпок/ BlglBFl,йlgy iнфляцit на монепарнi сmапmi

(

з40
(

2181

"
ф;id Bid.iФ б,lаzоdtuilоi
Ddиомоzц
1 t,r 11

фЬ*-'1r;

1858

2130
215 0

J

l
t IнцriФi@g
lцfдоiощл, ,,,_ýl{!

10

2123

збиток
Доход вiд rIacTi в капiталi

цопry чuсм:. -_,.,.

196

2I22

Вmрати на зб)т
Irщi операцiйнi веrцlати
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Фiнансовий лiзинг (Jt2254 вiд 01.06.2017)
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Учасники станом Еа
3|.|2.2020р.
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВЦПОВЦАJIЬНIСТЮ "КОМПАНUI З
УIIРАВЛIНН'I АКТИВАМИ,ОВАМО
КЕПlТАЛ", яке дiс вй свого iMeHi . в iHTepecax
та за рахунок ЗАКРИТОГО

нЕдивЕрсиФковАного вЕнtlу рного

2.

чисельнiсть

працiвтпакiв cTzlHoM Еа
З|.|2.2020 р.

ПДЙОВОГО IНВЕСТИЦI ЙНОГО ФОНДУ
"ОVАМО Ecology Fund" - 99,994%
Щубинський Анатолiй Олександрович

2 особц

-

0,00б%

/?
ВiдповИаrьна особа за
фiнансовогосподарську
дiяльнiсть у звiтному
перiодi

.Щиректор

- Кисiль Ната:lй Володимирiвна

Екопомiчне середовище, у якому Товариство проводить свою дiяльнiсть.
Ключовi моменти 2020 року, прогЕози на 2021piK та припущення Товариства, що

стосуютьоя майбугнього впливу на фiнансову звiтнiсть.
Падiння економiки у 2020 рочi було значно меншим, нiж очiкралося на початку
кризи,
За пiдсумками 2020 року реальний ВВП, за оцiнками, скоротився на 4.4Yо. Ще значно
менше, нiж очiкувмося на початку коронакризи (6%). EKoHoMiKa Украiни швидко
вiдновлювалася в другому пiврiччi. Пiсля проходження жорсткоi фази карантину падiння
реального ВВП сповiльнилося до 3.5% р/р у III KBapTaTli i, за оцiнками Нацiонального банку
Украiни, продовж}tsало сповiльнюватися в IV кварталi. Посилення карантинIlих заходiв у
листопадi мzшо обмежений вплив на дiлову активнiсть. Швидке вiдновлення економiки
зумовлене передусiм зростанням споживанЕя. Збiльшення заробiтних плат та соцiальних

видаткiв бюджеry пiдтримlъа.rо споживчий попит на високому piBHi. Також поча.чо
скорочуватися безробiття. Вагомий внесок у вiдновлення ековомiки мilло державне
споживання з огляду на нарощування поточнrтх витрат бюджету на iнфраструктlру,
насамперед дорожнi ремонти, а також охорону здоров'я. HaToMicTb через невизЕачевiсть в
}мовах пандемii iнвестицiйна активнiсть бiзнесу залишшrася млявою. Стiйкий зовнirrшiй
попит Еа продовольство з),мовив значно менше скорочення експорту порiвrrяно з iмпортом.
Ближче до кiнця року чя динамiка послабилася з огляду на гiрший урожай, тодi як падiння
iмпорry сповiльнилося пiд впливом посилення внутрiшнього попиту. YTiM, за пiдсумками
року зберiгся додатний внесок чистого експорту.
у 2021 роцi eKoHoMiKa швидко вiдновлюватим9ться та маЙже повернеться на
докризовий piBeHb

eKoBoMiKa майже надолуЖить втратИ вiл коронакризи - ВВП УкраТни
зросте на 4.2%. Головним рупiем залишатиметься стiйкий внутрiшнiй попит, зlмовлений
подшrьшим збiльшення реальЕих доходiв громадян. Зменшення невизначеностi з розвитком
павдемii сприятиме вiдновленню iнвестицiйноi активностi. У середньостроковiй
перспективi }тtраiнсъка eKoHoMiKa зростатиме на piBHi близько 4%. I]boMy сприятиме
збiльшення реальних доходiв населен}rя, зростання iнвестицiй, високий зовнiшнiй попит i
пiдвищення кредитноi активностi. l,Щля пiдтримки населення та швидшого вiдновлення
економiки 1ряд збереже значний piBeHb дефiциту бюджету (4,5Yо вiд ВВП) i в поточному
роцi. Проте потребИ у фiска,rьниХ стимулаХ булугь поступОво меншати, адже eKoHoMiKa
повернеться дО ст!tлого зростаНня. У 2022 рочi очiкуеться скорочення дефiциry до 3% ВВП.
Щержавний та гарантований державою борry пiсля зростанrя до 62О/о ВВП у 2020 рочi в
подальшому скорочуватиметься на 2-З в. п. щороку.

У 202l рочi

основним припущенням залишаеться продовження спiвпрацi

з

МiжнародЕим

вапютним фондом
У 2021 рочi очiкуеться ЕадходженюI вiд МВФ коштiв у межzlх поточноI програми
стендбай, а такоЖ пов'язане фiнансlвання вiд европейського Союзу, Свiтового банку та
iнших мiжкароднттх партнерiв. Ifi кошrги дад}ть змоry профiнансувати значну частину
бюджетних потреб У 2021 роцi. Спiвпраця з МВФ залишаеться важливим знаком якостi й
для iноземних iHBecTopiB. Вона значно спростить достlтl i здешевить плановi залуrення
}ряду Еа зовнiшнiх ринках. Завдяки пiдтримцi МВФ та iнших партнерiв YKpaiHa зможе,
пiдтримрати мiжнароднi резерви на piBHi близько 30 млрл доларiв, попри значнi обсяги
погашень зовнiшнього боргу.
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основними ризиками для реалiзацii прогнозу е посилення карантинпих заходiв як в
YKpaihi, так i у cBiTi, а також бiльш iстотний лриплив iноземного капiтаrrу.
ПроведеннЯ вакцинацii у cBiTi зменшуе ризик повторення локдаунiв. YTiM, з огляду
на постlпlовiстЬ цього процесу, а також появу ЕОвих штамiв Bipycy, зберiгаеться ймовiрнiсть
локalльних форм карантину, якi матимуть негативнi наслiдки для економiчноi активностi.
Водночас надм'якi MoHeTapHi }мови у cBiTi та оптимiзм щодо вакцинацii вже сугrево
пожвавили iHTepec iноземних iHBecTopiB до рипкiв, що розвиваються, у тому числi й
украiъи. Значний приплив капiталу може послаблювати iнфляцiйний тиск через к rал
валютного курсу. Акryальними зalлишаються також iншi ризики:
- еска.rrацiя вiйськового конфлiкту на сходi краiни чи ii кордонах;
- посилення iнфляцiйного тиску з боку KpaiH - торговельних лартнерiв;
- збiльшення волатильностi свiтових цiн на продук'и харчуванЕя з огляду на глобальнi
змiни клiмату i посилення протекцiонiзму в cBiTi.
Зовнiшне середовище
Масштабнi фiскальнi та MoHeTapHi зilходи стимулюватим)дь зростання глобальноi
екопомiки, насамперед за рахунок прискореного вiдновлення промисловостi. Пожвавлення
попиту на тлi надм'яких монетарЕих }мов з)л\4овить пост}пове прискорення глоба,rьноi
iнфляцii. Останню стриDrytsатиме повiльнiше вiдновлення сектору послг. Щiни на свiтових
товарних ринках залишатимуться високими. Пiсля корекцii у першiй половинi 2021 року
вони стабiлiз}тоться, попри значний попит, завдяки прискореному нарощ}Еанню
пропозиrrii. Щiни на енергоносii поступово зростатимугь, що погiршить 1мови торгiвлi для
УкраiЪи.

Глобальна eKoHoMiKa вiдновлюватиметься завдяки пом'якшенню карантину та
програмам стимулювання У [V кварталi тривzrло вiдновлення глобальноi економiки,
незважаючи на загальне погiршення епiдемiчноi ситуацiТ та локдауни в окремих краihах.
Полiпшра.rися насамперед покщники промисловостi, тодi як вiдновлення сфери послут,
яка бiльш ч}тлива до заходiв соцiального дистанцiювання, зllлишzlлося слабким та
нестiЙким. Зокрема, у груднi лрутиЙ мiсяць поспiль темпи зростання cBiToBoi промисловостi
зzlлишaIJIися найвищими за ocTaHHi майже десять poKiB, а piBeHb дiлового оптимiзму на
кiнець року завдяки вiдновленню торговельних потокiв та успiшним випробуванням вакцин
проти COVID-l9 сягнув практично шестирiчного максимуп4у. Вiдповiдно до звiту СОТ до

середини жовтня було вiдмiнено 39% торговельних обмежень, зzlпроваджених у
найгострiший перiод пандемii, а обсяги cBiToBoi торгiвлi товарами зросли у III кварта.лi на
11.6ОЙ порiвняно зi зниженням gа |2.'7Yо у попередньому кварталi. HaToMicTb cBiToBa
торгiвля послугами змишалася млявою. ii вiдновлення очiкуеться у 2021 рочi лише за
умови повного зняття карантинних обмежень та масштабноi вакцинацii. Слабкiсть
свiтового сектору посJI}т, на який припадае бiльше половини зайнятих, продовжуе

негативно впливати на ринок працi. PiBeHb безробiття у cBiTi станом на JIистопад зilлишався
значЕо вищим, нiж до пандемii. Невизначенiсть щодо подzlльшого розвитку епiдемiчноi
ситуацii також сц)имуе вiдновлення споживчого попиту. Як наслiдок, Еезважаючи на
зростанЕя цiн на енергоносii та пiдвищецня iвфлячii в оц)емих KpaiHax, загальний
iнфляцiйний тиск у KpaiHax залишався слабким. Його посилення наприкiнцi 2020 року
з}мовлене здебiльшого ефектами перенесення вiд девальвацii валют окремих краiЪ (Pocii,
Тlреччини, Бiлорусi). Очiкусться, що завдяки масштабним монетарним та фiскальним
зirходам пiдтримки глобмьна eKoHoMiKa продовжуватиме вiдновлюватися на прогнозному
горизонтi, а iнфляцiя повернеться до зростаннJI вже з 2021 року. YTiM, слабкiсть сектору
послуг стримратиме посилення iнфляцiйного тиску з боку KpaiH партrrерiв, тож iнфляцiя
залишатиметься нижчою, нiж до пандемii.

pi"r"*, arро.a
Щiни на свiтових товарних ринках стабiлiз5поться на порiвняно
"""оо"*
уплови торгiвлi погiршяться внаслiдок подорожчання енергоносiiв Вiдновлення глоба;тьноТ
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виробничих ceкToplB,
ековомiки, що стимулювало пiдвищення попиту, особливо з боку
свiтових_|,:__т_1_,оuuр'
nprru"no оо .ростанiя сrirових цiн на товарних рицках, Ьдекс змiни
(ECPI) Зростав до кiнця 2020 року, значно перевищивши очlкрання,
1,о.раiнс"ко.о Ъ*спорry
На прогнозному горизонт1 пiiля корекцii у першому пiврiччi 2021 року :1l,o1tУвu"n"
на зЕачЕий
пропозицii стрим}Еатиме под.lльше зростанЕя цiн, везважаючи
"""];_У,р:]:
погiршення
1ъr_о:л1:.|:1"о, о*
еiергоносii t-нuдЬi помiрно дорожчатимугь, що зумовить
Украiни.СвiтовiцiнинасталЬнаприкiнцi2020рокУ-зросталиЗ'lВДякиактиВlЗаЦllпопитУВ
виробникiв
ёС СШД, Китаi, Iндii та Туреччиiri, яасамперед з Ъоку ав"омобiлебудlвання, також
було
причиною
побуговоi технiки ,u arropr""no.b anop"i*"n",, Вагомою
випобнич111,__|1tлсЗУ11
ЕедозiвантФкенrr, поry**поir.й попри поступове нарощування
зростанЕя.
цп{ на залlзну
попит Еа сталь на тлi оЪмежецоi пропозицii тцlизвiв до стрiмкого
вiдновлення економiчноi дiяльностi пiдтрилryъатиме
РуДу, Очiкуеться, що подчшьше
виробництва_
суггевий попит на cTaTrb. YTiM, чероз нарощрання
лтr,..:::*:,"**
на залiзну рулу поволl знижратим)дься
близько поточних високих piBHiB. HaToMicTb цiни
хоча нароIц}tsilнIIJI
;;;;;й"- збiлъшеннЯ обсягiв видобування в Двстра;rii та Бразилii,
Vale переглянула
(компанiя
ппопозицii бчде не таким стрiмким, як очiкува:rося ранiше
,*,",
через ремо_нти_
npo.oo. *rробо"цr*ч ва найбЪижчi роки в бiк ,I1T::*
1_:":::"J
cтpiмKo зросли попри
,Jr"b"".Mj. CBiToBi цiнИ на зерновi наприкiнцi 2020 року також
,yп,ro"nro",,u," пiдвищеним пло_п_итом з боку
сезонне збiльше*r"" .rpo,,o."uii-iu*u д,пч,i*u
погlршеш{я врожаю,
Krruтo, bpua"nii та краiн Близького Сходу на тлi очiкlваного
аге"цйми USDA та FАО, очiкувшri "б,"1 :"_jт:л".__":
Незважаючи Еа зЕиженнlr
миIIулорlчних маиже
пшеницi ,u *упурудЪ" у 202012021 МР будуть близькими до
зерновi, У
"po*uro
змогУ задовольни-ги _очiкувано виоокий попит на
рекордниr( piBHiB. I-{e дасть
цiни коливатимугься у
ii"o"
у ,,"р*оrу пiврiччi 2021 року надалiCBiToBi
"ор.*чii
цiни на нафту i
трендом до ,po"u,*,
вiдносно в}зьких межах 1з
"iнu"п,м
очiкlъаrrь щодо збiльшення
природний газ зросталй внаслiдок посилення позитивних
проти COVID-19 в окремих краiЪах, ,Щодатковими
попиту завдякИ початкУ ,а*ц"нацii
'оПЕК+
та вiдновлення економiчнОi jTj_::""":l_ 11 Т:
факторами були дiя rтоди
економiчноl активност1
пiдвищеного сезонного попиту, Очiкуеться, _щолJIожвавлення
o"ii у zozt_2oZ3 роках, YTiM, ix подорожчапня буде
пiдтримае зростанЕя чir,
"nJp,*
та значнi накопиченi запаси,
помiрним через нарощран*" "о*ц"uо,оЪиробництва
EKoHoMiKa Украiни: поточш тенденцrt
Iнфляцiйний розвиток
та в груднl сягнула
-V lV *"upr-i 2020 року споживча iвфлячй ,прискорилася
п, Ьфлячiйяу ц::_r_т':'l*сяпI}то
S% + i
центральноi точки цiльовогб оЬ*о"у
",
вijновленвя *i,"::i
]l_т_liЧ:_:Ч
дрций piK поспiль. -Динамiчнiше, нiж очiкlъазrося, а також зростання свlтових
цlн на
попиту,
споживчого
aбiо"шення
,,од-u*"
ii6""*ii",
харчування формрали
.r"pr""""ii ,а об*е*е"iс"ь пропозицiТ окремих продlктiв
проiнфлячiйний тиск. Базова iнфляцiя також прискорилася,
вЦ змiни споживчих уподобань та
- Стримlвали .po"r*",i"-O*]ili под-"йi ефекти
пристосрання бiзнесу до нових умов роботи,
Попит i випуск
нlж очlкралося,
2020 року eKoBoMiKa вiдн_овлювалася швидше,
- У дру"оrу
"i"рiччi
та запровадженнJI карантину
.u"o"*, й*""u""rо. Поr,р, ,rоiiрu,aп"я епiдемiчноi ситуацii
y.[V кварталi та за розультатами 2020
вихiдного дЕя в листопад;';;i;,iЙ-"п9lо ВРП
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___, _л_л_,..+i
;;;;;;;r"лiпшено(вiдповiднодо,|S%pbTa-4,,4o/,p/p),
' '
криз, шоряд iз приватним споживанЕям, вагомий

у
На вiдмiну вiд попереднiх
залишалася
iнвестицiй
uiдrrо"оarr"" економiки **о д"р*ч"" споживаншL ,Щинамiка.
пiдприемств та
;"р". вплив епiдемiчноi нЪвизначеностi на iнвестицiйну дiяльнiсть
,
особливостi статистичного облiку в поточному
Ринок робочоi сили та доходи домогосподарств
-
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Сиryаuiя на риIrку працi полiпшlваrлася, одЕак повiльнiше, нiж вiдновлення
проте
економiки. PiBeHb беЪробir."- з""*у.ru"я (з урахlъаннJIм сезонних коливань),
найму
залишастьсЯ на максимальНих рiвняХ з 2014 року. Бiзнес обережНо ставиться до

-

хвиль
працiвникiв, а люди - до пошуку роботи через негативнi очiкування щодо нових
пандемii та пов'язаних з ними обмежонь.
- Зростання доходiв населеншI вИновилося як пiд впшавом прискорення зростанЕя
медикам,
заробiтн;х плат, особливо значними темпами в oxopoHi здоров'я через доплати
послуг,
сектору
де
,un i au"д"*, соцiатlьнiй пiдтримцi ),ряду вiдновленню роботи
зосереджена значна частка пiдприемцiв,
Фiскальний сектор
-Фiскальна полiтика наприкiнцi року суrтево пом'якшилася за рахуЕок надолчжеЕЕя
економiчне
видаткiв 1як за прiорит"rп"r", так i iншими напрямами), що пiлтриммо
вiдновлення.
-Податковi надходження прискорили зростання завдяки економiчним факторам
чинникtlм
(передусiм швидкому вiдновленrrю вЕугрiшнього попиту) та адмiнiстративним
окремих державних
irrooin-""rrro адмiнiстр}tsання низки податкiв та розрахункiв
пiдприемств з бюджетом).
- У ГV кварталi здiйсненi рекорднi зЕrлуlення На внl,грiшньому ринку, Разом iз
потреби уряду, а
зовнiшнiм фiнанСlrванням ц. д-оЪ*оry .,рофiна:lсувати не лишо поточнi
на початку
видаткiв
й накопичиiи значнi кошти для пiдтримки економiки та фiнансування
iOZt рооу. З iншого боку, че зумовило зростанIIJI держaвного боргу до ВВП,
flлатiжний баланс
найбiльших piBHiB в icTopii
- Профiцит поточного рахунку за 2020 piK сяптув одного з
ToBapiB та послуг,
Ук,раiЪи. BiH сформований за рахунок с)rгIевого . зниження iмпорry

i

скороченняВипJIатЗаПерВиIlЕlиМиДоходаМитавiдносноiстiйкостiекспортУтоварiвта
переказiв.

{

- оптимiзм iHBecTopiB на свiтових ринках сприяв значним з,rлу{енням державного
в попереднi перiоди,
сектору наприкiнцi року, чо д"що по*п"",рало вiдплив капiта:tу
-Поприкризовiявища'тазначнi"".,пu'"зазовнiшнiмборгомваловiрезервиУ2020
пiдгримки та виваженоi
а криза вчергове пiдтвердила вахливiсть мiжнародноi
зросли,
роцi

макроекономiчно'i полiтики.
MoHeTapHi }мови та фiнансовi ринки
- У tV'KBapTa,T 202Ъ року,u "u no"u,*y 2021 року НБУ зберiгае стимулюючу
Реальна кJIючова
монетарну полiт"*у для пiдтримки подальшого вiдновлення економiки,
ставка залишалася нижчою свого нейтра-пьного рlвня,
Банки.продовхqватlи
-,Щинамiка BapTocTi гривневих peoypciB була рiзноспрямованою,
."r*у"й "ru**, iu бiльшiстю кредитних та депозитних операцiй. HaToMicTb дохiднiсть
ОВДП пiд кiнець року дещо зрослЪ на тлi значних потр.еб уряду у фiяансvванн1,_ ..
пропозицl1 валюти
- На валютному ринку вiдбувся розворот тендонцii - перевищення
обмiнного курсу в
над попитом наrrрикiнцi ръпу .rrр,-о змiцненню середньомiсячного
гривнi
груднi. За режиму гну{кого курсоуIворення волатильнiсть обмiнного кlрсу
.rомiр"Ъю, а сальдо iнiервЪнцiй НБУ було додатним п'ятий piK поспiль,
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EKoHoMiKa Укра'iни: прогноз
Iнфляцiйний розвиток

-у'2о2:t роцi очiкусться тимчасовий сплоск iнфляцii вище цiльового дiапазону,
минулорiчниМ }рожаеМ сiльськогоспоДарських культ}р,
зlмовлений
L
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Поп"]I _
подорожчанняМ енергоресУрсiв Та подальшим зростrшшIМ спожиВчого
- Пiсля вичерпання ефектiв з боку пропозицii.та з огляду на реilкцlю моЕетарно1
полiтики iнфляцiя почне зниж)ватись у др}тому пiврi.rчi та увiйде дdцiльового дiапазону
5% + 1 в. п. у порпIому пiврiччi 2022 року.
Попит i випуск
5

т
- У 202l роцi eKoHoMiKa швидко вiдЕовJповатимsться (+4.2%) та майже повернеться
до докризового рiвня.

-

обсяпЛ споживаннЯ зростатимутЬ унаслiдоК подальшогО збiльшення доходiв

населення, у т. ч. за рахунок пiдвищення мiнiмальнот заробiтноi плати.

].

l

l
д

,
]

д
т-

:I

1
_l_

I
l:

I

- Ьвестицiйна дiяльнiсть активiзуеться завдяки зростанЕю cBiToBoi економiки та
полiпшенню насцrоiв бiзнесу. Стимулююча моЕетарна полiмка НБу також сприятиме
пожвавленню дiловоi акти BHocTi.
платiжний баланс
- З 2021 року поточний paxyTroK повернеться до
Дефiциry, який розширюватиметься у
Насц/пниХ роках унаслiдОк зростаннJl ВНl"грiшнього попиту та пост)iпового
погiршення
умов торгiвлi.
- ПриплИв капiталУ в УкраiЪу вiдновлюватиметься Еа тлi продовження спiвпрацi з
_ __
МВФ, пожвавЛення економiчНоi активностi та збереження м'я*"* йо""ruр""х
умов у cBiTi.
- У результатi мiжнароднi резерви становитимуть близько З0 млрд
дол, що
дорiвнюватиме 90 - 100% за композитним критерiем МВФ.
MoHeTapHi уплови та фiнансовi ринки
- Стримування iнфляцiйного тиску потребуватиме пiдвищення ключовоi ставк
ив 2021
роцi. YTiM i'i piBeHb зtlJIишатиметься нижче нейтратlьного впродовж 2021 року та бiльшоi
частини 2022 року.
_ Профiцит лiквiдноgri банкiвськоi системи зберiгатиметься Еа прогнозному
горизонтi, що сприJIтиме уцtиманню мiжбанкiвських ставок близько до нижiьоi межi в
коридорi ставок НБУ.
- Зниження невизначеностi щодо розвитку пандемiт позитивно впливатиме на
строкову стр}ктУрУ депозитiв, вiдновлення кредитування та бiльш помiрнi темпи зростання
готiвки в обiry.
Отже, Керiвництво Товариства не може передбачити Bci тенденцii, якi можуrь
впливатИ на фiнансовиЙ сектор та iншi галузi економiки, а також те, який вплив (за
HMBHocTi такого) вонИ можуть мати на мйбутнiй фiналсовий стан Товариства.
Керiвництво впевнене, що воно вживае та буде вживати Bcix необхiднrтх заходiв для
забезпечення стабiльноi дiяльностi, розвитку Товариства та не с),"гтевого впливу
перелiчених ризикiв на бапансову BapTicTb активiв, зобов'язань
вiдповiда-тlьнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку та забезпечення
фiксування фактiв здiйснення Bcix господарських операцiй у перинних доч,ментах,
збереження оброблених локулrентiв, регiстрiв i звiтrостi протягом вБтановленого TepMiHy.
але не менше трьох poKiB, несе директор Товариства.

головний бцгатlтер забезпечуе до'риманшI на пiдприемствi встановлених
сдиних методологiчних засад бухгаrrтерського облiку, скJIадання i подання у
BcTaHoBrreHi строки фiнапсовот звiтностi, органiзуе контроль за вiдображенIшм на

рах}цках бlжгаптерського облiку Bcix господарських операцiй, беРе 1"rастьЪ оформленнi
MaTepia:riB, пов'язаних з нестачею та вiдшкодранням втрат вiд нестачi, крадiжки i пЪуuаrrня
активiв пiдприемства.
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2.

Загальпа основа формування фiнансовоi звiтностi

2.1..Щостовiрне поданпя та вЦповiднigгь

МСФЗ

Фiнансова звiтнiсть Товариства е фiпансовою звiтнiстю за"а:r""6.о признач9нI+я, яка
сформована з метою достовiрно подання фiнансового стану,
фiнансових результатiв

о0.

дiяльностi

та грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних

потреб

широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчнrо< рiшень.
Концепryа,.rьною основою фiншlсовоi звiтностi Товариства за перше пiврiччя 2020
року, е Мiхнароднi стандарти фiнансовоi звiтностi (МСФЗ), вкJIючаючи Мiжнароднi
стандарти бlхга.,rтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з
Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцii чиннiй на 1 сiчня
2020 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни.

Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень
вiдповйае BciM вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО, дотрималня
яких забезпечуе достовiрне подання iнформацii в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречноi,
достовiрноi, зiставноi та зрозумiлоi iнформачiТ.

При формраннi фiнансовоi звiтностi Товариство керр.rлося т.lкож вимогами
нацiона_rrьних законодавчих та нормативних aKTiB щодо органiзацii i ведення
бцгалтерського облiку та скJIадаЕня фiнансовоi звiтностi в YKpaiHi, якi не протирiчать
вимогам МСФЗ.

Управлiнський персон!rл несе вiдповiдальн icTb за складання фiнансовоi звiтностi згiдно
з вищезазначеною концептуalльною основою. Управлiнський персонал також несе
вiдцовiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який BiH визначае потрiбним для того, щоб
забезпечити складання фiнансовоТ звiтностi, що не мiстить суIтевих викривлень 1наслiдок
шахрайства або помилки.

2,2.

Валюта подання звiтностi та фуrrкцiонаJIьпа ваJIюта, ступiнь округлепня

Ватrюта подаЕIuI звiтностi вiдповiдае функцiональнiй ваlrютi, якою е нацiопаrrьна
вапюта Украiни - цривнJI, складена у тисячах фивеЕь, окр}тлених до цiлих тисяч.
2.3.

Припущенпя про безперервнiсть дЬльпостi

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припуцення безперервностi
дiяльностi, вiдповiдно до якого реатliзацiя активiв i погашенIп зобов'язань вiдбуваеться в
ходi звичайноi дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включае кориг}ъанfiя, якi необхiдно було
б провести в тому випадку, якби Товариство Ее могло продовжити подальше здiйснення
фiнансово-господарськоТ дiяльностi вiдповiдно до принчипiв безперервностi дЬльностi.
Управлiнський персон!rл, оцiнюючи доречнiсть припуlценЕя про безперервнiсть, бере
до }ъаги всю нмвну iнформацiю щодо майбlтнього - щонайменше на 12 мiсяцiв з кiнця
звiтного перiолу. Урядом Украiни з 12 березпя 2020 року було введено карантиннi та
обмежра,rьнi заходи викликадi спалахом Bipycy COVID-l9 (KopoHoBipyc). Щi заходи
спрямованi на запобiгання подztльшому виникпеI {ю поширенню його, включно з
надзвичайною ситуацiею, BiH може спричинити вплив на подальшу дйльнiсть Товариства,
наслiдки якого на даний час номожливо оцiнити.

i

Оскiльки, подzlльша стабiлiзацiя економiчноi та полiтичноi ситуачii значною мiрою
залежить вiд успiшних зусиль i украiнського уряду, i урядiв iноземних фiнансових
партнерiв Украiни у боротьбi з поширенням KopoнaBipycнoi iнфекчii i подоланням iT
економiчних наслiдкiв, то передбачити подаrrьший розвиток економiчних, соцiальних та
полiтичних подiй наразi важко.
Управлiнським персонмом Товариства були 1ъажно розглянутi Bci ризики з точки зоliу
iх 1правлiння у зв'язку iз свiтовою пандемiею COVID-l9 та запровадження Кабiнетом
MiHicTpiB Украiни карантиннrх та обмеж}ъальних заходiв, спрямованих на протидiю iT
7

подiшьшого поширентш в YKpaiHi та оцiнюе здатнiсть Товариства продовжувати свою
дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi.
Ставом на З1.12.2020 р. у Товариства наявнi достатнi грошовi кошти для покриття
короткострокових потреб. Товариству не потрiбно звертатись за фiнансовою пiдтримкою
до 1часника Товариства дJuI забезпечення дйльностi на безперервнiй ocHoBi в майбугньому.
Товариство регулярно здiйснюе аналiз економiчноi ситуацii в краiЪi.

I
2.4.

I

i

Рiшення про затвердження фiнапсовоi звiтностi

Фiнансова звiттriсть Товариства затверджена до випуску керiвником Товариства 15
лютого 2021 року. Hi )ласники Товариства, Hi iншi особи не мають права вносити змiни до
цiеi фiнансовоi звiтностi пiсля ii затвердження до випуску.
2.5.

Звiтний перiод фiнансовоi звiтностi

Звiтним перiодом, за який формуеться фiнансова звiтнiсть, ввахаеться шiсть мiсяцiв
тобто перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2020 року,
2.6.

,

Iдептпфiкацiя фiнапсовоi звiтяостi

Представлепня фiнансовоi звiтностi загального призвачення: надання iнформацii про
яхi с
фiнансовий стан результатiв дiяльностi, про рух грошових коштiв пiлприсмств.
корисною для широкого кола користувачiв при прийнятгi економiчних рiшень.
2.7.

Принципи ведення бухгалтерського облiку

Бlхга.птерськiй облiк ведеться у вiдповiдностi до зllкоЕодавства Украiни. Фiнансова
звiтнiсть, яка цредставлена, складена вiдповiдно до МСФЗ.
3.

CУTTеBI положЕнIIя оБлIковоi

3.1,

полIтики

Вiдповiднiсть облiковоi полiтики

облiкова лолiтика, що застосовувмась при пiдготовцi uicТ фiнансовоi звiтностi
вiдповiдас облiковiй полiтичi, що застосов}ъirлася при пiдготовцi фiнансовоi звiтностi за
попереднiй звiтний перiод.

Ведення бухга.irтерського облiку та скJIадання фiнансових звiтiв здiйснюеться з
дотримilнняМ принципiВ обачностi, повногО висвiтлення, послiдовностi, безперервностi,
нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, превirлюваЕня cyTHocTi над формою,
перiодичностi.
3.1.1. Основа (або основи) оцiнки, застосована при складаннi фiнансовоi

звiтностi

звiтнiсть пiдготовлена на ocHoBi iсторичноi собiвартостi та справедливоi
вартiстю або амортизованоi собiвартостi окремих фiнансових iHcTpyMeHTiB на дату
застосування МСФЗ вiдповiдно до МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти>, з використанням
методiв оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, дозволених мсФз 1З <Оцiнюл за справедливою
вартiстю>>. TaKi методи оцiнки включаютЬ використання бiржових котиррань або даних про
Щя фiнансова

поточнУ ринковУ вартiсгЬ iншого аналогiЧного за характером iHcTpjMeHTy. Передбачрана
справедIива BapTicTb фiнансових активiв i зобов'язань визЕачаеться з використанням
наявноi iнформацii про ринок i вiдповЦних методiв оцiнки.

Jч
3.2. Загальнi полояtенпя щодо облiкових

полiтик

0спова формуваппя облiковпх полiтик
Облiковi полiтики - KoHKpeTHi цринципи, основи, домовленостi. правила та практика,
застосованi суб'сктом господарювання при скJIаданнi та поданнi фiнансовоi звiтностi. МСФЗ
наводить облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змоry скласти таку фiнансову
звiттriсть, яка мiстимме доречну та достовiрну iнформацiю про операчii, iншi подiI та умови,
до яких вони застосовуються. TaKi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив ix
застосування е неqrгIсвим.
3.2.1.

Оргалiзацй i методологiя бl,хга:rтерського облiку Товариства здiйснюеться вiдповiдно
до Положення <<flpo органiзацiю бlхгалтерського облiку i облiкову полiтик5о>,
затвердженого Наказом fiиректора ]\Ъ0l-О вiд 02.01.2020р., яка сформована вiдповiдно до
вимог Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi.
Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом Товариства
вiдповiдно до вимог МСБО 8 <Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки>> та
iнших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 <Фiнаrrсовi iнструменти>>, МСФЗ 15 <Дохiд вiд
договорiв з клiентами>>, МСФЗ 16 <<Оренда>> та новrтх Концепryа:lьнrтх основ фiнансовоТ
звiтностi..
3.2.2.

Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках

Товариство обирае та застосовуе своi облiковi полiтики послiдовно для подiбних
операцiТ, iнших подii або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагае або не дозволяе
визначення категорii статей, дJIя яких iншi полiтики мотс5пь бlти доречними.
Товариство обирае та застосовуе cBoi облiковi полiтики послiдовно дlя подiбних
операцii, iншлrх подii або }мов, якщо МСФЗ конкретно не вимагае або не дозволяе
визначення категорiI статей, для яких iншi полiтики можугь буги доречними.
принципи облiковоi полiтики, що були застосоваяi пiд час
пiдготовки цiеi фiнансовоi звiтностi. IJi принципи облiковоi полiтиlсл застосовралися
послiдовно до 20l9 та 2020 poKiB.
,Щалi наведено ocHoBHi

Фiнансова звiтнiсть складаеться у вiдповiдностi з принципом облiку по фактичним
витратам, за викJIюченням фiнансових iHcTpyMeHTiB, що оцiнюються по справедшавiй
BapTocTi, змiни якоi вiдобра:каються в складi прибlтку або збитку за перiод, i акгивiв,
нaшвних для продажу, що вiдображшоться по справедливiй BapTocTi.

Змiни до облiковоi полiтикл Фонду вносяться лише за HаllBHocTi насц,пних

-

-

уп,лов:

вимагають буль-яким МСФЗ;
приведугь до того, що фiнансова звiтнiсть буде надавати бiльш доцiльну i надiйну
iнформацiю про вплив операцiй, iнших подiй або умов на фiна:lсове становище,
фiнансовi результати або рlх грошовlтх коштiв

Вплив па облiкову полiтику Товариства змiп дiючих МСФЗ та $абугтя чипностi
новцми

3.2.3.

9
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ТовариствО застосовуе cBoi облiковi полiтикИ послiдовно
для подiбних операцiй,
iнцю< подii або рлов, якцо МСФЗ коЕкретно IIе вимагае
або не дозволяе визЕачення
категорii статей, для яких iншi полiтики можугь бути
доречними.

Товариство застосуваJIо HoBi стандарти, тл),мачення, змiни
до стандартiв, включаючи
спричиненi ними змiни до iншrтх стандартiв, з
датою початкового застосрання 01 сiчня
2020 року при складаннi цiеi фiнансовоi звiтностi:
Концепmуальна основа фiнансов oi з вimносtпi
У новiЙ редакцii оновлено стуктуру док}меЕта, визначеЕня активiв i зобов'язань,
а
також доданО HoBi положенНя з оцiнкИ та припинення
визЕzlння активiв i зобов'язань,
поданнЯ розкриттЯ даних У фiнансовiЙ звiтностi за МСФЗ.
Згiдно новоi редакцii
iнформацiя, представлена у
фiнансовiй звiтностi, також повинна доломагати користувачам

i

оцiнити ефективнiсть керiвництва компанii в
1правлiннi економiчним" p""yp"urr.
Принцип обачностi трактуеться через пiдтримку нейтральнiст"
.rр"д"ru"оa"rх даних.
обачнiсть визначаеться як прояв обережпостi tц)и виЕесенIti
суджень

в

умовах

невизначеностi. Правдиве уявлення даних трактусться як
подання суri операцiй, а не тiльки

i." юридичноТ форми. Нова редакцiя КОФЗ передбачае
двi форми звiтцостi: звiт про
фiнавсовий стан i звiт про фiнансовi результати. Iншi форми об'еднанi пiд назвою <iншi
фОРМИ i РОЗКРИТГЯ)), ВИЗНаЧаеТЬСя, що данi фiнаrrсовоi звiтностi представ:rяються
за певний
перiод i мiстять порiвняльну iнформацiю, а також за певних
обставин - прогнознi данi.
У новiй редакцii КОФЗ вводиться поняття <€вiту.оче пiдприемство>>, пiд
яким маеться
на уъазi сторона економiчноi дiяльностi, яка мае чiткО визначенi
межi та понят:гя зведеноi
звiтностi.
Вираз <<еконоМiчний ресlрс>> замiсть TepMiHy (Фесурс)) пiдкреслюе,
що Рада МСФЗ
бiльше не розглядае активи лише як
фiзичнi об'скти, а, скорiше, як набiр прав. Визначення
активiв i зобов'язань не вiдносяться до <<очiкранихD надходжень
або вiдтокiв. Замiсть цього
визпачення економiчного рес}рсу вiдноситься до потенцiаrrу активу
/ зобов'язання
виробляти / передавати економiчнi вигоди.
Нова глава КОФЗ присвячена опису рiзних методiв оцiнки (iсторична
i поточна
BapTicTb (справедлива BapTicTb, BapTicTb використання)), iнформацii,
uny
надають.
.Щата

застосрання

01 .01

.2020.

Товариства.

МСФЗ

.Щанi

змiни Ее

"о""

впливають на фiнансову звiтнiсть

3 кОб'еdнання бiзнесу>

ЗМiНИ ЗаПРОВаДЖУТОТЬ ПеРеГлянУIе визначеннJI бiзнесу, Бiзнес
складаеться iз BHecKiB

i

суггсвrх процеСiв, якi у сукупностi формують здатнiсть створювати вiддачу.
Нове керiвництво визначае систему, яка дозволяе визначити наявнiсть
внеску i
суттсвого процесу, у тому числi для компанiй, якi знаходяться на paHHix
етапах розвижу i
ще не отримали вiддачу. У разi вiдсутностi вiддачi, дш того
щоб пiдприемсr"о uu*-oa"
бiзнесом' мае бlтИ нмвниМ органiзований трудовий колектив.
Визначення TepMiHy <<вiддача>l звужусться, щоб зосерелити
увагу на товарах i
посл}тах, якi надаються клiснтал.t, на
формуваннi iнвестицiйного доходу та iнших доходiв,
при цьому виключаються результати
у формi скорочення витрат та iнших економiчних
вигод. KpiM того, наразi бiльце но потрiбно оцiнювати спроможнiсть
1пrасникiв ринку
замiнювати вiдсугнi елементи чи iнтегрувати придбану
дiяльнiсть i активи.

10

JB
органiзацiя може застосрати <сгест Rа
концен,трацiю>. Придблri активи
не
вважатим)лься бiзнесом, якщо практично
вся справедлива BapTicTb

придбаних валових
аюивiв сконцеНц)ована в одному активi
(або групiЪналогiчних активiв).
!ата застосуъання 0i.01.2020. Змiни е пеiспективними.
.Щанi змiни не впливають на
фiнансову звiтнiоть Товариства.
аПоdання фiнансово'i звiпносtпЬl mа
МСБо 8 <Облiкова полimuка, змiнu в
оолlковuх
^^-,-"у-9_|о
',
оцiнках
mа помuлкь)
Змiни 1точнюють визначенЕJI сугrсвостi,
пояснення до цього визначенЕя та
ЗаСТОС)ВаННя цього поIUIття завляки пт.]тr.rlrрЕUл л_,.л,
-^,
були наведенi в iнших .r.rо;Х"#flпЪЖЧеЕНЮ РеКОМеНДаЦiй ЩОДО Визначення, якi ранiше
Iнформацiя с сl"гтевою,lкчо обrрунтовано
очiкуеться, що iT пропуск, спотворення
або
затуманення може вплин]пи на
рiшення о.ооurй користрачiв фiнансовоi звiтностi
загiшьного призначеншI, *:::,_1i на
пiдставi такоi фiпансовоi звiтностi,
що представляе
фiнаясову iнформацiю про звlт),}очу компанiю.

.."rоiff#Jrъr;п,"**

послiдовнiсть

!ата застосрання 01.01.2020,

Товариства.

""*op""rur", визначення cyTTeBocTi в ycix
.щанi змiни не впливають на
фiнансову звiтнiсть

мсБо I0 <Поdii пiсля звitпноzо перiоdу>, мсБо 34 кПромilrcна
фiнансова
lBimHictпbll, мсБо 37 аЗабезпечення,
o"ntrpbiOo"""i зобовhзання mа непереОбаченi
акmu'и|ll Керiвнuцmво iз засtпосування
МсФз 2 квuплапlч на ocHoBi акцiйtl, Посiбнак з
засtпоqпання МСФ3 4
У Bcix випадках словоспол)лення <<економiчпi
рiшення>> замiнеЕо словом <9iшення>,
а поняття <користрачi>> звук9но
до ((основних користуъачiв>>,
,Щата застосування 01.01.2020.
впливають на фiнансову звiтнiсть
laHi змi"и
"е
Товариства.
r

мсФ3 9
р

о з кр

<Фiнансовi iнсtпруменпull,

а пr rпя iH ф орм

ацii>

мсФоЗ 7

кФiнансовi iнсmруменпаа:

Змiни стос}тоться продентЕих ставок (TaKi як
LIBOR, EURIBOR i TIBOR), що
використовуються в рiзних
фiнансових iHcTppteHTax: вiд iпотЬчнrтх *р.д"ri"
до"п'о*iд""*
tHcTpyMeHTiB.
Поправки

-змiнили вимоги до облiку хеджlзання: при облiку хеджуваншI
передбачаеться,
кон,грольний показник процентноi
,nory au"rro*u"i грошовi потоки, що
що
"iu"*", "u хеджрашo,,
i ГРОШОВi ПОТоки вiд iHcTpyMeHry
,"
.rйrr"."
в
резул"татi
;:ЁТ#;*
-обов'язковi для Bcix вiдносин хеджрашU{, на якi безпосередньо
впливае реформа
впугрiшньобанкiвськоi ставки
ребiнансран"я ;
-не можна використов)вати дJUI усунення будь-яких iнпrих наслiдкiв
реформи;
ХеДЖРання.

вимагають розкриття iнформацii лро ступiнь
впливу поправок
- - -,г-*gvlr

.Щата

застосуъання 01.01.2020.

Товариства.

,щаrri

на
!rц

вiдносиrти
Dll_{

змiни не впливають па фiнансову звiтнiсть

I

]
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л7
Нижче наводяться стандарти i роз'яснення, якi були випуценi, але ще не вст)дIили в
силу на дату випускУ фiнансовоi звiтностi Компапii. Компанiя мае HaMip застосувати цi
стандарти з дати ix вст}rпу в силу.
МСФЗ 9 Фiнансовi iнспtруменпu , МСБО 39 Фiнансовi iнспоруменmu: Вuзнання mа
оцiнка , мсФз 7 Фiнансовi iнсmруменmu: Розкрummя iнформацiI , мсФЗ 4 Сmраховi
KoчmpaKtt u tпll МСФ3 16 OpeHda У серпнi 2020 року Рада з МСФЗ в рамках Реформи IBOR
опублiк}ъала поправки, що доповнюють випущенi у 2019 роцi та зосереджутоть увагу на
наслiдках реформи базового рiвня процентних ставок на фiнансовiй звiтностi компанi1, якi
виникають, коли, наприкJIад, базовий показник проценпrоi ставки, який використоtsуеться
д,lя обчислення процентiв за фiнансовим активом замiнено zrльтернативною базовою
ставкою,
Поправки до фази 2 розгrrядають питання, якi мож}ть вплин}ти на фiнансову звiтнiсть
пiд час реформи базового рiвня прочентних ставок, включаючи наслiдки змiн договiрних
грошових потокiв або вiдносин хедж}ъання, що виникають внаслiдок замiни базового рiвня
процентноi ставки. з альтернативною базовою ставкою (проблеми iз замiною).
На етапi 2 свого проекту Рада внесла змiни до вимог зазначених стандартiв, що
стосуються:
змiни договiрних грошових потокiв - компанii не доведеться припиняти
визЕання або коригувати балаrrсову BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB для змiн, що
вим!lгаються реформою, а замiсть цього оновить ефективну процентну cTilBKy, щоб
вiдобразити змiну до ilльтернативноi базовоi ставки;
облiк хедж)ваЕня - компанii Ее доведоться припиняти облiк хеджування
виключно тому, що вона вносить змiни, якi вимагае реформа, якщо х9джрання
вiдповiдае iншим критерiям облiку хеджування; i
розкритгя iнформацii - компанiя повинна буде розкривати iнформацiю про
HoBi ризики, що виникають внаолiдок реформи, та про те, як воЕа ).правляс переходом
до alльтернативних ставок.
Поправки до Фази 2 пошлрюються лише на змiни. якi вимагас реформа базового рiвня
процентних ст.вок до фiнансових iнструп,rентiв та вiдносин хеджування. {ата застосувilння
01.01.2021. ,Щозволяеться дострокове застосувirння. .Щанi змiни не впливають на фiнансову
звiтнiсть Товариства.
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МСБО 16 KOcHoBHi засобuir Поправки забороняють компанii вираховувати

з Bapтocтi

основних засобiв с}ми, отримilнi вiд реалiзацii вироблених предметiв, коли компанiя готуе
ilктив до його цiльового використaшня. HaToMicTb компанiя визнае TaKi над<одження вiд
продажу та пов'язанi з ними вицlати у прибугку або збитку. Дата застосраЕня 01.0|.2022.
,Щозволясться дострокове застос),ъання. ,Щанi змiни не впJIивають на фiнансову звiтнiсть
Товариства.

МСБО 37 к3абвпеченлrя, непереdбаченi зобов'язання па непереабаченi аюпuвu>
Поправки уточнюють, що (<витрати на викоЕilння договорр) являють собою витрати,

безпосередньо пов'язанi з договором - тобто або додатковi виц)ати виконання договору
(наприклад, прямi витрати на працю i матерiали), або розгrодiл iнших вицrат, якi також
безпосередньо пов|язанi з договором (наприrсrад , розподiл амортизацii об'екта основних

засобiв, що використовуеться при виконаннi договору). ,Щата застосуъання 01.О1.2О22.
,Щозволяеться дострокове застосування. ,Щанi змiни не впливають на фiнансову звiтнiсть
Товариства.

МСФЗ 3 кОб'еOнання бiзнесу> Акryалiзацiя посилань в МСФЗ (IFRS) 3
т

на

Концептуальнi основи пiдготовки фiнансовоi звiтностi, не змiнюючи вимог до облiку д,пя
L2

т

!

Jb

об'еднанIrя бiзнесiв. .Щодано вицяток щодо зобов'язань i умовних зобов'язань. Щей виняток
передбачае, що стосовно деяких видiв зобов'язань i 1,пtовних зобов'язань органiзацiя, яка

застосовуе МСФЗ (IFRS) 3, повинна посилатися на МСФЗ (IAS) 37 <Забезпечення,
непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи" або на Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC)
2 l <Збори >>, а не на Концептушrьнi засади фiнансовоТ звiтностi 201 8 року. !ата
застосування 0| ,01,2022. ,Щозволяеться дострокове застосlъання. ,Ща:ri змiни не впливають
на фiнансову звiтнiсть Товариства.

Щорiчнi поправкu в МСФЗ (2018-2020): МСФ3 (IFRS) 1 .Щочiрне пiдприемство, яке
),перше застосувмо МСФЗ. Поправка дозвоJuIе дочiрньому пiдприсмству, що застосовуе
IFRS 1: D16 (а) (яке переходить Еа МСФЗ пiзнiше cBoei материнськоi компанii), виконати
оцiнку накопиченого ефекту к)рсових рiзниць у складi iншого су,купного доходу - на
пiдставi TaKoi оцiнки, виконаноТ материнською компанiею на дату iI переходу на МСФЗ.
,Щата застосрання 01.01.2022. .Щозволяеться дострокове застосування. ,Щанi змiни не
впливають на фiнаrrсову звiтнiсть Товариства.

Щорiчнi поправкu

в

МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS)

9 Комiсiйна вин{lгорода, що

включаеться в <10_вiдсотковий> тест при припиненнi визнання фiнансових зобов,яз rь.
Поправка 1точнюе характер такоi комiсiйноi винагороди - воно включае тiльки винагороду,
сплачене мiж позикодавцем i позикоотрим).вачем, включаючи винагороду, сплачене або
отримане вiд особи iнших сторiн.,щата застос}вання 0|.01.2022. ,щозволяеться дострокове
застосуванЕя. ,Щанi змiни не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства,

Щорiчнi поправкч в МСФЗ (201S-2020): МСФЗ (IFRS) 16 Стимулюючi платежi по
орендi. Поправка }точЕюе iлюсцlативний прикJIад Ns 13 до МСФЗ (IFRS) 16 шляхом
виключення прикладу урахрання вiдтlткодрання, о]риманого орендарем вiд орендодавчя
якостi компенсацii за понесенi витрати на полiпшgння об'екта оренди. .Щата
застосування о|,0|.2022. .Щозволяеться дострокове застосування, ,Щанi змiни не впливають
на фiнансову звiтнiсть Товариства.
в

Щорiчнi поправкч

в

МСФЗ (2018-2020): МСБО (IAS)

У1 Ефекти оподаткування при

визначеннi справедливоi BapTocTi. Поправка викJIючае вимогу IДS 4|:22, яка вказуе, що
потоки грошоВих коштiв, пов'язанi з оподаткранням, не вкJIючаються до розрахункiв
справедливоi BapTocTi бiологiчних активiв. Погцlавка гryизводить до вiдповiдностi Iдs 41 i
IFRS
,Щата застосувапrlя 0|.0I.2022. .Щозволяеться дострокове застосування. ,Щанi
змiни не впливають на фiнансову звiтнiсть Компанii.

13.

МСБО

1 <Поdання фiнансовоt звitпносmi> Поправки роз'яснюють критерiй у

МСБО

1 для класифiкацii зобов,язанЕя як довгострокового: вимога до суб,екга господарювання

мати право вiдкласти погашеЕня зобов'язанIrя принаймнi на 12 мiсяцiв пiсля звiтного
перiоду.

CpHicTb поправок:

.

зобов'язання класифiкуеться як довгосц)окове, якщо у
органiзацii е право вiдстрочити вреryлювання зобов'язання щонайменше на 12 мiсяцiв,
а прiво компанii на вiдстрочку розрахункiв мас iснувати на кiнець звiтного перiоду;
. класифiкацiя зшrежитъ тiльки BiH наявностi такого права i не за_тrежить вlд
iMoBipHocTi того, чи плануе компанiя скористатися цим правом - на класифiкацiю не

уточнено,

що

13

g
впливають намiри чи очiк}ъанЕя керiвництва
щодо того, чи компанiя рФrлiзуе свое
право на вiдстрочку розрахункiв;

.

роз'яснення впливу умов кредитуваннJI на класифiкацiю - якщо право
вiдстрочити вреryлюваЕня зобовlязанfiя залежить вiд виконання
органiзацiею певних
}мов, то дано право icHye на дату закiнчення звiттrого перiоду тiльки в тому випадку,
якщо органiзацiя виконала ui
умови на дату закiнчення звiтного перiоду. Органiзацiя
повинна виконати цi умови на даry закiнчення звiтного перiоду,
HaBiTb якщо перевiрка
iх виконання здiйснюеться кредитором пiзнiше; i
вимог
роз'яснення
до класифiкацii
зобов'язань, якi комланiя може або моя(е погасити шляхом
випуску власних
iHcTpyMeHTiB власногО капiталу. .Щата застосування 01.01.202з.
.Щозволяеться

дострокове застосувzlння. .Щанi змiни Ее впливають на
фiнансову звiтнiсть Товариства.
мсФз 17 Сmраховi конrпракллrч Вик-шючення деяких видiв договорiв зi сфери
застос5вання МСФЗ 17

.

Спрощене подання активiв

i

зобов'язань, пов'язаних

стрiжувалня в звiтi про фiнансовий стан
Вплив облiкових оцiнок, зроблених
звiтах

.

з

договорами

в попереднiх промiжних фiнансових

.
.

Визнання i розподiл аквiзицiйнrтх грошових потокiв
Змiна у визнаннi вiдшкодрання за договораJvи перестрахування в
звiтi про
прибугки i збитки
Розподiл маржi за передбаченi договором страх}tsаЕня iнвестицiйнi посл)ти

,

(CSM)

.

Можливiсть зЕиження фiнансового ризику для договорiв вхiдного
перестрахуваЕня i непохiднлtх фiнаrrсових iHcTplT,reHTiB
Перенесення дати вступу в силу МСФЗ 17, а також продовження перiоду
звiльнення вiд застосування МСФЗ (IFRS) 9 для страхових компанiй
до 1 сiчня 2023

.

року

,

Спрощений облiк зобовkзань по врегулюваЕню збиткiв за
договорами, якi

виникли до дати переходу на МСФЗ 17
. Послаблення в застосраЕнi TexHiK для знижеIтня
фiнансового ризику
Можливiсть визЕачення iнвестицiйного договорУ з
)rмовами дискрецiйного 1,.racTi в
момент переходу на новий стандарт, нiж в момент виникненЕя
договору.Щата застосування
01,01,2023, !озволяеться досц)окове застосраЕнJI.
,Щанi змiни Ее впJIивають на фiнzLtlсову
звiтнiсть Товариства.

керiвництво Товариства вважае, що зазначенi змiни не мали сугIевого впливу
Еа
фiнансову звiтнiсть Комланii.
3.2.4. Форма та пазви фiнапсових

звiтiв

перелiк та

назви форм фiналсовот звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам,
вст.Iновленим нп(с)БО 1 <ё9шlli
lимом до фiнансовоi. звiтностi>, та форми Примiток,
що розробленi у вiдповiдностi до МСФЗ.
3.2.5. Методи подання iнформацii у фiнансових звiтах

Згiдно МСФЗ та вр.lховуючи НП(С)БО l Звiт про сукугпrий дохiд передбачае подання
витрат, визнанИх у прибугкУ або збитку, за класифiкацiею, основаноЮ
на методi ''функцii

I
I
I
I

,,собiвартостi
rx
витрат,l або
реа.пiзацii", згино з яким витрати класифiкують вiдповiдно до
адмiнiстративну
фlтrкцiй як частини собiвартостi чи, ЕаIIриклад, витрат на збуг або
дiяльнiсть.
Представленrrя црошових noToKiB вiд опорацiйноi дйльностi у Звiтi про р)х грошових
коштiв здiйснюеться iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривасться
iнформачiя про ocHoBHi класи наJцоджень грошовrх коштiв чи виплат грошових кошггiв.
Iнформаuй про ocHoBHi види грошових надходжеЕь та грошових виплат формуеться на
пiдставi облiкових записiв Товариства.
3.5.6. Осповпi

припципи облiковоi полiтикц

1.

Ведення бухга:rтерського облiку та складаЕня фiнансових звiтiв здiйснюеться з
дотриманняМ принципiв обачностi, повного висвiтлення, послiдовностi, безперервностi,
нарахування та вiдповiдяостi доходiв i витрат, превмювllння clTHocTi над формою,
перiодичностi.
2. При вiдображеннi в бухгалтерському облiку господарських операцiй i подiй
необхiднО застосовуватИ норми системи мiжнародних стандартiв бlо<гаптерського облiку
(МСБО) та мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi (МСФЗ),

3.

Використання оцiнок iсуджень
товариство використовуе ряд оцiнок припущень щодо подання активiв i
зобов'язань та розкритгя умовних активiв i зобов'язань при пiдготовцi даноТ фiнансовоi
звiтностi вiдповiдно облiковоi полiтики, сформоваrтоi на ocHoBi мсФз. Фактичнi
оцiнок. Допущення i зробленi на ii ocHoBi
розультати мож}ть вiдрiзнятися вiд зазначеЕих
,,о.rереднi оцiнки постiйно аналiзlпоться на предмет необхiдностi ii змiни. Змiни в оцiнках
визнаються в тому звiтному перiодi, коли цi оцiнки були переглянугi, i у Bcix настутIних

i

перiолах, порушених зазначеними змiнами.
To"up"cruo здiйснюе оцiнку та вiдображення активiв

i зобов'язань таким чином, щоб не

переносити наявнi фiнансовi ризики, якi потенцiйно загрожують фiнансовому стану
ТоЪарисrrа, на наступнi звiтнi перiодr. дктиви i зобов'язання Товариства первiсно
оцiнюються пiд час ix придбання чи виникнення та в подiшьшому очiнюються на дату
батrансУ за кожеН звiтниЙ перiод вiдповiдно до вимог Мiжпародних стандартiв фiнансовоi
звiтностi.
4. Класифiкацiя аюивiв та зобов'язань за строками погашенЕJI (поточнi/ непоточнi)
здiйснюсться пiд час iх первинного визнання залежно вiд TepMiHy iснрання. користування,
володiннЯ ними ТовариСтвом В порiвняннi з ix операцiйним циклом, Тривалiсть
операцiйного цикjIу складае один календарний pik. Тобто, на дату оприбугкування активи
,u йбо"'".ч"о класифiкуються за строками: непоточнi (бiльшi одного року) та поточнi
(меншi та piBHi одному року).
,Щля визначенНя дати визнаЕнJI або погашення
договораI,1и та чинним законодавством.

5.

активiв та зобов'язань користуоться

Межа сугтевостi для визнанIur придбаних активiв у складi основних засобiв чи

нематерiальних активiв становить 6000,00 грн.
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6.

Активами визнаються TaKi ресурси, якi контролюються Товариством
у результатi
минулих подiй, використанЕя яких, як очiкуеться приведе до збiльшення економiчних
вимог.

3.3.

облiковi полiтики щодо фiнансових iнсцrументiв.

3.3.1. Визцанця та оцiпка фiпансових iHcTpyMeHTiB

товариство визнае фiнансовий актив тодi i лише тодi, котп.r стае стороною конlрактних
цоложень щодо цього iнстрlмепта (параграф 3.1.1 мсФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти> (лалi -

мсФз 9). Коли

фiнансовий актив вперше визIlасться в .lктивах Товариства, BiH
класифiкуеться вiдповiдrо до параграфiв 4.1.1 _ 4.1,.5 мСФЗ 9. Операцii з придбання або
продажу фiнансових iHcTpyMeHTiB визнаються iз застосуваншIм облiку задатою
розраху{ку,
За строком виконанЕя фiнансовi аюиви та фiнансовi зобов'язання подiляються на

поточнi (зi строком виконаЕня зобов'язань до 12 мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком
виконаннJI зобов'язань бiльше 12 мiсяцiв).

Товариство класифiкуе фiнансовi активи як TaKi, що оцiнюються у подальшому або за
амортизованою собiвартiстю, або за справедливою вартiстю на ocHoBi обох таких чинникiв:
а) моделi бiзнесу суб'екта господарювання дJIя управлiння
фiнчlнсовими актив2rми;
б) характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу.

Товариство визнае TaKi категорii фiнансових активiв, якi в подапьшому оцiтпоються:

о
о

Товариство визнае TaKi категорii фiнансових активiв:

фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням
результату переоцiнки у прибlтку або збитку;
фiнансовi чжтиви, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю.

Товариство визнае TaKi категорii фiнансових зобов'язшrь:

о
о

фiвансовi зобов'язання, оцiненi за амортизов.lною собiвартiстю;
фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю,
результату переоцiнки у прибугку або збитку.

Згiдно з

мсФз

з

вiдображенням

9 пiд час первiсного визнанЕrI фiнансового активу BiH оцiнюеться за

справедJIивою вартiстю. Справедливою вартiстю фiнансового iнструмеIrIа при первiсному
визнаннi е, як правило, цiна операцii (тобто справедпава BapTicTb наданоi компенсацii)
(параграф Б5.1.1 МСФЗ 9).

При припиненнi визнання фiнансового активу повнiстю рiзниця мiж:
а) балансовою вартiстю (оцiненою на дату припинепня визнання) та
б) отриманою компенсацiею (включаючи будь-який новrтй отриманий актив
MiHyc будь-яке нове взяте зобов'язання) визнають у црибутку або збитку.

Фiнансовий актив оцiнюсться за амортизовalною собiвартiст6, якщо BiH.
придбаваеться з метою одержання договiрних грошових потокiв i договiрнi
умови
16
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та
грошовi потоки, KoTpi е с)до виIIлатами осЕовно1 суми
фiнансового активу генорують
прочентiв на непогашену частку основноi суми,
кродитних збиткiв за фiнансовим
Товариство визнае розерв пiд збитки для очiкуваяих
активом, який облiковуеться за амортизованою вартiстю,
iHcTplMeHTiB РОЗКРИВаеТЬСЯ
облiкова полiтика щодо под.шьшоi оцiнки фiнаясових
нижче у вiдповiдних роздiлах облiковоi полiтики,

3.З.2.

Грошовi коrrrrи та ixнi еквiвалеrrги

на поточних рахунках у банках,
Грошовi кошти скJIадаються з готiвки в Kaci та коштiв
високолiквiднi iнвестицii, якi
ЕквiвалентИ !рошових коштiв - це KopoтKocтpoKoBi,
i яким притtl]\{ilя",о
вiльно конвертуrоться у вiдомi сум" ,po*ou"* коштiв
""::-1]:11-|т:::
коштlв тlльки в
Iнвестицiя визначаеться зазвичай як еквiвалент грошових
a"ir,
з
"uрrойi.
наприкJIад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi дати
разi короткого сц)оку погашенIгl,

придбання,

а операцii з ниМи проводитися
Грошовi кошти та ix еквiвменти можуIь угримратися,
в нацiональнiй ва,чютi та в iноземнiй валютi,
валюта, яка визначева в п,2,2
Iноземна вtIлюта - це валюта iнша, нiж фупкuiональна

цих Примiток.

Грошовi кошти та

ix

критерiям
еквiваленти визItаються за умови вiдповiдностi

визнання активами.

за справедливою вартiстю, яка
Подмьша оцiнка грошових коштiв здiйснюеться

дорiвнюе ix номiна-тtьнiй BapTocTt,

представлених депозитами,
подальша оцrнка еквiвалентiв грошових коштiв,

здiйснюеться за аМортизоВаIIою собiвартiстю'
-j_ *в :--ллл'.'':;
iноземнiй валютt
та ix ekBiBarreHTiB
коштiв
грошових
оцiнка
подzшьша
та
первiсна
офiцiйними к)рсами Нацiонального банку

у функцiональнiй
УкраТни (НБУ)'

здiйснюеться

ватlютi за

p{rxy'Kax в у банках
У разi обмежеЕЕя права використання коштlв I{а поточних
ycTaHoBi тимчасовоi адмiнiстрацii)
(наприклад, у випадку призначення НБУ , банкiвськiй
У випадку прийняття
буги класифiкованi у складi нопоточних активiв,

цi активИ мож}тЬ
ймовiрностi поверненIUI
i"V |i,,,"n"" ,'ро оi*uiдчцi,o Ьаякiвськоi устаЕови та вiдсlтностi
i ix BapTicTb вiдображаеться у складi
грошових коштiв, визнання ix як активу припиIUlеться
збиткiв звiтного перiоду.

3,3.3.

собiвартiстю
Фiнансовi активи, що оцiцюються за амортизованою

за амортизованою собiвартiстю, Товариство
фiпшlсових активiв, що оцiнюються
вiдносить дебiторську заборгованiсть,
лл^;_
--_л_л..л.л собiвартiстю,
rx за амортизованою
Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнюе
застосовуючи метод ефективного вiдсожа,
потокiв, Товариствовикор::]::" "о",
Застосов)почи аналiз дисконтоваJrих грошових
переважаючим на ринку нормам доходу для
чи кiлька ставок дисконту, KoTpi вiдповiдають
якi мають в осЕовному подiбнi умови характористики,
строку, протягом якого ставка вiдсотка
включаючи кредитЕу якtсть iнсцlумента, залишок
,Що

l
I
1

;,;;;;;-;;.rrr.rri!,

i
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за контрактом е фiксованою, а тiжож зiшишок строку до погашення основно1 суми та
валюту. в якiй здiйснювати мугься платежi,
Товариство оцiнюе станом на кожну звiтну даry резерв пiд збитки за фiнансовим
iHcTpyMeHToM у розмiрi, що дорiвнюс:
- 12-мiсячним очiкраним кредитним збиткалr у разi, якщо кредитний ризик на звiтну
дату Ее зазнzlв зЕачного зростаннJI з моменту первiсного визнання;
- очiкуваним кредитним збиткам за весь сц)ок дiТ фiнансового iHcTplMeHTy, якщо
кредитний ризик за таким фiнансовим iHcTppleHToM значно зрiс iз моменry первiсного
визнання.

випадкУ фiнансовиХ активiв кредиТним збиткоМ е теперiшня BapTicTb рiзницi мiж
за
договiрнимИ грошовими потоками, належними до сплати на користь Товариства
користь,
на
свою
договором; i грошовими потоками, якi Товариство очiкуе одержати
станом на кожну звiтну даry Товариство оцiнюе, чи зазнав кредитний ризик за
моменту первiсного визнання, При
фiнансовим iнструпtентом значного зростання з
B"*oHaH"i Taкoi оцiнки Товариство замiсть змiни суми очiкраних кредитних збиткiв
використовуе змiну ризикУ настанItЯ дефолry (невиконання зобов'язань) протягом
очiкуваногО строку дii фiнансового iHcTpyMeHTa. ,Щля виконання такоi оцiнки Товариство
порiвнюе ризик настання дефолту (невиконання зобов'язань) за фiнансовим iнструпtентом
на
станом на звiтну дату з ризиком настання дефолту за фiнансовим iнструплентом станом
необхiдну та пiдтверджувану
дату первiсного визн,lння, i враховуе при цьому обrрунтовано
iнформацiю, що е доступною без надмiрних витрат або зусиль, i вказус на значне зрост,шня
кредитного ризику з моменту первiсного визнання,
Товариство може зробити припущоння про те, що кредитний ризик за фiнансовим
визнання, якщо було
iHcTpyMeHToM не зазнав значного зростанIrя з моменту первiсного
станом на
з'ясовано, що фiнансовий iHcTpyMeHT мае низький piBeHb кредитного ризику
звiтну дату.
не
У випадку фiнансового активу, що с кредитно-знецiненим станом на звiтну дату, але
оцiнюс
активом, Товариство
е придбаним або створеним кредитно-знецiненим фiнансовим
та
очiкуванi кредитнi збитки як рiзницю мiж ва:lовою ба"rансовою вартiстю активу
теперiшньою вартiстю очiкраних майбугнiх грошових потокiв, дисконтов!ш{ою за
первiсною ефективною ставкою вiдсотка за фiнансовим активом, Будь-яке коригрilння
пр"бугку або збитку як прибуток або збиток вiд змоншення корисностi.
""-aru.r""" "
Товариство визнае банкiвськi депозити зi строком погашення вiд чотирьох до
погашення таких
двilнадцяти мiсяцiв з дати фiнансовоi звiтностi, в разi, якщо дострокове
в складi поточних фiнансових
депозитiВ ймовiрнО призведе до значниХ фiнансових в'трат,
iнвестицiй.
вiд
Товариство вiдносно банкiвських депозитiв мае наступну модель розрахунку збитку
знецiнення фiнансового активу:

У

-

при розмiщеннi депозиту в банку з високою надiйнiстю (iнвестицiйний piBeHb
мають прогноз "стабiльний>, що.
рьптинry uаддд, чадд, uад, uaBBB та банки, що
рейтинговимИ агеЕтствами, якi BHeceHi до ,Щержавного реестру
'p""uoaar"""
yno"rro"u*"rr"* рейтинговиХ агентств НКЦПФР) на дату розмiтrlеввя коштiв резерв
збиткiв розраховуеться в затежностi вiд строку та умов розмiщення, (при
_
0%, вiд 3_х мiсяцiв до 1
розмiще;нi вiд 1 до 3_х мiсяцiв розмiр збитку складае
2Yо);
1
року - 1% вiд сlми розмiщеншI, бiльше року -
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при розмiщеннi депозиту
.

в

банку

з

бiльш низьким

кредитним рейтингом
(спекулятивний piBeHb
рейтинry, *о прr.йur"ся рейтинговими агентствами,
якi
впесепi до ,щержавного
реестру }повновахених рейтинговn.х агецтств Ilк{пФр)
на
даry розмiщення коштiв резерв збитку
розраховуеться у розмiрi вiд 7Yо до 20Yо ьiд
с}ай вкладу в зшrежностi в
розмiру ризикiв.

бi m ор сь ка

о в а нiсtпь
Безумовна дебiторська заборговаrriсть
визнаетьс
стороною договору та, внаслiдоп
ц"о.о,
Первiсна оцiнка дебiторськоi заборговапостi
здiйснюеться за справедливою вартiстю.
Пiсля первiсного визЕапня подzшьша
оцiнка дебiторськоi заборгованостi
вiдбуваеться
за амортизоваIIою вартiстю.
з
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дебiторсъку заборгованiсть без встановленоТ
ставки вiдсотка Товариство
^--,-I_To"",
оцlнюе
за сумою первiсного
рахунку фактури, якщо вплив дисконтранIlя е нес}лmевим.
3,3,4, Фiнансовi акпавu, ulо оцiнююппься
за справеdлuвою варtпiсtпю, з вidобраеrcенням
рвульtпапlу переоцiнкu у прабупку або збuпкf
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що фiнансових активiв, що-оцiнюються за справедливою
BapTicTTo, з вiдображенням
резуJIьтату переоцiнки
прибугку або збитку, вiдносяться чпцli'
,u
(частки)
господарських товариств.

у

iui'

Пiсля первiспого визЕання Товариство
оцiнюе ix за справедливою вартiстю.
Справедrrива BapTicTb акцiй, якi BHeceHi
до бiржового списку, оцiнюеться за бiржовим
курсом органiзатора торгiвлi.

Якщо акцii мають обiг бiльш як на одному
органiзаторi торгiвлi, при
розрахунку
BapTocTi активiв TaKi iнструменти
оцiнюються .u *fr"o, на основному
для

риIrку
цього
активу або, за вiдсугностi осЕовного
ринку, на найсгrриятливiшому риIrку для Еього. За
вiдсуrностi свiдчень на к
здiйснюе o.,"p*i-"
основного ринку, за найсприятливiший
ринок.

"о*"*ТЖ;;:ff#.* 1xT;;i#i}lJTj:;i^:}-JJ.T

П!И

ОЦiНЦi СПРаВеДлиВоТ BapTocTi активiв
застосовIлоться метппи nTri-o,, _-_вiдповiдають об.,ч"",,чi,u
о- яких е достатнь"
максимiзуючи використанюI
доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуточи
використання
закритих вхiдних даних.

.

,**:f#:iffiffi":Ж#fiЖ#]

Якщо с пiдстави ввiDкати, що балансова Bz
справедливоi, Товариство визЕачас
справодливу
оцiнки, Вiдхилення можуть бли .pnouoЪni
*u*"йrьu*" у бiнансовому cTaHi eMiTeHTa
кон'юнктури ринкiв, на яких eMiTeHT
здйснюе свою дiяльнiсть, а такох
:1i1
змlЕilми:,'""*:
у кон'юнктцri фондового ринку.
Справедлива BapTicTb. акцiй, обiг якю(
зупиЕено, у тому числi цiнних паперiв
eMiTeHTb, якi включенi до Списку
eMiTeHTi", *о,u.ruЪ.паки
фiктивностi, визначаеться iз
и)ахранням наявностi

;:Т1"" ;НН.""JilТ;:Ъ;ii

ст
aHcoBoi
з
BiTHocTi,;*,HTi:"ff
фiн
майбугнiх економiчних вигiд.
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3.3,5. Зобов'язання.
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КРедиторська заборгованiсть визпа€ться як зобов'язаrrня тодi, коли Товариство стае
стороною договору та, внаслiдок цього, набрае юридичне зобов'язання сплатити грошовi
кошти_

т
.|

Зобов'язання , заборгованiсть що виникJIа внаслiдок минулих подiй, погашення якоi
у майбутньому, як очiкуеться, призведе до зменшення корисностi.
,Що

I

зобов'язань вiдносяться:

- позики, отриманi вiд нефiнансових установ або фiзичнrгх осiб;
- кредиторська заборгованiсть.

]

Поточнi зобов'язання це зобов'язання, якi вiдповiда"тоть однiй або декiльком iз

нижченаведених ознilк:

]
]

i

. Товариство сподiваеться погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягас
погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;
. Товариство не мае безумовного лрава вiдстрочити погашенIя зобов'язання гrротягом

щонайменше дваЕадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду,

поточнi зобов'язання визнаються за у]йови вiдповiдностi визначенню
визнання зобов'язань.

i

критерiям

Поточнi зобов'язання оцiнюються в подirльшому за амортизованою вартiстю.

I

Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленоi ставки вiдсотка Товариство
оцiнюс за сl,vою первiсного рахунку фактlри, якщо вплив дисконтування е несу"ггевим.

]

3.3.6. Згортанпя фiнансових
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активiв та зобов'язань

Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство мае юридичне цраво
здiйснювати за:riк визнаних у батlансi сlм i мае HaMip або зробити взаемоза-пiк, або

реа.чiзувати atктив та виконати зобов'язання одночасно,
3.4.

Облiковi полiтики щодо осповних засобiв та пематерiальних активiв

3.4.1. Визнапня та оцiнка основних засобiв

Визнання та облiк основних засобiв вiдбраеться згiдно МСБО lб <<OcHoBHi засоби)>.
Товариство визнае матерiальний об'скт осЕовним засобом, якщо BiH )rц)имуеться з м9тою
використанюI ix у процесi своеi дiяльностi, надання послут, або для здiйснення
адмiнiстративних i соцiально-культурних фlнкцiй, очiкуваний строк корисного
використання (експлуатацii) яких бiльше одного року, PiBeHb сугтевостi для основних
засобiв приймаеться 6000,00 грн.

Первiсно Товариство облiковуе OcHoBHi засоби за собiвартiстю. Придбанi (cTBopeHi)
ocHoBHi засоби визнають за ix первiсвою вартiстю, яка складаеться з BapTocTi придбання, та
витрат, що безпосередньо понесенi на придбання та доведенюI до робочого стшrу OcHoBHi
засоби оцiнюються за ix собiвартiстю MiHyc будь-яка накопичена а.плортизацiя та будь-якi
накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. С)ма накопиченоi амортизацii на дату
переоцiнки викJIючаеться з BaTroBoi балансовоi BapTocTi ztктиву та чистоi сlми,
перерахованоi до переочiненоi с)^4 и активу.
Очiкраний сц)ок корисного використання об'екта основних засобiв встановлюеться
наказом .Щиректором Товариства.
З метою облiку основних засобiв

так1
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тоанспортнi засоби
TexHiKa та офiсне

об'сктом
бiвартiстю MiHyc
за lл {Juulбap,]":
j" бульСтаном на 30 червня 2020 р, ocHoBHi засоОи оцlнюються
l1,_л
корисност1,
truй"""rru амортизацЬ та буль-якi накопиченi збитки вiд зменшення
Актив

"*u

I
]
I

з права користуваrпrя

Подальшi витрати.
основних засобiв витрам на
товариство не визнае в балансовiй BapTocTi об'екта
обслугов}tsання об'екта, Щi ,витрати
щодевне обслlтовуваrтня, Ъ*о", ,u ,йi"""
понесенi, Б балансовiй BapTocTi об'екла
визIIаютъся в прибугку чи збитку, коли вони
витрати, якi задовоrьняють критерiям
ocHoBHIlx засобiв визнаюr""" ,й' пода.пьшi
визнання аюиву.

Амортизацiя осповпих засобiв,
Амортизашiя o",,ou"" засобiв Товариства :тr_"л,]л,:1::л_,,1_":::тrfi;тffi
прямолiнiйного мсгоду

3.4.2.

Строк корисного
використання, роки
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i
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Комп'ютерна TexHiKa та офiсне
Офiснi меблi, побуlgдq

оптичнi, електромеханiчнi прибори та системи

амортизашiТ на

l

12'

l
Bl
-гл_лйт,атбл вiдображае
оiппбпяrкяс збiльшенням
збiпыuенням суми витрат
супry HapaxoBaHot амортизацii Товариство
зносу основних засобiв,
_
компонентlв,
кiлькох к.lпrпонl
з _iпrипч
У тому випадку, якщо об'ект основIlих засобiв ск:rадаеться
як
врахов},ються
TaKi компоненти
якi мають рiзний crpoK корисного використання,
компоненту
визнае BapTicTb замiненого
okpeMi об'екти основних заiобiв, Товариство
коJIи
бЬансовоi _BapTocTi на момент виникнення,
ооЪ*ru oa"ou"rx засобiВ у складi його
моьlть бути отриманi економiчнi вигоди_вЦ
icHye ймовiрнiсть того, що ;;ЙЙ;;9Й -i
надiйно оцlнеЕ1,
дu*ri u"rpur" можуIь буги
використаЕня ,uno.o o"nou"o.o засобу
2L

з}

у витрати в момент замiни. yci iншi витрати
вiдобрахаються у звiтi про фiнансовi результати в якостi витрат по Mipi iх виникнеЕня.
Капiтшrьцi вкладення в орендованi примiщення амортизуються Iц)отягом TepMiHy ii
корисного використаЕня.
Амортизацiю активу припиняють на одIу з двох дат, яка вiдбуваеться
ранiше: на дату,
з якоi актиВ класифiкуютЬ як угримуъаниЙ для цродажу, або на даry, з якоi припиняють
визЕilння аюиву.
Замiннi компОненти списуються

Товариство не визнае в балансовiй BapTocTi об'екта ocHoBHlTx засобiв витрати на
щоденне обслlтоврання, ремонт та технiчне обслlговlъання об'екта. Щi ви,rрати
визнаютьсЯ в прибугкУ чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй BapTocTi об'екта
основних засобiв визцаються TaKi подальшi витрати, якi задовольняють критерйм визн1IннJI
активу.

Вибуття основних засобiв

Якщо актив продають або не очiкують економiчних майбутвiх вигод вiд його

використfilшI чи вибугтя, його собiвартiСть та пов'язшtа з ним накопичена аrvортизацiя
викJIючаетъ ся з Батrшrсу.

Будь-який прибlток чи збиток вiд продажу або вибугтя слiд визнавати у Звiтi про
прибугки та збитки. Прибуток або збиток обчислюють шл,rхом порiвтlяння надходжень вiд
продФку активу з його балансовою вартiстю.

Нематерiальнi акгиви
Визнання, оцiнка та облiк нематерiальних активiв здiйснюсться у вiдповiдностi з
МСБО 38 <<Нематерiальнi активи>> з )рЕrхуванням зазначених в цьому Положеннi
3.4,З.

застережень.

Прилбанi (cTBopeHi) нематерiальнi iжтиви визнаються за первiсною вартiстю. яка
скJIадаетъся з BapTocTi придбання та витрат, що безпосередньо належать до придбантrя або
доведення об'екту до робочого стану. Одиницею облiку е окремий об'ект нематерiа:rьних
аюивiв, який в повнiй Mipi вiдповiдае вимогам щодо визнаннJI ресурсу активом.

НаСТУПнi витрати, пов'язанi з полiпшеттням нематерiа;rьних активiв, капiталiз}тоться
тiльки в тому випадку, якщо вони збiльцт}rоть майбугнi економiчнi вигоди, пов'язанi з тим
об'скгом, до якого чi витрати вiдносяться.
Очiкуваний сц)ок корисного використаншt об'екта нематерiальних активiв
встаIIовлюеться наказом Щиректором Товариства.
HeMaTepia.rbHi активи облiков5поться за первiсною вартiстю (собiвартiстю).
Нематерiальнi активи, щодо якID( Ее встановлений сlрок корисного використання не
пiдлягають амортизацii.
Лiквiдацiйна BapTicTb нематерiальних активiв дорiвнюе нулю.

TepMiH

корисЕого

використання

Застосований
амортизацii

метод

Обмежений

-

1-10 poKiB

Амортизусться

Обмежений 1-10 poKiB
методом

Аморпазуеться

методом

рiвномiрного нарахрання в рiвномiрного нарахуваню{ в
продовж строtrу корисного продовж строку корисного
використання

використанЕя

Нематерiальнi активи цредставленi лiцензiями на здiйсненпя фiнансових посля
вартiстю 7 тис, гривень.
Зменшення корисностi осповних засобiв та пематерiальних активiв
22

На кожну звiтну даry Товариство здiйснюе перевiрку ба.пансовоi BapTocTi cBoix
матерiапьних i нематерiальних aKTaBiB з тим, щоб визначити, чи е ознаки, що свiдчать
про наявнiсть якого-небудъ збитку вiд зменшення корисностi цих активiв. У випадку
виявлення таких ознalк Товариство розраховуе вiдшкодовану BapTicTb вiдповiдного аюиву
з метою визначеш{я розмiру збитку вiд змеЕшеннJI корисностi (якщо такий е). Сума
очiкуъаного вiдшкодування активу явJше собою найбiльшу з двох значень: справедливою
вартiстю за вирахраЕнrIм витрат на прод!Dк або експлуатацiйноi цiнвостi.
Сума очiкуваного вiдшкодування визначаеться для iндивiдуального активу, за
винятком випадкiв. коли актив не генеруе грошовi потоки, якi с незалежними вiд
грошовI-тх потокiв. що генеруються iншими активами або грlпою акгивiв. При оuiнцi
експлуатацiйноi цiнностi передбачуваrri майбугнi грошовi потоки дисконтуються до
поточноТ BapTocTi з використанням коефiцiента дисконтувalння до оподаткуванI I, що
вiдображае поточну ринкову оцiнку BapTocTi грошей у часi та ризики, специфiчнi для
активу.

При визначеннi

справедливоi BapTocTi за вирах)ванюIм витрат на продiDк
Товариство керусться iнформацiсю про ocTaHHi ринковi транзакчii. якщо TaKi мали мiсце.
Якщо таких транзакцiй не виявлеIlо, застосовусться пйбiльш пiдходяща модель оцiнки
для розрах}тrку справедrивоi BapTocTi за вир.lх}ъанням витрат на продаж. TaKi
розрахунки пiдтверджуються вiдповiдними коефiцiентами, ринковими котируваннями
акцiй, якi котируються на бiржах, а також iншипла iндикаторами спрilведливоТ BapTocTi.
Щорiчно Товариство здiйснюс перевiрку HMBHocTi знецiненrrя нематерiальних акгивiв,
якi не мають визначеного TepMiHy корисного використilнIu за станом на кiнець року,
за допомогою порiвтrяння ix балансовоi BapTocTi з с),а,{ою очiкраного вiдшкодування

як описано вище.
Товариство зменшуе ба.,rансову BapTicTb аюиву до с}ми його очiкуваного
вiдшкодування, якщо iтiльки якщо с)л,lа очiкраного вiдшкодрання активу менша вiл

розрахованоТ

його баrrансовоi BapTocTi. Таке зменшення негайно визнаеться в прибугках чи збитках,
якщо ак]и в не облiковують за переочiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд
зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх
перiодах, Товариство сторнус. якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки.
застосованi дJul визначення суми очiкуваного вiдшкод}ванrrя. Пiсля визнання збитку вiд
зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв кориryеться в майбуrнiх перiодах з
мотою розподiлення переглян5rгоi балансовоi BapTocTi необоротного активу на
систематичнiй ocHoBi протягом строку корисного використання,

3.4,4 Облiковi полiтики щодо оренди

Облiк оренди регламентуеться МСФЗ 16 <Оренда>, який встановлюс принципи
визнання, оцiнки, подання оренди та розкриття iнформацii про неТ дrя забезпечення
надання Товариством, яке може вист)дIати орендарем та./або орендодавцем, доре.тноi
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iнформацii у такий спосiб, щоб цi операцiТ були поданi достовiрно.
Застосовуючи цей стандарт, Товариство бере до раги Bci умови та термiни договорiв
та Bci вiдповiднi факти й обставини. Товариство застосовуе цей стандарт послiдовно й
узгоджено до договорiв з подiбними характеристик,lми та за подiбних обставин.
МСФЗ 16 застосовуеться Товариством до Bcix видiв ореIци, вкJIючае оренду активiв з
права корисryвання в суборенду, починаючи з01 сiчня 2019 року.

Облiк оренди у випадку, якщо Товариство

орендаРем
.Щля договору, який мiстить компонент оренди, а тrжож один або бiльше додаткових
компонентiв оренди i або, що не пов'язаrri з орендою Товариство л( орендар розподi:rяе
компенсацiю, перелбачену в договорi. на кожний компонент оренди на пiдставi вiдносноi
€

з9
I

I
I
I
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окремо взятоi цiни компонента оренди та агрегованоi окремо взятоi цiни компонентiв, що не
пов'язанi з орендою.
Вiдносна окремо взята цiна компонентiв оренди та, що не пов'язанi з орендою
визначаетъся на ocнoBi цiни, яку орендодавець або подiбний постачальник стяграв би з
суб'екта господарювtIIlIш за цей компонент або подiбний компонент окремо. Якщо наявну
окрему взяту цiну знйти неможливо, то Компанiя складас оцiнку окремо взятоi цiни,
максимально використовуючи наявну iнформацiю.
Товариство визначае строк оренди, як невiдмовний перiод оренди разом з обома
такими перiодами:
а) перiодами, якi охоплюсться можливiстю цродовженшI оренди у випадку, якщо
ореЕдар обrрунтоваво впевнений у тому, що BiH реалiзуе таку можливiсть; та
б) перiодами. якi охоплюсться можливiстю припинити дiю оренди, якщо орендар
обфунтовано впевнений у тому, що BiH не реаrriзуе таку можливiсть.
на дату початку оренди Товариство визнае актив з права користувапвя за собiвартiстrо
та орендrе зобов'язання.
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Собiвартiсть rжтиву з права користування скпадаеться з:
а) qTrM первiсноi оцiнки орендного зобов'язаrтня;
б) будь-якlтх оренднI,rr( платежiв, здiйснених на, або до дати початку оренди, за
вирмуванням отриманих сти rчryлiв до оренди;
в) будь-якi первiснi прямi витрати, понесенi орендарем; та
г) оцiнку витрат, якi будугь понесенi оренларем у прочесi демонтzDку та перемiщенttя
базового активу, вiдновлентrя мiсця, на якому BiH розтаrчований, або вiдновленrrя
базового активу до стану, що вимагаеться }мовами оренди, окрlм випадкlв, копи
Taki витрати здiйснюються з метою виробництва запасiв. Орендар носе
зобов'язання за такими виIратами або до даry початку оренди, або внаслiдок
використшrIUI базового активу протtrом певного перiоду.
На датУ початкУ оренди ТоварИство оцiнюе орендне зобов'язання за теперiпrньою
вартiстю орендних платежiв, не сплачених на таку дату. Оренднi платежi дисконтуIоться,
застосовуючи гц)ипустиму ставку вiдсожа в орендi.
Пiсля дати початку оренди Товариство оцiнюе актив з прzlва корист}tsаЕЕя,
застосов}точ и молель собiвартостi.
Пiсля дати початку оренди Товариство оцiнюе орендне зобов'язання,
а) збiльrrтуточи балаrrсову BapTicTb з метою вiдобразити цроцент за
орендяим зобов'язанням;
б) змёншуrочИ балапсову BapTicTb з метоЮ вiдобразитИ здiйсненi орендli
платежi; та
в) переоцiнюЮчи ба:rансовУ BapTicTb з метоЮ вiдобразити будь-якi
переоцiнки або модифiкацii оренди, або з метою вiдобразити
переглянугi по сугi фiксованi оренднi платежi.
процентом за орендним зобов'язанням у кожному перiодi протягом строку оренди с
с}ма, яка цродукуе постiйну перiодичну ставку вiдсотка за вiдповiдним залишком орендного
зобов'язання.
Пiсля дати початку ореЕди орендар визнае у прибутку або збитку - oKpiM випадкiв,
коли цi витрати включаються в ба.лансову BapTicTb iншого активу, застосовуючи iншi
вiдповiдri стандарти, - Tzlкi обидвi сшrадовi:
а) проценти за ореIцним зобов'язалням; та
перiодi.
Ф зЙiннi орендвi платежi, не включенi в оцiнку орендного зобов'язання у тому
rшатежiв,
у якому стмася подiя чи 1тлови, якi спричинили здiйснolrдя таких
нараховусться
оренди
об'еюом
Амортизацй активу З права користраншI
Товариством протягом перiоду очiкуваного використмня активу. Перiодом очiкуваного
використанIU{ zжтиву с строк ор9Еди. Амортизацii активу з щ)Еlва користрання об'ектом
оренди нараховуеться прямолiЕiйним мФодом.
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3.4.5. Запаси
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Запаси Товариства

-

це активи, якi iснlпоть

у

формi осrrовних чи допомiжних

MaTepiarriB для споживання у виробничомУ пРоцёсi або при наданнi
посrr}т.

облiковоЮ одиницеЮ бlхгалтерського облiку запасiв вважати олнорiдну групу.
Придбаrrня запасiв в Товариства здiйснюсться викJIючво для використання
у
господарськiй дйльностi.
З метою ведеЕIUI бухгалтерського облiку запасiв створюються HacTlTrHi гр5пrи:
- Пал и вно-мастильн i матерiали;
- Бланки сророi звiтностi;
- Запаснi частини;
- Iншi запаси.
_У балансi на звiтнУ дату вiдображаються запаси за найменшою з двох оцiнок
первiсною вартiстю або чистою вартiстю ремiзацii. Запаси, якi призваютьсяiнвентаризацiйною комiсiею н9годЕими дJUI господарськоi дiяльносii ТовариЁтва чи
для
продая(у, визнаються нелiквiдними i пiдлягають списанню з ба:rансу.
При списаннi запасiв на витрати в тому перiодi, в якому вони були фактично
використанi, з метою визначення BapTocTi списаних заласiв застосо"уarоa",е.од.,FIFОо
(<first-in-firsboutD) - собiвартостi першrх за часом надходження запасiв.
Станом на З0.06.2020 виробничi заrrаси - вiдсупri.

облiковi полiтики щодо пепоточних активiв, угримуваних для продажу
Товариство класифiкуе непоточний актив як угримуваний для продажу, якщо його
балансова BapTicTb буде в основному вiдшкодовратися шляхом операцii продажу, а не
поточного використання. Непоточнi активи, )тримранi для продажу, оцiнюються i
вiдображаються в бlоrга"rтерсъкому облiку за балансовою з вирахуванням вич)ат на
операцii, пов'язанi з продажем. Амортизацiя на TaKi активи не нармовуеться. Збиток вiд
зменшеннЯ корисностi при первiсному чи подальшому списаннi активу до справедливоi
BapTocTi за вирах)ванням виц)ат на продzDк визнаеться
узвiтi про фiнансовi результати.
3.5.

3.6 . облiковi полiтики щодо податку на прибуток

витрати з податку на прибlток являють собою суму виц,ат з поточного податку.
ПоточниЙ податоК визначаетьсЯ як cyN4a податкiв на прибlток, що пiдлягають сплатi
(вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибугку (збитку) за звiтций перiод. Поточнi
витрати Товариства за податками розраховlтоться з використанням податкових ставок,

.l

чинних (або в основному чиннlтх) на даry бшrансу. Ставка податку
3,7. Облiковi

-

18Оlо.

полiтики щодо iHrrrиx активiв та зобов'язань

забезпечення

:

i-

i

L

l

Товариство також створюе резерв витрат на оплату щорiчних (основних та
додаткових) вiдпусток. Розрахунок такого резерву здiйснюеться на пiдставi rlрirвил
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Забезпечення визЕitються, коли Товариство мае теперiшню заборгованiсть (юридичну
або констрlктивну) внаслiдок микулоi подii, icHye ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж
немокплво), що погашення зобов'язашrя вимагатиме виб)лтя pec}pciB, KoTpi втiлюють
у
собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.
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потокiв вiд такого
а) Товариство передас договiрнi права на одержання грошових
фiнансового активу;
пов'язанi з
б) Товариство передало покупцевi ризики та переваги вiд володiння,
фiнавсовим активiв;
персонаJIу у
в) за Товариством не змишаеться аяi пода_тrьша )ласть 1пrравлiнського
aHi ефоктивний контроль за продzшими
бор*i, *u зазвичай пов'язана з володiнням,
активами;
iнструментами, iнвестицiйною нерlхомiстlо або iншими

т

1

т
1

I

фirrчr"о""r"

г) суму лохолу можна достовiрно оцiним;
економiчнi вигоди, пов'язанi з операчiсюl
л) ймовiрно, що до Товариства надiйд}ть

т

.l

та

з операцiею, можна достовiрно
е) витрати, якi були або булуть понесенi у зв'язку

]

оцiнити,

лише у разi, якщо:
ДивЦенди визпаються доходом
- право Товариства на одержання виплат за дивiдендами встаIIовлеЕо;

]

.еймовiрнiсть,щоекоItоМiчнiвигоди,пов'язанiздивiденДами,надiйдУгьдо

-

Товариства;

с)му дивiдендiв можна достовiрно оцiнити,
визЕаченЕю та
про прибугки та збитки за умови вiдповiдпостi
,щохiд визнаеться у звiтi
одночасно з визIIzшням збiльшенrrя
критерiям визнанЕя. Визнанrтя дЬходу вiдб}ъаеться
активiв або зменшення зобов'язань,
наслiдком якого е зменшення
витрати - зменшення активiв або збiльшенrrя зобов'язань,
вимог до власного
капiталу, kpiM як унаслiдок здiйснення розподiлу держатепiв

,
Ё

I

"очarrо.ъ
калiталу,

]i

г

t

Визнання витрат вiдбраеться одночасно з:

:

(i)первiснимвизнаннямзобов'язаннячизбiльшеннямбалансовоiвартостiзобов'язавня;

I

або

I

т

балансовоi вартост1 tlктиву,
(ii) припиненrтям визнання активу чи зменшенIfiм
визв,lються у тому ж перiодi, що й
Витрати, понесенi у зв'язку з отримаЕIIям доходу,

вiдповiднi доходи.

j

3.9. YMoBHi зобов'язання та

активи,

в звiтi про фiншrсовий стан Товариства,
Товариство Ее визнас yMoBHi зобов'язzш}я
якщо можливiсть вибугrя peclpciB, якi
Iнформачiя прО уrо"rr" зобо"'"зzш{ня розкриваеться,
Товариство не визнае }'rr'r_oBнi
11]1]l-втiлюють у собi економiчнi вигоди, но с вiддаленою,
коли надходженIUI екоЕомlчЕих вигц
актив
про
розкриваеться,
Стисла iнформацй
умовний
е ймовiрним.

r
r

3.10. Витрати за позпками

iHcTpltreHry та пе капlталlз5доться
Витрати за позиками, якi не е частиною фiнансового
перiоду, Товариство капlталlзуе
собiвартостi активiв, визнаються як витрам
uбО
"*.ru"rin"u
;;rр;;;-;" ,rоr"*", якi безпосередньо вiдносяться до придбав11_9la'""'u'"u
активу,
*"а,лiфiковапогО активу, як частина собiвартостi цього
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4. Осповпi припущеппя, оцiнки та судя{ення

При пiдготовцi фiнансовоi звiтностi ТовариствО здiйснюе оцiнки та припущення,
якi
мають вплиВ на елементи фiншrсовоi звiтtrостi,
ф}цт}.ючисЬ на МСФЗ, МСБо та
тлумаченнях, розроблених koMiTEToM з тлумачень мiжнародноi
фiнансовоi звiтностi.
Оцiнки та судження базуються Еа попередньому досвiдi та iнших
фактЪрах, що за iснуючих
обставин вважаються обгрунтовапими i за результатаi\4и яких приймаються судження
щодо
баlrансовоi BapTocTi активiв та зобов'язань. Хоча цi
розрахуяки базуrоться на нмвнiй у
керiвництва Товариства iнформацii про поточнi подii,
фактичнi результати Moxq/Tb
зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахl,тткiв. Областi, де Taki судженЕя е особливо
важJIивими, областi, що характеризуrоться високим piBHeM складностi, та областi, в
яких
припущення й розрахунки мають велике значення для пiдготовки
фiнансовоi звiтностi за
МСФЗ, наведенi нижче.
4,1. Суджепня щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретпих МСФЗ
Якщо немае МСФЗ, який конкретно застосовуеться до операцii, iншоi подiI або
умови,
керiвництво Товариства застосовуе судженшI пiд час розробленrrя та застосувzrння
облiковоi полiтики, щоб iнформацiя була доречною дJш потреб користуъачiв для прийняття
економiчних рiшень та доотовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть:
, подае достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi
потоки Товариства;

.

о
.

вiдображае економiчну сугнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише
юридичну форму;

вilьною вiд упереджепь;
е повною в ycix суггевих аспектм.
Пiд час здiйснення суджешfi керiвниrцво Товариства посилаеться на прийнятнiсть
е нейтра:lьною, тобто

наведених датri джерел та враховуе

а)
б)

ii

у низхiдному порядку;

вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання;
визначення, критерii визнilншI та концепцii оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв
та вицrат у Концепryапьнiй ocHoBi фiнансовоi звiтностi.

пiд час

здiйсвення судження керiвництво Товариства враховус нйостаннiшi

положення iнших органiв, що розробляють та затвердж},ють стандарти, якi застосовlпоть
подiбну концептумьну основу для розробленrrя стандартiв, iншу професiйну лiтературу з

облiку та прийнятi галревi практики, тiею мiрою, якою вони не
вищезазначеним джерелам.

с}.перечать

Операцii, що не регламентуються МСФЗ Товариством не здiйснювались.
4.2. Суджеппя щодо справедливоi BapTocTi аrсгивiв Товариства

справедrива BapTicTb iнвестицiй, що активно оберт!rються на органiзованих
фiнансових
ринках, розрахову€тьсЯ на ocHoBi пото,+tоi ринкОвоi BapTocTi на момент заIФиття торгiв на
звiтну дату. В iнших випадк!lх оцiнка справедливоi BapTocTi qрунryсться на судженнях щодопередбачраниХ мйбугнiХ грошовкХ потокiв, iснуючоi економiчноi ситуацiТ.
ризикiв.
властивих рiзним фiнансовим iHcTpyMeHTaM, та iншrо< факторiв з врахуванням вимог МСФЗ
1 3 <Оцiнка справедливоi BapTocTi>.
4.3. Судженпя щодо змiн справедливоl вартостi фiпапсових

активiв
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керiвництво Товариства вважае, що облiковi Оцiнки та припущення, якi мають
стосунок

до оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, де ринковi котиррання не доступнi, е кпючовим

джерелом невизначеностi очiнок, тому шlо:

а)

j

вони з високиМ ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу. оскiльки
оцiнки базутоться на прип)пценнях керiвництва щодо вlдсоткових ставок,

змiн вмютних KypciB, показникiв кредитоспроможностi
контрагентiв, кориг}ъань пiд час оцiнки iHcTpyпleHTiB, а також специфiчних
особливостей операцiй; та
волатильностi,

]

б)

вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про
фiнансовий стан, а також
на доход4 (витрати) може бути значним.

якби керiвництво Товариства використов}ъало iншi припущення щодо вiдсоткових

ставок> волатиЛьностi, KypciB Обмiну валют, кредитного

рейтингу контрагента, дати оферти
коригуванЬ пiд чаС оцiнки iHcTpyMeHTiB, бiльша або менша змiна в оцiнцi BapTocTi
фiнансових iHcTplMeHTiB у разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на
вiдображений у фiнансовiй звiтностi чистий прибугок та збиток.

i

розумiючи важливiсть використання облiкових оцiнок та прип)дцень щодо
справедrrивоi BapTocTi фiнансовrтх активiв в разi вiдсуrностi вхiдних даних щодо

справедливоi BapTocTi першого рiвня, Керiвництво Товариства Imaнye використовувати
оцiнки та судженнЯ якi базутотьсЯ на професiйнiй компетенцii працiвникiв Пiдrrрисмства,
досвiдi та минулих подiях, а також з використанням розрахункiв та моделей BapTocTi
фiнлrсовиХ активiв. За.rц"ленrтЯ зовнiшнiх експертних оцiнок щодо таких фiнансових
iHcTpyMeHTiB де оцiнка, яка базуеться на професiйнiй компетенцii, досвiдi та
розрахутrках е
недостатньою, на думку Керiвництва е прийнятним та необхiдним.
Використання рiзнrх маркетингових припущень та./або методiв оцiнки також може
мати значний вплив на передбачувану справедливу BapTicTb.
4.4. Судженпя щодо очiкуваних TepMiпiB угримуванпя
фiпансових iHcTpyMeHTiB

КерiвництвО Товариства застосовуС професiйне судження щодо TepMiHiB
уц)имання
фiнансовиХ iHcTpyTleHTiB, що входятЬ до скJlадУ фiнансовиХ активiв. Професiйне судження

за цим питанням фунтуеться на оцiнцi ризикiв

фiнансового iHcTpyMeHry, його
прибугковостi й динамiцi та iншиХ факторах. Проте icHytoTb невизначеностi, якi мож5rrь
бl,пл пов'язанi з призупиненшtм обiry цiннrос паперiв, що не е пiдконтрольним керiвництву
Товариства фактором i може с}лrтево впJIинуrи на оцiнку фiнансових iHcTp5rMeHTiB.
4.5.

Використанпя ставок дисконтуваппя

ставка дисконту - це процентна ставка) яка використовуеться для перерахунку
майбугнiх потокiв доходiв в едине зЕачен[я теперiшньоi (поточноi) BapTocTi,
ба.о.
"пuЪ
для визначення ринковоi BapTocTi бiзнесу. З економiчноi точки зору, в ролi ставки
дисконту
е бажана iHBecTopy ставка дохОду на вкладениЙ калiтал
у вiдповiднi з piBHeM ризику подiбнi
об'екти iнвестlъання, або - ставка доходу за альтернатйвним,
iнвеьтицiй
"цчrrur"з )рalхувilннямiз
зiставляння рiвня ризикУ на датУ оцiнки. Ставка дисконту мае визЕачатися
трьох факторiв:
а) BapTocTi грошей у часi;
б) BapTocTi джерел, якi за.,ц"rаються для фiнансрання iнвестицiйного проекту, якi
вимiгають рiзнi piBHi компенсацii;
в) фаюору ризику або мiри ймовiрностi отримання очiкуъаних у майбутньому
доходiв.
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ТовариствО у звiтномУ перiодi длЯ визначеннЯ зобов'язання по орендi
використов}ъrlло середньозважену процентIу ставку за портфелем
довгострокових
банкiвських кредитiв на дату визнання орендного зобов'язання (0i.ot.zozo; на piBHi 9%.
Iнформацiя, що використана для визначення середньозваженоi ставки од"р*u"u a
ОфiЦiЙНОГО СаЙТУ НБУ за посиланням: htфs:/hvww.bank.gov.ua,/statistic/sector-finЙiaVdatasector-financial# lms роздiл <<BapTicTb кредитiв за даними статистичноi звiтностi банкiв
УкраiЬи (без 1рахрання овердрафту)>.
4.б.
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Сулженпя щодо виявлепня ознак зцецiненпя активiв

Вiдносно фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизоваЕою вартiстю, Товариство на
дату виникненIш фiнансових активiв та на кожну звiтну дату визначас piBeEb кредитного
ризику.
Товариство визнае резерв пiд збитки дrrя очiкуваних кредитних збиткiв за
фiнансовими
активами, якi оцiнюються за iлмортизованою вартiстю, у розмiрi очiкраних кредитних

збиткiв за весь сц)ок дii фiнансового активу (при значному збiтьшеннi кредитного
ризику/д,lя кредитно-знецiненю< фiнаrrсових активiв) або 12-мiсячними очiкуваними

кредитними збитками (у разi Еезначного зростання кредитного ризику).
Зазвичай очiкуеться, що очiкранi кредитнi збитки за весь строк дii мають буrи
визнанi до того, як фiнансовий iHcTpyMeHT стане прострочений. Як правило, кредитний
ризик значно зростас ще до того, як фiнансовий iнcTppteHT стане простроченим або буде

помiчено iншi чинники зац)имки платежiв, що

е

специфiчIlими дJuI позич,IJrьника,
(натlриклад, здiйснення модифiкачii або реструктуризацii).
Кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM вважаеться низьким, якщо
фiнансовий iHcTpyMeHT мае низький ризик Еастання дефолту, позичilJьник мас поцяtнiй
потенцiал виконувати cBoi договiрнi зобов'язанIш щодо грошових потокiв у
короткостроковiй перспективi, а несприятливi змiни в економiчних i дiлових умовах у
ДОВГОСТРОКОВiЙ ПеРСПеКтивi можуIь знизити, але Ее обов'язково здатнiсть позичrrльника
виконувати своi зобов'язання шоло договiрних грошових потокiв.
Фiнансовi iнструпленти Ее вважаються такими, що мають низький кредитний ризик
лише на пiдставi того, що ризик дефолry за ними е нижчим, нiж ризик дефолry за iншими
фiнансовими iнструментами Товариства або нiж кредитний ризик юрисдикцiI, в якiй
Товариство здiйснюе дiяльнiсть.
Очiкранi кредитнi збитки за весь строк дii не визнаються за фiнансовим
iHcTpyMeHToM просто на пiдставi того, що BiH вважався iHcTpyMeHToM iз низьким кредитним
ризиком у попередньому звiтному перiодi, але не ввzlжаеться таким cTilHoM на звiтну дату.
У такому випадку Товариство з'ясовуе, Iм мЕlло мiсце значне зростання цредитного ризику
з моменту первiсного визнанняl а отхе чи поста:rа потреба у визнаннi очiкранrх кредитних
збиткiв за весь строк дii.
Очiкуванi кредитнi збитки вiдображають власнi очiкрання Товариства щодо
кредитrтих збиткiв.
5

Розкриття iнформацii щодо використання справедливоi BapTocTi

Методики оцiпювапня та вхiдпi данi, використапi для складапня оцiнок за
справедлпвою вартiстю
Товариство здiйснюс виключно безперервнi оцiнки справедливоТ BapTocTi активiв та
зобов'язань, тобто TaKi оцiпки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий
5.1.

стан на кiнець кожного звiтного перiоду.
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Метод оцiнки

класи активiв та
зобов'язань, оцiнених

(ршrковий,

за справедливою

вартiстю
Грошовi кошти

Методики оцiнювання
Первiсна та подальша оцiнка
грошовlтх коштiв здiйснюеться за
справедливою вартiстю, яка дорiвнюс
ix номiнальнiй BapTocTi

]

]

Iнструменти капiталу

Первiсна оuiнка iHcTplTleHTiB капiта,rу
здiйснюсться за ix справедливою
вартiстю. яка зазвичай дорiвrrюс цiнi
операuiТ, в холi якоi бр отриманий
актив. Пода,lьша очiнка iHcTpyMeHTiB
капiталу здiйснюеться за
справедпивою вартiстю на даry
оцiнки.

дохiдний,

витратний)
РиЕковий

Ринковий

Вхiднi данi
Офiцiйнi курси НБУ

Офiцiйнi бiржовi курси
органiзаторiв торгiв на
даry оцiнки, за
вiдсугностi визначеного
бiржового курсу на даry
оцiнки,
використовуються цiни
закритгя бiржового
торгового дня
У разi вiдсутностi
бiржових KypciB

виготовуеться будь-яка
вiдкрита та досryпна

PiBeHb icpapxii справедливоi BapTocTi, до якого наJtежать оцiпки справедливоi Bap1ocTi

за справедливою вартiстю, Товариства
paxyrкy
банку.
облiковуIоться грошовi кошти на поточному

В

сктlадi zlктивiв,

що

оцiнюються

Товариство використовуе iсрархiю справедливоi BapTocTi згiдЕо вимог МСФЗ 13
<Оцiнка спрilведливоi BapTocTi)). I]ей МСФЗ встrшовлюс iсрархiю справедливоТ BapTocтi, у
якiЙ перодбачено три рiвня вхiдних даних дJU{ методiв оцiнки Bap1oc1i, що використов}.Iотъся
для оцiнки справодJIивоi BapTocтi. Iерархiя сцраведJIивоi BapTocтi встilновлюе наЙвищиЙ
прiоритФ для цiн комрувавня (нескоригованих) на активних ринках на Иентичнi акмви або
зобов'яз lня (вхiднi даrri 1-го рiвня) та нйнижчий прiоритет дJш закритих вхiдних даних
(вхiднi данi 3-го рiвня).

BxidHi daHi 7-zo рiвня - це цiни котирування (нескоригованi) на активних ринках на
iдентичнi активи або зобов'язання, до яких суб'ект господарювання може мати доступ на
дату оцiнки.

рiвня - це вхiдгri данi (oKpiM цiн котирування, вiднесених до 1-го рiвня),
якi можна спостерiгати для активу чи зобов'язання, прямо або опосередковано. Що вхiдних
даних 2-го рiвня Еaшежать:

BxilHi daHi

2-zо

чiни котируъання на подiбнi активи чи зобов'язання на активних ринках;
б) цiни котируванЕя на iдентичнi або подiбнi активи чи зобов'язання на ринках, якi не
а)

с активними;

в) вхiднi данi, oкpiM цiн котирування, якi можна спостерiгати для актива

чи

зобов'язання, наприюIад:
(i) ставки вiдсожа та кривi дохiдностi, що спостерiгаються на звичайних iiтервалах
котирування;
(ii) допустима змiннiсть; та
31

]

q7
(iii) кредитнi спреди

зобов'язання, яких немае у вlдкритому
BxidHi daHi 3-zo рiвня - uе bxiдlli данi для актйву чи
якщо
для оцiнки справедливоi BapTocTt,
;;;;йiъ;йЙЪхiднi данi слiд використоврати
ситуацiях, коли дiяльнiсть ринку
вiдповiдних вiдкритих даних немае, Йо передбачае,"ся_в
або Гi взагалi немае. Отже, закритi
для актива абО зобов'язшlня;;;;;й; "езначна,
б )ЕIасники ринку,
i"Й"i ou"i 'ru*orb вiдобрахати припущення, якi використоврали
,мслi
приrryщеннJI про ризик,
цiну па актив або зобов'язання, в тому

"arurrй*оо.r"

У2020рочiневiдбУлосявибУгтяфiнансовихiнстрУментiв.Перемiщенняв2020роцiмiж
не вiдбува;lоЙ, У зв'язку з вiдсутнiстю iвформаuii
рiвнями iepapxii справедlпа:;i й"Й
iHcTpyMeHTiB не вiдбlвалася,
BapTocTi

зrir"

фiнансових

спрuuелоивоi

<оцiнка справедливоi BapтocTi>
Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13
Справедлива BapTicTb фiнансових iHcTplMeHTrB

Справедлива

Справ€длива

з1,12.2020

31.12.2019

3

2

14

5з

влртiсть

Грошовi кошти

BapTicTb

вiдрiзняеться.

щодо заСтосраННЯ
Керiвництво Товариства BB,DKae, що наведенi розкриття
не вважае, що за межами фiнансовоi звlпlост1
справедливоi вартост1 е достатнiми, i
залишиласьбУДь-якасУггеВаiнформачiящоДо-застосУВанняспраВедJIивоiвартостi'яка
звiтностi,
може бlти корисною дJul корисйачiв фiнансовоi
6.

поданi у фiнансових звiтах
Розкриття iнформацff, що пЦтвердrrryе cтaтri

Н ем um epioltbHi

6,7.

акm uв

а

За iсторичною вартiстю
1

грудня 2019 року

31 грулня 2020

року

31 грулпя 2019

року

31 груня 2020
1

року
грудня 2019 року

6.2. OcHoBHi засобu

Балаясова BapTicTb основних засобiв яа звiтнi дати:

+у

'дu,оо
ffi ""&.t##'::":нттЖ;"Ё;Ъ,fr}I#";i:r"",:1l,-то,модифiкований
,u",o"yuun* l сi,тня 2019 р,
,

":l:,:y"

метод
""p,*"ov
застосовулетюя ретроспективно
Вiдповiдно до цього *"оiу Ьлuпт

ретроспективний

з

кумулятивним

.4ч*,о*вiдпершого_засг_о:dнl*i::нjlжнтш:l:и;|"ЖlХ";iiЦЁЦ*I:
порiвняльноt'Н;lН; -йёЬЬй',,ор."оuп n"

на власний капiтал
перехЦ
"nn""y"
тож
права
орендi тотожнi,
Товариствс створило актив у формi
01,01,2019
року
*u
iЪ"uБ;;;;.'ё;*о*
ор9ндних платежlв до
," о"оЬнтЬваuою вартiстю маЙбутнiх
об'ектом
користуваннJ(
"р"*"
кi"чя стро*у дii договору ib"^i 'v^^r 1l
перерахУнкУ

lii;,Т";;;;;;";;;;

;:l*ffiT#""fi

:iнfi

;;lfi

]lлН;"ЖЁffiffiЖ?#";!:i:
,;ъitцi";.жtlшщ;i;ffi;;;;;у"о,^*u"ро*
'
12 тис, грн,

З1,12,20 року дорiвнюе
"Ё-.,-.*"'
",*oпliu
nu з,, z., яi
"йl.,: :jr:чa";Н: ;Н":Н:Ъ"ff
облiковрчiз у,*т,_л"'_:::р:]:::,ЧТ"f*
Ба:rаясу.
010 Балаясу,
1010
в

ооенди. Аморти.uцiu

оренди

:ili#r;:iTНJ'*'i;;,,;;,"

вiдоЬражена

рядку

[Н

1

Первiсна BapTicTb

з вidобраскення"lt
за справеdлuвою варmiсmю,
ощiнююtпься
upo
altlluъu,
6.3. Фiнансовi
прuбуmtсу або

збumку

;;;у;":;r*у "uреоцiнкч у
iтrпестл ",
здiйсвено продах iнвoстицlихих
та
придбано
було
у 2020 роцi Товариством B"ology Ъ""dо загчь]{ою кiлькiстю 10 960 шт, договlрна
СеРТИфiКаТiВ
сеотифiкатiв ЗНВПlФ -ОUДЙО
становила

:$;ъ;;ъБ;,,

"upri""o

,

9]1Ц.,;:r-_i:lф:*;r"'"'"'_1iнвестиЦiЙНИХ
uovAMo E,ology fund,,,, *"u*,ч

Й

31 грудпя 2019

+20818
_20818

анiсtпь
6.4.,Щебiпоорська заборzов
ня

11 гDчдпя 2019

26203

за продок ЦП

-

-

За продаж

ЦП

,Щисковтраrтrrя
Резерв пiл ОКЗ

262оз
2620з

4215

4214

На 31 грулпя 2020
20156

20l56
20818
(458)
(204)

qs
oiiii.......*.......облiковуап.яlo'сu"р."r"""i"iXiii"##!r,di'd"'""-'
".

1е

U

l пl

о рс

ь

K.l

о,

ra бор2о no n i

27444

20714
6,7зо

TO_B{OBlPA та ГарантiяD
rrсрIодичIIi видаlIlя

(

2585з
з000

фасгориt{г)

9
4

Тов (Фк (сФсD

2284о

Змiни щодо очiкраних кредитнlтх
збиткiв
очkуваним

*рйййiiйййБ-

з1,12.20l9

деоtторською заборгованiстю (операцiя

За

Кредитний риЙкБ
заборговавiстю особи, що
зпаходлцься па ок}повацiй
територiI - вiдсiпriсть
заборгововостi ва KiHeub

дебiторськоБзайБв=йБйБ

цараховапцмIl доходами

л---_-fчФNч!ч JaUUPr uEaHlcTю за
продуr<цiю, товари,
робом, посл}ти

205 тис.грн.

6.6 Грошовi коuллпч ,rrа i* eKBiBaJleHma

, Грошовi кошти складаю:гься з. KoIlITiB па рахцтч
Еомlн,tльIlою BapTicTTo грошовi
у банках облiковJдоться за
кошти i станом н;31:й.zоr
s р"*у
*".

;;i;;';;;;

. Грошовi кошти скJIадарться з. KorrrTiB

на рах),.тках у банках облiковуtогься
номtнаlьною вартiстю грошовi
за
кошти i станом пч зflЪ.iоzо
р;у .;;;;;";;;;;;;,
пr.

6.7. Власнuй

Станом на

капimал
Зt

фудО

20I 9 року заресстрований та
сплачений капiтал складав 600I
тис. грн.
власпиками товариства 2020
у
роцi було прийняте рiшеттня_ про збiльшеттня
статлного капiтатцr
Товариства на 14 531 тис. грн.
згiдно Прот*оrr:UпZ

ul!ЪTbi.rOo.

Стацом на 31 rрудтrя 2020
року заресстрований та сплачений капiтал
складав 20 532 тис. грн.
Стрlктlра власного капiтапу:

з4

-т
1

5а

I

-,l

-l
-l

Найметryъанrrя

l

сЙЙ
з1.12.20|

Стат}тний капiтЙ

1
I

,1

нео.,лuч""ий

*йББ

Всього власний

]

ЗilЛИШаСТься

у

*"пir*

Ъ" ;.;;;;;;;;"";#,н;:о:";,r";Ёу;"iнх
Bcix зобов'язань, у тому_.числi 'noour*i".'.?opi"*'
1обо"'"зоо"их платежiв), строк
погашення яких Hacтzlв. Вiдрахування
ло
досягнення резервниМ фо"дом
.здiЛс"юсiс"
зазЕаченого розмiру. Станом на
31.12.2019р. оуоо
розподiл прибlтку.
"р""""rо рlшеннrl не здiйснювати

розпорядженнi товариство

розподiл прибугкiв та збиткiв Товариства
визначасться Стат}том.
Чистий прибуток, одержаний пiсля
сплати вiдсоткiв по кредитам балкiв,
податкtВ та iншиХ платежiв
сгшати
ло..бюлжету, a-*ai.r""" у повному
Товариства, яке визначае напр"*"
розпорядженнi
йо.о

)

""*ор";;;:

'l
l

6.8.

Зобов'язання по opeHli

';11}i"j.i#;'"o"'.o"o;Io"o"'lu.o

лор:тдус

офiсне примiщення згi"лц9
!61овору найму

дисконтованоювартiстю*l'Ё"ffi
- 3 1 тис, грн. Ставка дисконтуванIfi застоJоврЙсь

ii.хНll'"f;.i#l^lJlж;ън;l*,ы
на piBHi
яка

у cyMi

j#;

77 ,7Yо,
визпачена як
Рiчному обчисленнi) нЁr;; новими
нефiнансовим
цредитами
корпорац|ям строком погашення
вiд | до 5 poKiB.
по орендi
довгострокове та короткострокове
"iдоой'по
."u"111"J;fr:"ня
"о

СеРеДНЬОЗВаЖеНа СТаВКа (У

y'йI""i

Наймепlъання
Iншi довгостройвiIБб-БйБй
Код рядка Батrансу l5 l5

6,

9. Короm

ciiБ

(зобов'язання-о

фБ!Ц-

косtпроковi эаб ез п ечення
31 грудня 2019

Резерви визЕаються, коли
у Товариства в поточному перiодi е зобов'язання, що
виникJм в результатi минчлих подiй,
icHye ймовiрнiсть-того,
що буде поlрiбно погашення
даного зобов'язання, i при цьому може бl.па
зроблена
оцiнка сlrпли зобов'язання.
"Ъдi;на

з5

,l
Сума, визнана в якостi резерву, являе собою
найкращу оцiнку витрат, необхiдних
.Йrr*
дJUl погашенНJI поточногО зобов'язаннЯ на
звiтнУ Даiу, бер1^lи' оо
i

Й-"

невизначенiсть. пов'язанi iз зобов'язаяням.
Коли Bci або деякi eKor

:тj.у::"_*,й;i;,-";""#;Т#;:#;Ж:JН:Нж;##"ý,;:"#шlжнil;
е ммже повЕа впевнепiсть
тому,
бли

заборгованостi може

у ходi

у

що компЙсацiя
--...-"' Оуде оц)имдrа

i

надiйно визначеоu.

сума дебiторськоi

здiйснення дiяльностi Компанiя може

пiддаватись рiзним позовам i
претензiям. Хоча щодо таких
розглядiв лi.о
немот0lIиво передбачити з
достатЕьою мiрою впевненостl, керlвItицтво Товариства
вважас,
що фiнансовий вплив даних.*об"rч""r,
становища
фiнансового
або ii
"J
рiчних фiнансових резуJIьтатlв.
Товариство визнае та створюе
резерв пiд забезпечення виплат персоЕа:rу. Метою
створенЕя резерву
забезпечення насц/пЕих витрат Товари"ruu
,u"o"rrr"u.|'r*ior,r"roo
персоналу та сплаry податкiв
до фондiв сЬцiал"ного страхування на
цi виплати.
наприкiнцi року проводить iнвентаризiцiю
резерву з метою визначенIUл
^^*1:]-n*'" ЙОГО розмфlz. Збiъшенrrя
{зrЪпш"п*;
::_Tr,T:1""''i
резерву вйображасться у
вtдповlдних
вицrатах операцiйноi.. дiяльностi
у звiтi про бi"ч""о"l iаiуо"Ъlr1-'^'-"'

й.i бuй"р;;;;;;;J;;;;;';;;;.у"",",
бЙ;Й;;;; *,

е

6.10. Торzовельна tпа iHula креduпорська
заборzованiсmь
31 грулня 2019

r,

31 грулня 2020

.г

I

247

85

2

пFI'тlIt D.rD\й .Dryr\, л.rr?(и
lttих lCrОРIИ ПрАТ
JЕlкацп

r

urJ (колекюрськt пос:т5rпl)

*чlцlп 9ЕлljJ Dd,Jlсрlиович (putl ФОII (з
розмiщеrтня
замовлень в мережi irrTepBeT)

#

l
62

10

47

л,rчдlЕrд

rчри 99Pl lичllич lд,UIr qJull

(з розмltцеrtнrl

85

(зрозмIщення замовлень в мережi

16

замов,,Iень в мережi ilrгерЕет)

Н
. --рщаJ^ n.D, v\rll
tнт€рнет)

-!r,vgt.wл9rryE! rчкрсля I]JI.Eл,LI

послупt)

r

uB 1колекrорськi

гuJрахунки з оюджетом з податкч на приб_rток
Iншi лоr очнi зобоr'rзанн"..........._-_-

9q цqриUьамми

вIлсотмItоr

кЕпIтдл, знIпIФ ''OVAMO

цозикою

тrrЕIц.fiть
система Фондi

rUб кУд

''ОвдМо

Ecology Fцпd'' за ЕадаЕою

л'\rlvлI_1tлl' -BJIACHC'' mlaтir{ora

]ццr (п4цщрdч ululачепl кошм по цадд{Ilм позикам)

Всього кредlrтор..*ч

.чЪфББЙй--

85

24

11

74422

22з

62769

82

,7

65з

з

з 873

l42
74680

139

з08
зб

-

blrlo '

б,11.

6.13.

Розкриття доходiв та витрдт

Поlаmок на прuбуmок

OcHoBHi компонепти витрат з податку
на прибуток за звiтний перiод
ПРОТЛОМ ЗВiТНОГО 20 1 9
року прйуюк до оподатчвашfi сктав l 94 тис. грн. товариством
бУло нараховано податок на прибуr;-

(ставка l8%) в clMi

-

За 2020 року бlато оrртпr.rаrrо збrюк
6.14.

;Й;;Йоiо fi*",

35 тис. грн.;

урозйрi 873 мс.

Елеменmu операцiйнuх вumраmч

Подажового кодексу УкраiЪи

грн.

Матерiальнi вицlати
Вrтграти на

оплЪryfrifr

Вiдрu*}.u"""

"uБiiЙiБ Йi
з7

5з
Iншi операцiйнi витратп

рко

тIленськi внески

Ауд.lторськi послlти
Iнформацiйно-Консультативнi послlти

98428

1280

1980
4

J

з2
l2867

зZ

,Щепозитарнi посrrути

6

Бюро кредитних iсторiй

1

Резерви

198

204

8214,7

19з

.Щисконтування

Штрафнi саякцii
Витрати вiд списання боргiв

7

i000

9892l

Всього операцiйних вптрат
6.15. Розкрummя

зl

1544

iнформацit про рух zрошовuх KotutпiB
коштlв

б

чином:

ении

за авдлогiчппй
перiод
Що закirrчився

За звiтвиfi перiод

стаття

Що закiнчt|вся
З1.1?л2020р

з1.12.2019D

J. Pvx коштiв у результатi операцiйпоi дiяльн ocтi

Нлдходження вiд:
Ремiзацii прод}кцii (ToBapiB, робiт, посщт)
гарiiнпr
пор}кп
вiдсотки по наданим позикам
Надходжеrrпя aBaHciB вiд пок},тIцiв i замовникiв
Надходкенм вiд поверяеян, aBaHciB
Надхощ(ення вiд боржникiв неусrойки (штрафiв, пенi

3559з

6052

)

z
з5591

6050

з22
2012з

53801

Iпшi надходжепIIя

7189

з445

НадходженIrя вiд продажу кредитiв
Помилrrово перераховаяi
Витрачання на оплату:

1|81
2

з401
44

Надходження фiнансових установ вiд поверненн, позшr

ТоварЬ (робiъ послуг)
Колеlсорськi посlцги
Бюро кредитних iсторjй

Розмiцення замовлеяъ в мережi
За викорисmння сайту
Аулиторськi посrrула

l1957

86

l150

2

l ]49

688

26

IHTepIreT

47

892]

зб

зз

54

lяформацiйнi посл}тtл

6

Посл}flr зберirача, торлiвця
Iншi
Прачi
Вiдрахувань на соцiальнi заходй
Зобов'язаяъ iз податrjв i зборiв

16

з]9
a,l

161

46

|2з
з9

51

ll

Витрачання на оrшату зобов'язаньз податку Еа лрибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв
Витрачаяttя ва оплату

251

40

84

42l4

aB tciв

Витачанrrя яа оплату поверн€ння

6

aBaHciB

Витрачанrrя фiнансових установ на надаяпя позик

4000

Iншi в}rцrачдння

,719

комiсiя платir0iiй системi

рко

,1,7

зl10

Оплата факгорингових поспу,
Замiна крелитора

2l4,7
28725

l2l

-_по доIовору поруки

4,| l

rнш1

Витрачаuня на придбання:

l870

з

Повернення коштЬ платiжнiй системi

Члстий рух вЦ олерацiйIIоiдiяльrrостi
II. Рух коштiв у результатi iпвесгrrцiйноiдiялыtостi
ЕГодженвявiдрЪалiзацiiфiнансовихiнвестицiй

8842з
з2856

29444

зl

з,7

442з8

I

I

l9208

,q
фiнавсових jнвестицiй

з1

19208

l45зl
1з4

зl388
I55з

4\668

1l78

2510

6255

_2951з

25508

l6.^розкрutпmя iнформацii про власнuй
капimul
JBIT про власний капiтал,:"л_19' 9 - 2020
роки вiдображас змiни у складi власного капiтаJry
протягом звiпlого перiоду. Звiт складався
на пiдставi бЙансу Товариства та звiry
про фiнансовi
результати, а також ана:riтичних даrrих до вiдповiдних облiкових
регiстрiв.
б.

Зареестровани*
капiтал

залпшок ца
початок 2019 poKv
Чистий прибугок

Резервний

капiтал

Нерозподiлений
приб}ток
(непокритий
збиток)

Всього

6001

б001

(збиток) за 2019 piK

l59

l59

I59

6240

2з9

6240

Вiдрахрання до
jýqервного капiталy

Разом змiн у капiталi

за 2019 piK

залишок на
початок 2020 року
Чистий прибуrок

6001

(збиток) за 2020 piK

вiдрахуъанпя

145з

залишок па кiнецi

Змiки

1

20532

2020 року

-87з

145з1

-634

19898

l капlталr
капtталi за 2019 та 2020 piK

2020

Стацпний капiтаJI-л,,6,-л..

I лF---.

-

,

2019

205з2

6001

-6з4

2з9
6240

19898

7.

-87з

до-

резервного капiталу
Разом змiн у кiпББiза 2020 piK

Чп.fi,i'

_87з

Розкриття iпшоi iнформацii
7.1. .CydoBi справu mа

преп.екrit

Товариство не зал)л{ецо до судовrтх спрatв.

7.2. Опоdаtпкув

ання
з9

ý{
Внаслiдок наявностi в украТнському податковому законодавствi положень, якi
дозвоJUпоть бiльш нiж один BapiaHT тл)л{аченшI, а також через прilктику, що склалася в
нестабiльному економiчному середовищi, за якоi податковi органи довiльно тлуп4ачать
аспекги економiчноi дйльностi, у разi, якщо податковi ограни пiддадугь суплнiву певне
тJD^.Iачення, засноване па оцiнцi керiвництва eKoHoMi.*roi дйльностi Товариства, ймовiрно,
що Товариство змушене буде сrrrrатитr.r додатковi подажи> штрафи та пенi. iaka
невизначенiсть може вплинути на BapTicTb фiнаrrсових iHcTpyMeHTiB, втрати та
резерви пiд
знецiнепня, а тzжож на ринковий piBeHb цiн на }тоди. На дуику керiвництва 1о"ар""r"о
сплатило yci податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi йитки.
flодатковi звiти можуIь перегJUIдатися вйповiдними податковими органами протягом
ч)ьох

poKiB.

7.3. Сrпупiнь повернення dебiпорськоi заборzованосmi tпа

iHulux фiнансовuх акmuвiв
внаслiдок ситуацii, яка склапась в економiцi Укааiни, а також як результат економiчноi
нестабirьностi, що скJIалась на дату балансу, icHyc ймовiрнiсть того, що ilктиви не зможугь
бlти реалiзованi за iiньою ба_rrансовою BapTicTro в ходi звичайноi дiяльностi Товариства.
ступiнь повернення активiв у значнiй Mipi за:rежить вiд ефективностi заходiв, якi
зЕzIходятьсЯ поза зоЕоЮ коЕтролЮ Товариства. CT}TliHb поверненнrI дебiторськоi
заборгованостi Товариству визЕачаеться на пiдставi обставин та iнформацii, якi наявнi на
даry балансу. Виходячи з цього, очiкуванi кредитнi збитки скJIадають:
станом на З|.|2.2020 р щодо дебiторськоТ заборговатrостi
205 тис. грн.
станом на 3 1 . 12.2019 р. очiкуъанi rqредитrri збитки скJIад.rли:
щодо iншоi пото.тяоi дебiторськоi заборгованостi - 2902 тис. грн,

-

Операцiйнi рuзuкu mа полitпuчна саmуацiя в YKpaitti,
Хоча в економiчнiй ситуацii УкраiЪи помiтнi тенденцii до покращення, економiчна
перспектива Украiни в багатьох випадках зaцежить вiд ефективностi економiчних заходiв,
фiнмсових механiзмiв i MoHeTapHoi полiтики, якi застосовуе уряд, а також розвиток
фiскальноi, правовоi i полiтичноi системи.
Укранське податкове, валютне i митне законодавство досить часто мiнясться i мас
с}4Iеречлив9 трактуваIrня. Нещодавнi подii, якi вiдбулись в УкраiЪi покЕLз{lли, що податковi
органи можугь зайняту бiльш жорстку позицiю при тpzжTyBaHHi законодавства i перевiрчi
податков}гх розрахуякiв, i як наслiдок можlть бlти донарахованi податюr, пенi, пlтрафи.
На дlтлку керiвництва Товариства, cTilHoM на 31.12.2020 р., вiдповiднi положення
законодавства iнтерпретованi ним BipHo, тому ймовiрнiсть збереження фiнансового cTaJ{y, в
якому знаходиться Товариство у зв'язку з податковим, вzlлютним i митним законодавством
с доситЬ високою. У випадках, коли на думку керiвництва Товариства icH}ToTb значнi
сумнiви у збереженi з&}наченого стану Товариствц у фiнансовiй звiтностi визЕаютъся
вiдповiдлi зобов'язаltня.
Стабiлiзацiя економiки Украни у досяжному майбутньому з.tлежить вiд успiшностi
заходiв, якi проводить уряд, та забезпечення тривалоi фiнансовоi пiдтримки Украни з боку
мiжнародних донорiв та мiжнародних фiнансових установ.
Керiвництво стежить за розвижом потошrоi сиryацii та, за необхiдпостi i наскiльки це
можJIиво, вживае заходiв для мiнiмiзацii будь-яких негативнI,D( наслйкiв. Пола.льше
погiршення полiтичних, макроеконом iчних таlабо зовнiшньоторговельних ploB може i
надалi негативним чином впливати на фiнансовий стан та результати дiяльностi Компанii
утакий спосiб, що паразi не може бlпи визначений.
7,4.

спмач) KopoHaBipycy COVID-L|
З початку 2020 року сполох KopoнaBipycy COVID-19 розповсюдився по всьому cBiry,
вплинрши на cBiToBy eKoHoMiKy та фiнансовi ринки. Протягом 2020 року очiкуеться впJIив
на оцiнку фiнансових iHcTpyrvreHTiB, що очiнюються за справедливою вартiстю, на ouiHKy
7.5, ОчitЕванuй вплuв

aь

Розкрumпя iнформацil про пов'язанi спlоронu
належать:
пов'язшЙх cTopiн або операцiй з пов'язаними сторонами
7.6,

,Що

пiд контролем,
прямо або опосередковано контроrпоють або перебувають
"Ki
Товариством;
або ж перебlваЮть пiд спiльним контролем р!вом з
асоцiйованi Товариства;
спiльнi пiдприемства, у яких Товариство с контролюючим )лrасником;
члени провiдного управпiнського персоналу Товариства;
близькi родичi особи, зазначеноi вище;
або здiйснюють сl"ггевий вплив, або мають

;;;;;;;;;,

I

компанiI, що контролююr" To"up"""ц
суттевий вЦсоток голосiв у Товариствi;
ТрУдовоi дiяльностi fiрацiвникiВ Товариства або бУдь-якого
црограми виплат по закшчеянi
стороною Товариства,
iншоiо суб'екта aосrrодuрauч"*, яш{й е пов'яз lою
провiдний управлiнський
товариства,
Пов'язаналч cmopoлaJ'tu d )дасники
бухгалтер), ixHi бтл,lзькi
персоям товариства (дирЬ*rор,.чarупп"ки диреюора, головний або коIrтроль, а саме:
яких вони мають суггевий вплив
ро'д"ri, ur*o*^ пiдприеЙства, "
- головний бухга"птер,
ii*ir" н.в. (з 15 червня 2019р.) - лиректор, Сiзiкова Я,В,Товариства
виIIикали операц11 з
ПротягоМ перiолУ з ot.bt.zozo по 31,12,2020 у
та головIIомУ бухга:tтеру
пов'язанимИ сторотIами, в т.ч. оплати працi директорУ

-

Товариства.

Опершfrз
пов'язшtямr,I
сторопап{и

Компенсацtя провlдному

- Ti

якi

безпосередньо або
за плалуванI I, управлlння та
опосередковано мають повноваэкення тЪ с вiдповiдальними
зокрема будь-який директор (виконавчий
KoHTpoJIь дiяльносгi суб'екга господарювання,
чи iнший) цього суб'екта господарюваннJI
персоIrалУ вiдносяться Кисiль Н,В' j"P"*,op,
Що провiдного управлiнськЬго
Товариства-- та 1Ешому
сiзiкБа я.Ъ. -'.оооr""й бу*r-r"р. ЗарЬбiтна плата керiвництву
по 31_ 12,2020 р, нараховаЕа у cy,ti252Tиc,
управлiнському r,"р.о"-у ri ",рi",i: 919l л2.Ч0
тис,
, Or,O1,2019 по 31,12,2019 р, нарахована у clMi 29
i виплачеНа вчасно, ."

Провidнuй управлiнськuй персонал

грн.

"йЬо

*''

'o"unr"r"o
Олександрович
У

визЕачило,

що

особи,

пов'язаною особою е_ Дубинський Анатолiй

А,О,:
з
2019 роцi у Товариства вiдбувались TaKi операцii ,Щубинським
41-

,v
J\Ъ 1 з
заборгованiсть,
на 3 1,12,2020 року
,Щубинським А.О., TepMiHoM на 5 poKiB, Станом
вiд
02,01,2019
Nsl
примiщення
рокуу супri 31тис, грн,
згiдно.Щоговору оре;ди
вiдсоткову позику
та
видано
2. У серпнi 201ýр. було укладено договiрNэl6i08/19
вiдсоткiв на кiнець 2020 р, складае 5 тис,
,ЩубиЪському Щ.А. залйшок несплаченrо<
грн., тiло позики - 15 тис грн.
Переlriк пов'язанlл< осiб, через бенефiцiарного власника ,Щубинського Д.О., з якими
здiйснювались операцii наведено нижчо:

1. У сiчнi 2019р Товариством було }кладено договiр оренди примiulення

i.

ТОВ
Cru"oп-l nu Зt.12.z}2О icHye дебiторська заборгованiсть за договором з
,,Iнвестицiйно_консалтингова група <Бiзнес iдея> Ns Бв |2412_5120 вiд 29 |2 2020 . за

реалiзованilшусУмi20818тисгрн.ПогашентrязаборгованостiпЛанУетЬся
здiйснити до 28 березня 2020р.

ii.

тоВ "рЕнт кЕпlтАЛ ПЛЮС" було укладено

5

договорiв:

1) Здiйснено переуступку заборгованостi за !оговором
20.О7.2О2Ор. по

ТоВ

доr.N920/07-1юр вiд

"ФК "СФС" на суму 1660З тис, грн,

2) 3дiйснено переусryпку заборгованостi за Договором

вiд Оl.О4.2020р. по ТОВ

"Сiнердживан" на суму 4214 тис. грн.

З) [оговiр

поставки l-|П на загальну суму 20 817 тис грн,

вимог
3а даними договорами було здiйснено взаемозалiк однорiдних

4)

Був укладений flоговiр поруки по Договору з

тоВ

"ФК "СФС", 3агальна сума

сплачених коштiв по даному договору складао 1200 тис, грн,
N929/12 по фiзичнiй особi
повному обсязi,
Громакова Л.К. на суму 1950 тис, грн, , та отримано оплаry у

5) Здiйснено переусryпку заборгованосгi за Договором
lll.

iv.

Ecology Fund>
Станом на З|.|2.2020р. icHye заборгованiсть перед знвпIФ <ovAMO
вiдсоткам - 3
по наданiЙ вiдсотковiй позицi ва суму 82 тис, грЕ, та по нараховавим
тис. грн. за договором Ns дог.Ns обlоз/|1 вiд 06 березня 20|7р, Погашення
заборгЬваностi плануеться здiйснити до кiнця березня 2021р,

ТОВ "PIAПTI КЕПIТАЛ' було укладено 2 договори
1)

ТОВ
2020Р .було здiйснено переуступку по надzшим кредитам на користь
-рIдлтi кiштдл- згiдно ,щоговору переуст}rпки Jф30/06_ 1 от 30.06.2020" на

У

загатlьну

сlму

7 388 тис.грн.

(OVAMO Ecology Fund>
2)' БулО }кладенО договiр поруки по договору з ЗНВПIФ
погашення
lTnZOltjr-r вiд 20 сiчня 2020р. Згiдно цього договору було здiйснено
Fund> на сlму 7388
заборгованостi Товарист*а пiРед з ЗНВПIФ <OVAMO Ecology
тис, грн.
зарахувlltl
погашенrrя заборгованостi по даним договорам вiдбулось шляхом
однорiдних зусцliчних вимог.

HJl

_

Умови }кладаНня договорiВ

з

пов'язаними особами не вiдрiзняються вiд умов по

ана:rогiшrим договорам, якi укладенi з не пов'язаними особами,

Перелiкпов,язанихосiб,черезбенефiцiарноговласника,ЩУбинськогоА.о.,оперuuiI.'*''"
не здiйсттювались навед9но Еижче:

42

{в

тов 'АврорА-нвЕст"
тов ,гудлАЙФ ФIнАнс"
тов "клIАр ЕнЕрджI"
тов,хЕдвЕЙ ФIнАнАс"

ТоВ (кУА <оВАМо кЕПIТАЛ>
мають.

та Сiзiковоi Я,В, пов'язаностi не
Прямi родичi Щубинського А,О,, Кисiль Н.В.

рuзuкIIJ|,u
ведонrrя бiзнесу Товариства i
значеяня_для
Управлiння риЗиками мае перlпочергове
на
ризиками сконцеЕтро_ваЕа
Полiтика

7.7,

Iliлi па поЛitпuкu упровлiНня фiнансовuмu

е важJIивим еломентом п дrяльностi.

i

1тrравлiння

наuiлена

на мiнiмiзацiю

потенцlиного

фiнансових ринкiв
Оперативний i юридичний
""""p.oO"rp""ocTi
на
впливу
бiнансовi'показники Товариства,
негативного
та
rьi r"оъ.""_йь"-"_ъ*п. фун*чiонlван"я внуqрiшньоi полiтики
;;й;;;;;
i юридичних ризикrв,
прочЪлУр з метою мiнiмiзацii операцiйних
Товариства пов'я_за-н-а-:.9:т:у"*
Керiвництво То*uр".,"Ъ u"""ui, що дiялiнiсть
сугтсво
*-,iu У нестабiльномУ рrнковому середовищi може
ризикаL{И i BapTicTb,r"","*
вlрогlднlстъ
чинникiв та об'сктивн!rх "мнникiв,
змiнитись раслiдок вп.тмву суб'сктивних
неможливо. .що таких фiвалсових
i напрямок впливу яких зазй;й;;;;;
"ередбачити
рйзик та ризик л*-]|":_":':,.л : _mлоD
ризикiв вiднесеrо *р.о""пЙ |",n, р""*оч"й
на визначення, аяалiз r }правлlнIrя
Полiтика a 1.puuor"rru i"зик'ами opicHTbBaEa
за ризиками, а
Товариство, IIа встаЕовленЕя контроJlю
та
ризикаI!м, з якими ",,пu"uй
p*"-iB, дотимаЕIrям встановлених обмежень
також постiйниИ *o"i,op,"",1" рйJ"
полiтики управлiння ризиками,
Товариства здiйснюеться на o11o__Bjj l_:зуlнЕя
Управлiпня р","*чirl-*,рiчницI:оч
вартlсть чистI,D(
оцirr*" його можливого впливу на
шричин виникнarrr" p"."ny, *ii"й"оi
його пом'якшення,
аrсгивiв та застосуваЕня 1нсц)уI\{ентарiю щодо
7, 7. 1. Кр еdutпнuй рuзuк
cTopolla KoHTptlKTy про_ фiнансовий_iнструмент
Кредитний ризик - ризик того, що одтrа
збитку iншоi
i че буле np".r*no, u"п"пненrrя фiнансового
зобов'язання
викоЕати
не зможе
поточпi та
таким фiнансовим iHcTpyMeHTaM, як
Кредитний
р""*,р",",-*"й
сторони.
заборгованiсть (в т,ч, позики) та
депозитпi рах},нки , бчп*а*, облiгацii, дебiторська
векселi (у разi наявноспi),
Товариства с оцlнка
основним методом оцiнки кредитних ризикiв
та
оо11 *rjочl"'овYються кредитнi рейтинги
кредитоспромОжностi контрагентiв, для
спроможностi виконувати борговi

будь-яка iнша досryпна iнформацiя щодо
зобов'язання.

JH;ffi'""

ix

Зt.|2.2020р, кредитний ризик по Фiнаllсови1_111азлlм,,::;*:::,",т

Хi"#,,Ёi".,i.,.1iОй"-^й-,"i", :1,T::1.:i:::}:::]#::,

Активи вразливi до кредитвоIо ризику

Ta оцiнку як поточного,

З|,122020

р.

тов "tкг "БIзнвс
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7.7.2. Рuнковuй

рuзuк

Ринковийризик_церизиктого,щоспраЗеДпиВавартiстьабомайбУrнiгрошовiпотоки
Ринковий

ризик
внаслiдок змiн риIrкових цiн,
вiд фiншlсового iнструплента коливатимуIься
валютний ризик *
"*т:::i,лп::.:х
охоплюе три типи ризику: iнший цiновий ризик,
коJIиваннямилцlЕ_:а акц11,
з ризиками збиткiв, зlмовлених
зв'язку
вияикас
у
Ринковий ризик
наражатиметься на ринков1 ризики у
вiдсотковиХ cтtrвoк та u-тo,""* KypciB, Товариство
iншi фiнансовi iнструменти,
зв'язку з iнвестицiями в акцij, облiгацii та
справедлива BapTicTb або майбугнiтрошовi
Iнший цiновий пизик - це ризик того, що
внаслiдок змiн ринкових цiн (oKpiM
потоки вiд фiнансового iHcTplMeHTa коливатимугься
ЧИ ВfuIIЮТНОГО, РИЗИ1]]l]ji_Т3'" "'О
тих, що виникають утласлiдок вiдсоткового ризикУ
дIя окремого фiнансового 1Еструмента
того, чи спричиненi вони чинниками, характерЕими

абойогоемiтента,чичинЕиками'щоВпливаютьнавсiподiбнiфiнансовiiнстрУменм'з

якими здiЙсЕюються операцii на риI{ку,

е аналiз чрливостi. Серед методiв
основним методом оцiнки цiвового ризику
та
використовуе диверсифiкачiю активiв
пом'якшення цiнового ризику Товариство
з нефiксованим
в акцii та iншi фiнансовi iпструменти
вкладеЕня
на
лiмiтiв
дотримаЕяя
прибуп<ом.

Валютний ризик

-

z _ .л_yt. "'.,; трошовt
_
BapTicTb або мйбрнi
це ризик того, що оправодлива
курсlв,

змiн ваJIютних
iнструпtенту коJIиватим}ться внаслiдок
контролюе частку
за вrшютними ризиками Товариство
щля мiнiмiзацii та контролю
ва,тlютних
загальному обсяry активiв. оцiнка
активiв, номiновшrrтх в iнозЪмнiй валютi, у
на осцовi шrалiзу чуrливостt,
ризикiв здiйснюеться
не мас на paxyнKzrx
не с впJIивовим, так як Товариство
валютний
ризик
Товариства
,Щ-пя
заборгованiсть у вмютi - вiдсугня,
вапютних коштiв та дебiтор"пu ", кредиторська
BapTicTb або майбутнi грошоВ1
Вiдсотковий Dизи$ - ц, p","n,о,о, що справедлива
копиватим)пься внаслiдок змiн р"11О_'Э__:]11О'ПОР*
потоки вiд фiнансового 1нстр)мента
змiнюватись 1 це
що вiдсотковi ставки мож)пь
ставок. Керiвницruо To,up"c,"a усвiдомлюе,
BapTicTb чистих активlв,
до*од"iо"орист,а, так i на спрirведливу
;;;;;;;;;
"о
7,7, 3. Рuзuк лiквilносtпi
Товариство матиме труднощi при виконаннt
Ризик лiквiдностi - ризик того, що
поставки
зобов'язi"""*", що "о,ашаються шляхом
зобов'язань, по"'"aч",п* i, fri"u""о"ими
активу,
грошовIтх коштiв або iншого фiнансового
плануванЕя поточноi лlквlдност1,
Товариство здiйснюс контроль лiквiдностi чпо:"
та
пов'язаяi з дебiторською заборгованiстто
якi
,"р,й"'пп*,*iв,
ана-тliзуе
Товариство
прогяознi потоки грошових
активами, зобов'язаннями, а таlкож
iншими

,rоrоЙйТ;;;Бо

фiнансовими
коштiв вiд операчiйноi дiяльностi,
Товариства
платежiв за фiнансовими зобов'язаннями
lнформацiя U{одо недисконтованих

в

представлена насryпвим чином:
розрiзi cTpokiB погашення

до1

lцо закiнчився
31 fрудня 2020 року

мiсяця

1

z

-PiK,

Вiд 3
Вiд 1
мiсяцiв
до
мiсяця до
1
року
3 мiсяцiв
3

4

Бiльше 5
Вiд 1
poKiB
року до

Всього

5 poKiB
5

6

7

KopoTKocтpoKoBl

позики банка

44

бо
Торговельна та

85

85

iнша кредиторська

заборгованiсть
Поточна
заборгованiсть за

з1

31

довгостроковими
зобов'язаннями
Всього

до1

PiK, цо закiнчився
31 rрудня 2019

мiсяця

року

85

Вiд 1
року до
5 poкiB

Вiд 1
мiсяця до мiсяцiв до
1 року
3 мiсяцiв

KopoTKofipoKoBi
позики банка
Торго8ельна та
iнша кредиторська
заборгованiсть
поточна
заборгованiсть за

31

Вiд 3

!\

116

Бiльше 5
poKiB

Всього

258

2.47

2r

2|

довгостроковими
зобов'язаннями

2!

Всьоrо
7.8.

L!

247

279

Управлiппя капiталом

Товариство розглядае управлiння капiталом як систему принципiв та методiв розробки i
реалiзацii управлiнських рiшень, пов'язаних з оптимальним формранням каrriта-пу з
рiзноманiптих джерел, а тzlкож забезпеченням ефективного його використirнЕя у дiяльностi
Товариства. Ключовi питання та поточнi рiшенЕя, що впливають на обсяг i структlру
капiтаIry, а також джерела Його формування, розгJIядirються упраы]iнським персоЕzIлом.
Механiзм )цравлiння капiтalJlом передбачае чiтку постановку цiлей i завдань }правлiння
капiталом, а також конц)оJь заiх дOтриманням у звiтному перiодi; удосконалення методики
визначення й ана:liзу використання ycix видiв KarriTmry; розроблення загальноi сцlатегii
утравлiння капiталом.

Управлiнський лерсонал здiйснюс огляд стр}ктури калiталу на кiнець кожного звiтного
перiоду. При цьому проводиться анатriз BapTocTi капiталу, його стрlктlра та можливi
ризики. На ooHoBi отриманих висновкiв Товариство здiйснюе регулювання капiтшrу пr"rяхом
залуIення додаткового капiталу або фiнансрання, а також виплати дивiдендiв та
погашення iснl,rочих позик. Товариство може здiйснювати реryлюван}ul капiтаrrу шJuIхом
змiни структури калiта-тrу, Система 1правлiння капiталом мох(о кориц.ватись з и)irхуванням
змiн в операцiйЕому середовищi, тенденцiях ринку або стратегii розвитку.

.
.
.

Управлiння капiтмом Товариства спрямов:lно на досягненнJI насц/пних цiлей:
зберегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i

надалi забезпечрало дохiл для уtасникiв Товариства

та

виплати iнrrrим

зацiкавленим cтopolral\l;

забезпечити належний прибlток 1,.rасникам товариства завдяки встаIIовленню цiн
на послуги Товариства, що вiдповiдають рiвню ризику;

дотримiцп{я вимог до капiтшlу, встаlновлених peryJmTopoM, i забезлечення
здатностi Товариства функцiонрати в якостi безперервного дiючого пiдприемства.

45
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Товариство BBEDKae, що загаJIьна с}тuа капiтаrrу, управлiнпя яким здiйснюеться, дорiвнюе
cyMi KaTliTaTry, вiдображеного в балатlсi.
Склад власного капiталу на дату фiншrсовоi звiтностi
Заресстрований капiта,r (оплачений капiта.т)
Нерозподiлений прибlток (непокрипrй збиток)

l9898
2о5зz
(634)

7.9. Оцiнкд ефективностi керiвництва в уцравлiннi екоrrомiчними ресурсами

пiдвищення ефективностi управлiння рес)рсним потенцiалом, забезпечення його

рацiонального використанIIJI значною мiрою пов'язано з проведенням якiсних змiн у складi
peclpciB i з пiдвищеннШ ефективностi в ix управлiннi. Завдантш пiдвиценrrя ефективностi
управлiння ресурсним потенцiа,rом поJUIгае насarмперед у вдосконaценнi використання й
цrравлiння ресурсами пiдприемства та в пiдвищеннi iхньоi цiлiсностi.
основними ресурсами Товариства с фiнансовi ресурси у виглядi грошовик коштiв та

дебiторськоi заборговмостi.
не зважаrочи на чинЕики, що впливilли

на зовнirшrе та внутрiшне

середовищо,
та
ефективно
зокрема вплив KopoнaBipycy, Керiвництво Товариства
результативно
виконрzrло cBoi обов'язки з використання економiчнlтх pecypciB Товариства. Прикладом
виконаIrня обов'язкiв Керiвництва щодо використання економiчних peqrpciB е забезпечення
дотримання суб'сктом господарювантUl чинних законiв, нормативно-правових aKTiB i
положень догоВорiв та забезпеченця прибуIковоi дiяльностi Товариства.
Пiдвищення ефективностi використання трудових pecypciB с можJlивим лише за )Аdови
черry передбачае встановлення
фортчryвання якiсноi системи менеджментУ, що в свою
жорстких вимог до керiвникiв ycix piBHiB. /щля реалiзацii цiеi мети Товариством створена
a"ar"ru вимог до працiвникiв, якi повиннi iM вiдповiдати, зокрема, наявнiсть дипломiв з
вищою освiтою та пiдrвердження рiвня квалiфiкацii вiдповiдними сертифiкатами.
7.10.

Поdii пiсля звimноt dаmu

Жодних значних подiй, якi б могли вплин)пи на кориг}ъаннJI показникiв фiнансовоi
звiтностi, що ста:tися пiсля звiтноi дати та дати затвердження фiнансовоТ звiтностi не було.
Жодних коригувань не проводилось.
ап в ер dctc ення фiн анс
,Щата затвердження
,Щ шпа з
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Товариства 15 лютого 2021р.
Кисiль Н.В.
Сiзiкова Я.В.
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