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ТОВ Аудиторська фiрма "Блискор''
Свiдоцтво про внесеЕЕя в Ресстр суб'ектiв аудиторськоi дiя-пьностi

N, 1992 (рiшенняМ Аудиторськоi Палати) вiд 26.01.2001р. за No 98

ЗВIТ НЕЗАЛЕ}КНОГО АУДИТОРА ЩОДО ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ

<<БIЗнЕС ПоЗикА)
станом на зL.12.2020

Ад;rесат : НлцtонАльному БАнку Укгл[ни, учАсникАм тА кЕрlвництву

/Iуlllta
Ми провели аудит фiнансовоi звiтностi товдриствд з оБмЕжЕнок)
t]I.IIiIоВIдI\льнIстЮ кБIЗНЕс позикА> Код за СДРПоу 4l0842З9 (далi - Товариство). що
l{ОЛа€]ТЬСЯ, ЯКа ВКЛЮЧаС БаЛаНС (Звiт про фiнансовий стан) станом на 3 1 грул ня 2О2О року. Звiт
про rJlirTaHcoBi резулЬтати (ЗвiТ про сукуПний дохiД), ЗвiТ про рух грошових коштiв, Звiт lrpo
власнрtй капiтал (звiт про змiни у власному капiталi) та примiток до фiнансовот звiтностi,
вк-]IIоtlаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик за pik, шо закiнчився на зазначену
.i{а,г} .

I-ia I]alпy Думку, фiнансова звiтнiсть вiдображас достовiрно, в ycix суттсвих аспектах
(lirtаllсовИй с,гаН на З 1 грулня 202О року, iT фiнансовi результати, рух грошових потокiв, змiни у,
}ljlactloNl)/ капiта,тi та iнформацiю у примiтках ло фiнаlrсовот звiтностi за pik що закiнчився на
зазltаIlену дату, включаючИ стислий виклад значущих облiкових полiтик, вiдповiдно лсl
Iv{i;r;нitродних стаIlдартiв фiнансовот звiтностi, та вiдповiда€ вимогам Закону УкраТни кПро
бl,хга:Ir,ерсьttий облiк та фiнансову звiтнiсть в Украiъi> та iншого законодавства щодо
с ii.II.1]ц;IrIня фiнансовоТ' звiтностi .

()сllоlза /lля висJIовлеIIrIя думки
Ivllt tlровели аудит вiлповiдно ло Мiжнародних стандартiв аудиту ((мсА)). та пiдготували звiт
IIезij-цL,)Itного аудитора вiдповiдно вимог мсА 700-72о, Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими
ста]Iil(zlртаХ,tи викJIаДено В роЗДiлi кВiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi>
IIa]_IIOI,O зrзiту. Ми с незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики
ti;;t,(;ссil"IНих бухгаЛтерiв РаДи з мiжнародниХ стандартiв brrn' лля бухгалтерiв (''Кодекс
рмсЕБ") та етичниМи вимогаМи, щО застосовуються в Украiнi до наrrlого аудиту фirrансовоiзвiтtttlстi. а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодlексу
рмсЕБ. Nlи BBarKacMo, що отриманi нами аудиторськi докази с достатнiми i прийнятI]ими дJIя
RLI](с)р}lстання iх як основИ для нашоi думки.

K",ltг1.1oBi питання аудиту

I(лlочовi питання аудиту - це питання, що на наше професiйне судження, були значушими пiлtlac llilшого аудиту фiнансовоi звiтностi за поточний перiод, цi питання розглялацися в
kclttLc,ttcL,i нашого аудиту рiчнот фiнансовот звiтностi в цiлому та при формуваriнi думки щоло
ir{;T- Itри IIьому ми не висловлюсмо окремоТ думки щодо цих питань.

:l

в сть го

OJrllicto iЗ ГОЛОВНИХ ВИМОГ ДЛя включення Товариства ло !ерхtавного ресстру (liнансових
}/claIIoIJ. та ведення фiнансово-господарськоТ дiяльностi вiдповiдно /lo отриманих лiцензiй с
(lllрll1,1заrtlня Товариством сl,атутного капiтапу виклIочно гроtповими коштами, а тако)к
tli:ll tolзiдtlicTb розмiру статутного та власного капiталу вимогам законодавства.
Сгаrl,гlIитi ttапiтал вiдобрахсений у Звiтi про фiнансовий стан - рядок 1400 кЗаресстрований
(гiаЁluвиii) капi,lал>, та склада€ 172 942 тис. грн., що складас 1 15.2 % u-юr, балансу.



Власний капiта-п вiдображений у Звiтi про фiнансовий стан - рядок l420 фiнапш,в
та складае 14З З'75 тис. грн., що становить 95,5 oZ валюти ба,тансу.

Для перевiрки формування статутного капiта_llу аудиторами було первiрtа
документи Товариства, данi з Сдиного державного ре€стру юридичних осiб" фfo
пiдприемцiв та громадських формувань.

За результатами вищезазначених процедур ми вважасмо п{о ocHoBHi приЕ1тlпgЕ
керiвництвом е прийнятними для цiлей пiдготовки фiнансовоТ звiтностi.

Iнша iнформацiя: Iнформацiя, що не с фiнансовою звiтнiстю та звiтом a]rлErтlp пj
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнrтца М*;
складаеться з iнформацii, яка пода€ться до НацiонаJIьного банку УкраТни, алle Ее с lfu,д,,
звiтнiстю та нашим звiтом аудитора щодо неТ.

Щумка аудитора щодо фiнансовоТ звiтностi не поширюсться на iншу iяфорл,rапiцц 1

висловлюсмо аудиторську думку чи робимо висновок з будь-яким piBHeM ЕЕIсtsеffi:
такоi iншоi iнформацii.
У зв'язку з проведенням аудиту фiнансовоi звiтностi нашою вiдповiдальнigrrо б блзllfrпlг
iншою iнформацiсю та при цьому розглянути, чи icHye суттева невiдповiМсть Iiп
iнформачiею та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отримаЕимЕ шiз час цiп
чи ця iнша iнформацiя виглядас такою, що мiстить сутт€ве викривлеIlня- Япщо па
проведеноi нами роботи ми доходимо висновку, що icHye суттеве вшкрЕь:Iегп
iнформацiТ, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.
На ocHoBi проведеноТ нами роботи пiд час аудиту фiнансовоi звiтностi, мЕ не виrtш
суттсвоi невiдповiдностi та викривлення щодо iншоТ iнформацii, якi необхiшо бробш
до звiту.

При складаннi фiнансовоТ звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiс =
здатностi Товариства продовя(увати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, розк:.,: _,

це застосовано, питання, tцо стосуються безперервностi дiяльностi, та викс,:, _-

припуtцення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського аl
випадкiв, якщо управлiнський персонал або плануе лiквiдувати товариство чI{ ,

лiяльнiсть. або не мас iнших реальних альтернатив цьому,

ност1.
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Вiдповiдальrriсть управлiлlського персоналу та тих, кого tla:i.letto нМ л _IIMIt

повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
I{ей розлiл звiту аудитора стосу€ться тих, хто несе вiдповiдальнiсть ]а нагjIя.] ].j -, :сом

фiнансового звiтування, якщо особи, якi вiдповiдають за такий наг_lя_]. не € TI{}{j. .iece
вiдповiдальнiсть.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i :.lcToBipHe г. -:- цiсТ

фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до Мirкнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi t}1_ : f за
таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персона] вIIзначас по; '- _UIя

того, щоб забезпечити складання фiнансовоТ звiтностi, що не rlicTITTb суттеви\: ,* _-нь
внаслiдок шахрайства або помилки:
. складання фiнансовоТ звiтностi вiдповiдно до застосовноi концепт}Llь_: ови

фiнансового звiтування та за таку систему внутрiшнього контролю, яку }п;-, .._iий
персона]т визначить потрiбною для того, щоб забезпечити ск_-lаJання фiнансов_ , cTi,
що не мiстить суттевих викривлень унаслiдок шахрайства або поr{илки;

. та оцiнку здатностi суб'скта господарювання продовj\\,вати свою Jiя_ . - на
безперервнiй ocHoBi, а тако>lt доречностi використання управлiнським *.:_ _loм
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи J:Iя бухга,,rтерськогс та
вiдповiдностi розкриття питань, шо стосуються безперервностi дiяльностi, .- ; " -ння
вiдповiдальностi управлiнського персоналу за таку ouiHKy повинно мiститlл _ - _ .:!lцо

використання припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бlхг.-*:], .эгс
облiку с прийнятним.
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Ti. кого надiлено найвипдими повно
бi,rrп.о"о.Б rБu*rня товари.ruu. 

uu"'"ННЯМИ НеСУТЬ ВiДПОВiДаЛЬНiСТЬ За нагляд за процесом

вi:п t-l в iдальнiсть аудитора за аудит фirrансовоi звiтностiHamltrtlr цiлямИ € отримаН," обгру.rтованоТ впевненоСтi, щО фiнансова звiтнiстЬ У Чiлому неrlicTltTb суттевого викривлення внаслiдок шахрайaruu uOo .rorrnn". та випуск звiту аулитора.якltiI rtiстить наIпу Думку, Обгрунтована впевненiсть с високим piBHeM впевненостi, проте негарант\,с, U{о аудит, проведений вiдповiдно до мсА, завжди виявить суттсве викривлення, колиBo'tr iCHyC, Викривлення можуТь бути результатом шахрайства або помиJlки; вони вважаютьсяс\ ттсвII\{и, якщо окремо або в ,ynyn"oari, як обгруйuurо очiкусться, вони можуть впливатинд екt]номiчнi рiшення користувачiв, шIо приймаюiься на ocHoBi цiеi фiнансовоi звiтностi.Вltконr,юЧи аудиТ 
"iд"оuiдпО оо u"ro. мсА, ми використовусмо професiйне судження таПроi|,есiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. KpiM того, ми:' iдентифiкусмо та оцiнюемъ ризики сутт€вого викривлення фiнансовоi звiтностiвнаслiдок шахрайства чи помилки. розроблясмо й виконусrо uуд"rорськi процедури увiдповiдь на цi ризики" а також отриNIусмо аудиторськi докази, що с достатнiми гаприйн;lтними для використання ix on b.rour"on, пu-оi думки. Ризик невиявленнясуттсвого викривлення внаслiдок шахрайства с вип{им, нiж для викривлення внаслiдокпо]\{и-цi(и, оскiльки шахрайство мо}ке включати змову. пiдробку, навмиснi пропуски,неправильнi твердхtення або нехтування заходами внутрiшнього кон.l.ролю;. отримуемо розумiння заходiв внутрiпlнього контролю, tцо стосуються аудиту, длярозробки аудиторських гrроцедур, 

"ni 
б вiдповiд;;;;;""i'n;,;,". для висловленнrIJумки шодо ефективностi системи внутрiшнього контролю., оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiковихОЦiНОК i ВiДПОВiДНИХ Розкриттiв iнформ"чiт,;;;;ених управлiнським персонацом;' JохОдимО висновкУ ЩодО прийнятно*i Ъrпористання управлiнським персоналомгIрипуtцення про безперервнiсть дiяльностi як oanou, для бухгалтерського облiку та наocHoBi отриманиХ аудиторськиХ доказiв робимо urano"on,-'"u icHyc сут,гсваневизначенiсть щодо подiй або умов' що мох(е поставити пiд значний cyMHiB здатнiст,ьКомпанii ПроДоВяtУВаТи сВоЮ дiяльнiсть nu о..п"рервнiй ocHoBi. якшо ми доходиN,lовисновкч щодо iснування такот суттевот невизначеностi, ми повиннiнаШоМУ звiтi аУдитора До вiдповiдни* ро.пр"rri"lнформачiт у фiна,rхlJiТН,'#ý"}":ЯКtЦО TaKi РОЗКРИТТя iнформацii е пЪп-Ъ**rrrr, *одrфiпуuаr, свою думку. HarпiвIiсновки rрунтуються на аудиторських доказах" отриманих до дати нашого звiтуtlудитора, BTiM майбутнi подii аб.о умови ,";r;;;римусити Компанiю .rp"n"rur" ."ойдiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi.

МИ ПОВiДОМЛЯСМО ТИМ, КОГО Надiлено найвищими повнова}кеннями, iнформацiю llpoзап,lанований обсяг i час проведення.аудитУ та cyTTeBi аудиторсЬкi результати, включак)LIибу:ь-якi cyTTcBi недолiкИ зЙдiВ u.rуrрiшruо.о по'rйю, виявленi нами пiд час аудиту.MlI r-акож нада€мо тим, кого надiлЪно ,uИurur"пlr]" поu"оuuженнями, твердження, що миВИКОIlа-ЦИ ВiДПОВiДНi еТИЧНi ВИМОГИ lЦОДо незале}кностi, та повiдомлясмо iM про Bci стосчнки йlншl питання, якi могли б обгрунтовано uuun ua"a" такими. що впливають на нашунеза--lе;,ttнiСть, а такоЖ, де це застосовне, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
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ми лроводили аудит фiнансовоi звiтностi Товариства за попереднiй звiтний перiод, при цьом/v
:#r_,..Нl#u{,Ж bЪl*i-""unu 

oynnnu. Пр" форrуuu,r"i дуrп" ;; ;;;;"-ись мiжнародними

Аулиторська перевiрка проведена 
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Ми розглянули операuii Товариства пiсля звiтноТ дати, при цьому не отри},Iано свiJчень прс)
iснУвання подiй, якi не були вiдображенi у фiнансовоТ звiтностi ToBaprlcTBa та якi б мали
сУттсвиЙ вплив на розумiння фiнансового стану Товариства за результата\{и звiтного перiоду.
Припущення про безперервнiсть дiяльностi розгляда€ться аудитором 1, вi.rповi:ностi Jo МСА
570 кБезперервнiсть) як таке, що Товариство продовжуватиме свою дiя.rьнiсть r б_lLtзькому
майбУтньому, не маючи намiру/потреби лiквiдацiТ або припинення. Управ.-тiнськI1I"1 персонал
Товариства плану€ в}кивання заходiв для покращення показникiв дiя_rьностl тз розвитку
Товариства у майбутньому. Зiбранi докази та ана_гtiз дiяльностi не дають ar -jlTtrp\ пiдстав
сумнiватися в здатностi Товариства безперервно продовхtувати свою дiя_-tьнtсть.

Ми отримали запевнення вiд управлiнського персона,rу Товариства. що по:ir пlс._я звiтноi дат.и
ЩоДо оголошення пандемiТ COVID-l9 та запровадження у зв'язку з цII\1 ,:,]..:е;,:,,,ва_fьних

КаРаНТиНних заходiв не е такими tцо мають суттевиЙ вплив на дiя_rьн:;:::рt-lзвиток
ТОваРиства. не е такими, шо спричиняють буль-якi невизначеностi Lцс, -.- ,1еэ;lерервноТ

дiяльностi Товариства, iHe потребують коригування або розкриття у,фiнанс,.,з_,, з;l:ностi, та
примiтках до неТ.

II. ЗвiТ вiдповiдно з iншими законодавчими та нормативними ви]иога\IIl

OcHoBHi в oMocTl Това о

Iнформаuiя про статутний та власний капiтал Товариства

На звiтну дату статутний капiтал Товариства становить 172 942 тис.грн.

ПРотягом звiтного перiоду Товариством приймалися рiшення про збi.lьl,-:.-. :озп,riру
статутного капiталу з 89 978 тис,грн. до l72 942 тис.грн.

На звiтнУ дату засновники/учасники Товариства виконали своТ зобов'язання iц,], -,_ : _-:\{\ ваlIня
СТаТУТНОГО Капiта"тУ грошовими коштами у cyMi 158448 тис.грн., rцо станоз;:. ,-_.л] 9/о вiд
заявленого статутними документами розмiру,

На ЗвiтнУ дату розмiр власного капiталу Товариства за даними фiнансовоI звirч..;,l ;тановить
14з з]5 тис. грн. i складасться з зареестрованого капiталу - 172 942 тис. Гtrr.. :..:lокритого
збитку - (l5 073) тис.грн. та неоплаченого капiталу - (|4 494) тис.грн.

4

IJl1

*

I_

II

9
j

l:

р

}], в

г

П.
не

0t_,

Ll

Дlr
то

А:
б}_

!а
t

Повне найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВiДАЛЬНIСТЮ (БIЗНЕС Пl_ ]. .:, -.

Код СДРПОУ 41 0842з9
Мiсцезнаходження юридичноi особи

Украiна,0113З, MicTo КиТв, ВУЛIlЦЯ , _*:Р\ЛА
АЛМАЗОВА. булинок l3. офiс 5l-i

flaTa первинноi державноi реестрацiТ |7.0|.2017

flaTa внесення змiн до установчих
документiв

02.12.2020

Орган який видав свiдоцтво Печерська районна в MicTi Кисвi Jcpi;-::: :
lяадм

OcHoBHi вид-и дiяльностi за KBEfl 64.92 Iншi види кредитування (осноз..,,,,
64.|9Iншi види грошового посере_]н;1, _: *

Перелiк лiцензiй цАннlI коштIв у позику, в TCt),l.. ..lслi I

нА умовАх ФIнАнсового KPE_]I:_ .

ПlБ, найменування посади керiвника,
вiдповiдального за фiнансово-
господарський стан

КРУПЕЛА АННА МИХАЙЛIВНА

Головний бухгалтер ГАИВоРоНСЬКА МАРlЯ МИКо_П \ТВ,, -

Веб cTopiHKa www.bizpozyka.com
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На нашУ Думку, розмiР власногО капiталУ станоМ на 31. 12.2020рокУ вiдповiдае вимогам пункту1 роздiлiв VII та х{.к|9л9ж_еч, iч9з.ржавний ре€стр фiнансових установ)> (Розпоряоi..,п"flер;ккомфiнпослуг ЛЬ 4I вiд zв.ов.zЪоЗ року iз змiнами).
пllтання щодо джерел походження коштiв засновникiв/учасникiв Товариства за рахунок якихзJil"Iснюва_гlося виконання зобов'язанЬ щодо формуванн я та оплати BapTocTi часток встат\,тному капiталi та прозоростi структури власностi n. a npaor"ron' пuоuння буль-якоiвпевненоСтi аудитоРом в цьомУ висновку (звiтi).

III. Iншi елементи

OcHoBHi вйoMocTi

Партrrером iз
неза_lежного
00з jз б.

К;tочовий партнер з ау

!иректор
ТОВ АФ кБлискор>

Адреса аудитора: YKpai'Ha, 07З00, Киiвсь
бу:, 5-А
f]aTa ачдиторського висt{овку: 20 травня 202l

завдання з аудиту (ключовим партнером з аудитуаудитора. с Скрипнiченко Геннадiй С.аriсла"ь
), результатом якого е цей звiт
вич, Сертифiкат аулитора NЬ

г.с

Кушнiр Р.С.

(КАРАТ) Промисловий майданчик

найменування
дtяльностi

оп вне назва( с) €ктауб вlдповlдальнiстюз обмеженою
кБли

Товариство
А ськаКоо
30 1 1 б2в9

}Ъ i дата видачi свiдоцтва про внесення доРеt_стру суб'ектi в аудиторськоi дiяльностi

Свiдоцтво
фiрм та
Аудиторсь

ВКJIЮЧеНFUIпро до Реестру аудиторських
Nsау, 9диторrв Видане9) мрlшенняKol упrlJIати ни Ns 89KpaI 26 0вiд 200 р

Вк_lючено ло роздiлiв Ресстру аудиторiв таcl б'сктiв. _ аудиторськоi дi"п""о.ri пiд
ресстрацiйним номером l 992

аудиторс

Роздiл €ктиСуб ау дIдиторськоТ яльностl
Роздiл сктиСуб bKoI якдlяльностi, маютьправо итиводпро вобо язковий дитау фiнансовоi'звlтностl

5

€

t



K},.lI l801Unl

Актив
Код

рядка
На по.lаток

звiтного перiоду
На кiнець

звiтного перiоду
1 2 3 .l

I. Ееоборотнi актшвlл
HeHaTэpia_TbHi активи 1000 305 280

IIЕ)вlсЕб втпоъ l00l зlз з50
накопичiнэ аrrортнзацiя 1002 8

,70

1005 8з 42

'_,aHOBHi )nal.L;}i 1010 2 2з2 1 44з

первiсна BapT:icTb 101 1 2 958 з 2з0
]нос 1012 ,726 118,7

1нвестицlIlна н-р\\омlсгь 101 5

ilepBicHa вартlсrь iнвеотицiйноi перуliолIоотi 1016

Знос iHBec rтtшiйноi rrерlо<омос,гi 1017

.]oBl осrрок..вi бiо_:огi.tнi акrиви 1 020

Первiсна взр iiс ть довгострокових бiо,,lогiчниs aKTKBiB i021
Накопячен:r аrкlрrи,зацiя довгоотрокови\ бiолоr,iчних активiв I 022

j]овгостроковi фiнансовi iпвестицii:
якi о6-tiховrюlься за усtодом 1часгi в Kalli lалi
iнших пi.тrрясrrотв 1 030

iншi фiнаllсовi ittвестицii l 0з5

]овгосrрок..ва ;ебiтороька заборгованiоть I 0,10

Вiдсrроченi податковi активи l0_+5

Г1,:вi:,l 1 050

ВJдстроченi аtlвiзицiйнi ви tрати 1 060

За;tишок к..штiв r, центра:i зованих с,iра\оtsих реlзервних фонлах 1065

lншi необ(lооrl{i ilктffви 1090

}-сього ra po],li.]lo}t I 1095 2 62о 1 7б5

)боротнi актпвип.
Запаси 1 l00 141 26

Виробничi :аrtаси 1 101 441 26

Незавершенс виробництво 1 102

l'огова про:r кчiя 1 10з

Товари 1 104

поточнi бi о.тоt,iчнi акrиви 1110

,Щепозитrr псрсстра)il,Rання 1 115

BeKce,li o_-tep;Katti 1l20
Щебiторська lаборгованiсть :за прод,кцiю, ruвари. роботи. пооJц"ги \\25 4 195 16 515

!ебiторська заборгованiоть за розрахyнкаvи:
за виданиllи aвa]Ioa]UH l 1]0 1 34з 1 2I9
з оюf)}iс]о\1 1 tj5 5 58

v lолп,чис"li з податкч на прибчток 1 136

,Щебiторсьr:а зttборгованiсть за розрirхyнкалlи з нараховirних доходiв 1110 56 2I

!ебiторська заборговаIлiсть за розрахуl{каNIи iз внутрiшнiх розрах_1 HKiB 1 1.15

Iнша потсl,tltа -{сбiторська заборгованiоть 1155 40 t29 105 601

Ilоточнi фiнансовi iнвеотицii 1 l60
Грошi та 1х сItвiва.лсrIти 1 165 19.19.1 21 262

Готiвка 1 l66
Рахчнки в банка.х 116,7 19-19.1 11651

Rитрати \rайб\ THii псрiодiв 1 170 120 162
Часlка перестраховика у оIраховhх резерва\ 1 180

}r lоil.пi tlHcII в-

резервfia Jовгооlрокових зобов'язань
1 181

резсрвах зоиfкlts аоо резервах належIlих виплат 1 l82
Pe:JepBa\ незароблениs премtй 1 183

Додmок 1

до Нацiоншьною положенм (стаrцарry)
бlхштерською облiку 1 "Зашьяi BlIMom до фiнансовоi звiтноотi"

Щата (piK. мiсяць. .lисло)
коди

202l 01 01
.110842з9

8038200000

210
61.92

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВЦА-]IЬНIСТЮ "БIЗНЕС ПОЗИIсА," за С,ЩПОУ
за КОАТУУ
за КоПФГ
за КВЕ,Щ

район м.

форм;r l осполарюванtIя Товариоrво з облrеженою вiдповiдальнiоm
aкcrHa\l1::,] l1я"llltlооl1 iHllIi види креJиц,ваIrня

KL:IьIilcъ працlвниIflв 1 175

]a ]-:-- i

IрtL.-:] ].-кэ]lники якого наводятьоя в lривнях з копiйкалrи)
:l":,'лпr liозltаlку "rJ' ,t, вiдповiднiй к,лiтинцi):

]:] по-lожj!i1 i\iи (стаltдарталrи) бlхгалтероького облiку
:з ttiжзрч-_l;rt}i с]?нлартами фiнансовоi звiтноотi V

на
Бапанс (Звiт про фiнансовий стан)

31 грудня 2020 р.
Форпtа Л!1 ýort за

r

Нiýr*



tj :] lи)i cTpaxoBLx рэзервах 1184

]i оборотfli акшви 1 190 81 181

! с ього за роз:i.lоrr П 1195 66 167 148 3{5
1200Ш, Ееоборотнi aKTпBrt, утримуванi для продаrчi та групи вIlбуття

lанс

Пасив Код на початок
звlтного

150 110

На кiнець
звlтного п€

l 2 J 1

I. Власниir капiта-п
: :lэсстрований (пайовий) капiтал l ,100 89 978 I7z 94z

l +01: ::aки fo не]арессrроваfiоrо cTarv,lнoI,o катIlтал1,

_' ]]iTatr \ JL-IL]ЦiHKa\ l .105

__ ]зIковиI{ }iзillIа,l 1.110

1-trll. 1rсlинии _]оЕ_]

1.1l2]: :i;оllиченi Kr гс;зi рiзницi
1;1l 5.. ]JРВННИ КЗПlIа-]

1420 (1 5 521) (1 5 07з-- :oti зпоJj tr-HHli прибч rок (пепокритий збиток)
\1 491( )_ : ja п.lачс]{иIi lialIl l ajl 1125 8 989 )(

1.lj0 ( ) ( ): ;],]}.Iенни п:зпlт:l;I

l:1З 5- j1 рсзaрвн
143 3751,195 65 4б5} сього за розJi.lом I

IL .Щовгостроковi зобов'язання i забезпечення
-= lстрочснi пtl_]аI liовi,зобов'язання 1 500

1 505_ _:нсlинl ЗоLltав яЗанllя

l510
1515)

, _' i]ГОС IРОКL)Вl КРеДИТИ ОаНКlВ

IJ] JоВГсla IpONOI}1 ЗОOОВ ЯЗаННЯ

] ВГОСlР(rКLrВ1 ]аОС ]l1СЧеННЯ 1 520

1 521_ _- вгосrрок..вt эабезпечення витрат персонаг}"
1 525_lrboBe фiнансrъаmя

: ] I Lr-llИН! _:aПtLiiОГа I 526

]ра\ов1 ре]ерви 1 5з0

15] 1

: J ].рв дсlвп].1роt;ових зобов'язань
о\п,чис_а

] . ]ерв збиБiв з:irl рез9рв нале;кних виIrлат 1 5з2
: J ]JpR HeЗapoL1,1r'HIix ПРеМrИ 15з_]

1 534]]I1 crpaýL]B1 ОеЗеРВИ

l 5з5a;aТиll]нн] копIпакIи
. :нзовнй фон: 15.10

1545:]aрв на випJz]I\ :(rкек-потY
l595} сього за poз:i.lorr П

ш. Пото.лнi зобов'язалlня i забезпечення
1 600] роткосIроковl кредити 0анкlв

1 605_-:xce:li ви:анi

i61 0
_ .:то.rпа hр.-Iиrорська заборrованIоть за:

_-iовгостокоЕIi]lff :зобов'язаннягtи
880 з 021]t]Bapн. роботи- посл\,ги 1б15

1б20 6,7розраý' нка\lи ] оюлжетом

162\,, JoM} !lKj,li ] податку на прибчгок
|2|l б25 \,75

1 0691 630 800

]1оточна Kpe.:lиlopcbKa заборгованiоть за од€ржаliиNrи авансами iбз5
,lоrочна npg.]HIopobKa заСlоргованiсrь за розрахliнкаNtи з \,lасIlикаNIи 16.10

_Iоточна кр-_]иIорська заборгованiоть iз BHyTpiпrtrix розраs,нкiв 1645

llоточна кр;,a{иiорсьliа заборгованiсть за страхоl}ою лiяльнiсrc 1 650

l (160 888 1 |2з.r гOчн] lаое]пеllення

_]\о.]и \1аио\ T]llx перlодrв 1 665

l 670:i: tc rроченi KorriciйHi доходи вiл перестраховикiв
1 169,.1aф0 512_::шi поrочнi lобов'язання
6 735,/ 1695 3 322J r,ьоfо за po;ri.lorr Ш ,,//.

,"n l7ooП. Зобов'язапrlя, пов'язанi з необоротнltплlt

}'ТРIlDIУВаНИtr П ДJЯ ПРОДа2+!'У, 'Iа ГРУПа}lI! ]

I активфи, ,///r'//
вffidя ,lиZz

1800
б8 787 l50 110

Y. Чrrста BapTieTb активЬ
brlilHc l900

нка\rи зl

iro lpaý tlRa\l}t ] олJати

fо.rовппй 
бrхгаJтгер

I Вr- в l1оряд(у.

крупЕл,А, AH}LA, михАЙлIвнА

Гайворонська &Iарiя NIиколаЪна

влади. IIlo реалiзуе державн1, полiтикy r, сферi сrатиотики.

г

[rерЬнпк

l300 бЕ 7Е7



l{aTa (piK, л,riсяць, число)
Пhпрпс:uство ТоВАРИсТВо З оБМЕЖЕною ВIДПоВIДАЛьнIСТЮ за СflРПоУ

,,БIзнЕс позикА,,
(лай ьtенчвання)

Звiт про фiнаrlсовi резyльтатLI (Звi,г llpo с\ý-чппIIй дохiд)
за Pil'r 2020 р.

кодI
2021 01 01

4 1 08423 9

Форлrа N2 Код.u ДКУflГ lS0totБ 'l

I. ФtНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

1

Чистлrй :о.,:iд вiд реалiзачii
Lйlctпi i,

tt j i' пldпttсанi, валова
l1pe.l|ii, 11e,

бlteHttx валова су-ма
з-l t i l t t,t ч ctc ttt l;ll п е р е с l?1 р ахо в1 l Ki G 1", р е з е р в i н е з аро б.л е н t t х

11

Собiв apTicTb реалiзованоi про.ц.-кчii
т

чtспtl tlortecetti збum.кtt зсt вuплаmа.лiu

B:LlOBltI"t
-ток

зоиток
foxio klпп Bi з.l,tiнt t v 1le зеlлвах doBzoctпpoKO81 lx
зооов я з(tн

|!i it

ь

Joxid ktuпраlп Bid з.ьtilttt ittutttx clпpаxoчlrx резервiв

з-|rtна часtпкlt l1epecmpaxoчLжiч в iHultlx
Iншi доходи

у mо,lл: чlлс"j,
doxio вid змiнtl варm.осtпi ctKmuBiB, якi оl|iнююпlься за
cllp {l ве d1 1,1Bo ю в арmi сtl1ю

doxio rзid llepBicчozo вLвнсlння бiо-,tоziчнttх onlпllciB i
Ci.-t bc,t, Koeclctl

\,' l111,1l3, t,l.цgi17 ;

вlппрспп1! Bid змiллtt варlпосmi aюtllLtBiq, якi оцiнююmься з0
с 11 р tl в е d] l l,BO ю в арm i сm. ю

Код
рядка

за звiтншй
перiод

за ана-погiчний
перiод

попереднього
рокч

.l
3 1

2000 249 |74 54 746
20 10
201 ]
20l2
20]3
20]1

2050 ( ) ( )
2070

2090 249 |74 54 746
2095 ( ) ( )
2I05

21]()
1l l l

2]12
2I20 l111 247
2]2]

2I22

doxio Bid вuкорuсmання KolulпiB, BuBiltbHeHttx Bid
otlodcutl кtlвсtння

2 I23

А:rriнiстративнi витрати 2|з0 ( 78966 ) ( 49282 )
Витрати на збlт 2150 ( l95зб ) ( 5з42 )
Iншi операчiйнi витрати 2l80 ( 150 827 ) ( 16618 )

2]8]

Bl ! tll р сtп1 1 t rti d п с pBi с н о 2о Bll зн 0 н Lr я бi о-r о е i чt t t tx ct l;1п \Ki i с i
ci.1 ь с l, li о ?о с пtлdарс bKrl i-' п роd_у Ktl i i.'

2 ]82

Фi Hattc tl ll Ilil резуllьтат вiд опе;lацi I"IHoT лi я.пьностi :

прибl,тс;t 2190 956
збиток 2|95 ( ) ( |6249 )

lохо: BlJ \.частl в капlтаrl1 2200
Iншi фiнансовi доходи 2220 4|7 90

Iншi:охо.]и 2240

): пlо.11},'чuспj :

doxi d в id б:tаzоdiйно l' dопо-l,tоzu

]a r lzZ+ l

Фiнансовi витрати 2250 ( ) ( )
Втрати вiд ччастi в капiтацi 2255 ( ) ( )
lншi витрати 2270 (922) ( )

Пllttбtmок (збtппок) Bid Bп,ltttBt, irtQllяtlii'tta .ltolleп(rpl|i (,ltl(ll1lllli 2 275

д

\.I

з.| l l н о i l! Ll п.lх с п р clx о BLlx р е :J е pqi в, в cL|l о в а cy.\| с|



ФiHarlcoBltt-t результат до оподаткування :
-:ок

збlтток

rгя (дохiд) з податку на
Прифток (збrюк) вlд црипиненоi дiяльностi пiсля
_'пa_].-1li.., BaнHri
ч Ilc] l Il l фiнаrrсовlrii рез}l.цьтат:

Продовження додатка 2

l]K
:бlпlь_

п. сукупниЙ

Стаття

1

flоочil*а (vritгrKa) необоротних активlв
f ооrлнь:,r ,цiнка) фiнансових ,\,IeHTlB

чакопiтченi рlзниц1
Частк,з 1ншого сущупного Дохолr асоцiйованих та спiльниri

€\{ств
IHmlo"t Jr дохlд
Iншltir

"к},пнl.rii дохiд до оподаткування
По:ат,lк на пов-язаний з 1ншим доходом
Iншltй cl KтltHltl-"t дохiд пiс.llя
Cr KYII}il II"I лохiд рядкiв 2350, 2355 та 2460D

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРА

Назва cTaTTi

витрАт

1

н1

Витрати на оrшату
-BaHHrI на соцl;L.Iьнl заходи

А,lrортизаr{rя

Iншi витрати
Разоrt

КерЬнIшr

Ш. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ приБутк OBOCTI АКЦrЙ

Назва cTaTTi

КРУПЕЛА АННА МИХАЙЛIВНА

2290 451
2295 ( ) ( 16159 )
2300
2з05

2350 45l
2з55 ( ) ( 16 1_59 )

Код
рядка

за звiтний
перiод

за анапогiчний
перiод

попереднього
року

1 3 4
2400
2405
24l0
24l5

2445
2450
2455
2160
2465 451 (lб 1_59)

Код
рядка

за звiтний
перiод

за анапогiчний
перiод

попереднього

року
", 3 4

2500 2 606 683
250_5 з7 859 19 582
25 10 7 95]^ 4 25з
25 l5 I l79 _j в8
252а l99 734 46 1зб
2550 249 з29 71 242

Код
рядка

за звiтний
перiод

за анапогiчний
перiод

попереднього

року,,
3 4

2600
2605

l|'2610
анийчистий прибr,ток (збиток) на

1

Чистий

акцrю
Скоригов

збиток на

кlлькlсть акцlи
чна кlлькlсть

ашцю
акцlи

2615
на од{у акцlю 2650

Головнпri бчхга.птер Гайворtlноька Марiя Миколаiвна

g_

$

l

уток



.Ii_tпри. rlc;Bo l'OB.\PIICTBO З ОБN{ЕЖЕrIОЮ вIдповIдАльнIстю ,,
l{ата (piK. мiсяць. чис;tо)

'БIЗНЕС ПОЗИКА" за С/{РПОУ

коди
2о2| 01 01

.1108.12з9
(.

Звir,п;lо рух грошовIIх коштiв (за прямим методом)
за PiK 2020 р.

Форма NЗ Код за fiKYfl i 80l00.t

Статгя

I. Pr r коштiв v резч.пы.атi oпepaIIiIlHoi дiяльностi
Надrrодrrеrяя вiд:
?се-тiэзцlr робiт,
Jоверн;irня по:аткiв i
,, то\п чiiс.ll на

-]L-тьов..го
Наrlо:;lентrя вiд дотациjз:х orа,.,H нл aBaHci в BiJ поцчпцIв l замовникlв
Jа:хо:тiення вiд aBaHclB
налiодлення вlд вlдсоткlв за зiL.Iишкашrи коштiв на
поючни\
Наrчо:;+lенюr вiд
Налiо_lцснняr вiд
на_rчоlдення вlд отриNIанн'I роялт1. aBTOpcbю,Di
винаюро-]

Налlо:х;еrшiя вiд страхових
На:sо:;дсння позик
iншi на:rо:;кення
Витрачангт-ч на ошIац-
ToBaptB tробiт.

ва}ъ на соцlальн1 заходи
зобов'язань з податкiв i
DD lтграчання на оштlаry, зобов'язань з на прибу,ток
Вlгграчання на оплаry,

Вrrтрачакня на оплатy зобов|язань з iнших податrсiв i зборiв
Витрачанrrя на оIътату авансlв

на поверненtUI авансlв
aHF{rI на цlльовI,гх внескlв

Витрачання на оплат\ 'язань за страховими

Вrграчання их на надання позик
Iншi витрачання
Чrrстrп"t ртх кошIтiв вiд операцiЙноi дiяльностi

II. Рl r к о штiв у резу.пьl,атi i HBecTrlцi l"rHoi дiя.ць н о cTi
нало:;кення вiд реапiзацii

1нвестицlи
активlв

Надход;кення вiд отрипланлоi
вiдсоткiв
]ивlденJlв
Над:iоджеr*rя вiд деривативlв
Надходяtення вlд погаIценнjI позик
Налодаiеi*rя вiд вибr,ття дочIрньою пlдцриемства та
1нцоi господарськоi одиницi

вlд

Код За звiтнrтй перiод За аналогiчшй перiод
попереднього роч,

2 з 4

з000 163 5l8 47 525
з00_5

з006
з0l0 10
з0I l
30l5
з020 220 з9

з02_j l 058 191
30з5 11 106
з040
3045

з 0,5 ()

з055 29l 069 115 066
з 095 | а77 91

зi00 ( 29225 ) )( 30 99_5

3 105 ( 30з86 ) ( 1442| )
31 l0 )( 796з 3 93_5( )
зll5 7 4з|( ) 3 843( )
з l16 ( ) 75( )
зl17 ( ) ( )

зll8 7 4зI( ) з 768( )
з lз_i 19 788( ) ( )
з l40 ( ) 42( )
з l45 ( ) ( )

з 150
( ) ( )

з 155 ( 44з l13 ) ( 162 590 )
з l90 )( 2067 2 266( )
3195 -71925 -_j5 l70

3200
3205

4|7 90
з220
з225
з2з()

з2з5
Iншi налодження з250

n

l

орlв
цодацч вартlсть

зборiв

з2l5



Витрачаrтня на придбання

неоооротних активtв
Вигr-rати за JеривативаN,Iи

на наданнrI позик
Витрачан,--ч на дочlрнього пrдцри€мства та
iншо1 одиниц1
Iншi гrтате;кi

Чllстltt"l pyr коштiв вiд iнвестицiIlноi дiя.пьностi
I[I. Pr r коштiв у l)ез.y.пьтатi фiнаllсовоi дiя.itьносr,i

На-цо:;лсння вiд:
Вrасного

позик
Ца:хО:,+,ення вiд продд2lq. частки в дочiрньолry

HaJ\o.])KeHHrI

Вrттрачrння на:

в-lасних акцrи
Погашет+тя позик
Сгr-татr ;ивiдендiв

на вrдсоткlв

Вpтграчзння на придбання аIастки в доаIlрньоN{,ч
п1_]прис\Iств1

В rгр ач з нгrя на в ип.l ати неконтро-х ьованиN,I LIacTKaNI \,

Iншi п-тзтс,т,l

чltстltti коштlв вlд
Чllстlтl"t

за-тишск коштiв на
впlнв зrttни валютних
за-tlтшок коштiв на

KelliBttltK

Го.l0внtll't

КРУПЕЛА ЛННА МИХЛЙЛIВНЛ

Гайворонська Марiя Мико"паiЪна

з255 ( ) ( )

з260 1 183( ) ( )
з270 ( ) ( )
з275 ( ) ( )

3280
( ) ( )

з290 ( ) ( )
3295 -766 90

3300 77 459 71 \49
3305

зз l0
зз40

зз45 ( ) ( )
зз50
зз55 ( ) ( )
зз60 ( ) ( )
зз65 ( ) ( )

зз7l)

( ) )(

зз75
( ) ( )

зз90 ( ) ( )
ь}юс,п 3395 77 459 7\ |49

ййiiод 3{00 4 768 16 069

3.105 19 494 з 425
к коштlв 3410
lтъ,
d \7х 3415 24 262 |9 494

9



flaTa (piK, r.riсяць. число)

за С!РПОУ

кодлI
202I 01 0l

.+ l0842_]9т oB_\PI I( ]1, во З оБN,I Вr\ EFIOK) вIд] IoB IJI;\.цьн Iстк),,Б IзFIвс
позIINА,,

(найпlенr,вання)

Звiт про B.-IacHlIri капiта-п
за PiK 2020 р.

Форма ЛЪ4 Код за ДКУД 1801005

Стаття

Код
Ряд-
ка

Зарее-
строва*

ний
(пайовий)
капiтал

Капiтал
у дооцiн

_ ках

Додат-
ковий

капiтал

Резер-
вний

капiтал

Нерозпо-
дiлений
прибуток
(непокри-

тий
збиток)

Нео-
пла-

чений
капiтал

Вилч-
чений

капiтал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lтшлок на початOк
ý|ry 4000 89 978 (15 524) (8 989) 65 .+65

r]l].]i it]BOl

По\lиrIок
400_5

4010
- ,-. ,\l]H.1 4090
_ NорtrгованIlIt fали-
ц -,к на початок року 4095 89 978 (1 5 524) (8 989) 65.165

Пrrстлй rrрибуток
iбrгок} за звiтний
reрiол 41 00 45l ,}-5 1

ншIии еJrкJдIнии
рriд за звIтнии
врiол 41 10

- -'utнка i_r шiнка)
i- _,,lopoTнiгr активiв 4l11
_ . _.iliHKa Li цir{ка)

.- ]HcoBIi\ iH:Tpr-rTeHTiB 4l12
:". i:!1П]IaIeI-i1 tб DCOB1

lIIцl 411з
Ьпса iшого сFry,пного

рýод-асоцiйованих i
шi_ъrrrоi Еi;тIрисмств 4l]l4
i_llil-l с\,к\ пшй дохiд 4\lб
l)озпсдЬ прибутку:
Вlгшати &Iасникам

лвц€Irд{) 4200
_ _ля\пвання щ;ибr,тку
ю зареsIроЕаного
йmТаJý/' 4205
Вцраr}ванаядо
Dезервнýго капiтапу 42|0
-,]Ia чистого

Р-lок.rало 
бюджеry

rцповl.щюдо
вконодавgгва

прио},тIýI,

421^5

_ ], \Ia чистого
a.1 CTBOPCHruI

::ецiа,тьних

'-i.ъовlтri) фо;iлiв

прибутку

422{J

Ф

}

,I



1 1 3 4 5 6 7 8 9 10
ilIa чиgгого прибутку
l rrатерiа-гьне
р\очеЕllя 4225
нaскII ччасникlв:
---aKli Jo капiта,rr, 4240 82 961 (82 964)

_ - ]шеннrI заборго-
:-]СТ1 З каПIТа"Т\' 4245 71 159 ,77 159

! i, i \,чення ;{апrталу :

,,,:., п акцiлi 1часток) 426а
lерепродаlк tsш{уп-

rЁýх аюIй (часток) 4765
: .TOBaHH}I ВIПý'ПЛе-

. -. rшril"r lчасток) 4270
l\ченruI частки в

_ ._Ta.-li 4275
DIaHIпellE I I{OMlHaJIb-

Bi ваpTocTi акцiй 4280
] -]L ]}IlHll В кашТалl 4290

_-, l_]L]ан}Lч i продаж)
} . ,,нтро.-тъованоi
_ -.iill в _]очlрньо\ry,

- rilttCrtcTBi 429|
..1

//
: 

r jo\r ]\tiн r капiталi 4295 . 82Уff ll (5 505) "77 9l0451

й
на кlнець

(l5 07з) (14 494) 1,1З з75

КРУПЕЛА АННА МИХАЙЛIВНА

Гайворонська Марiя МиколаiЪна

t

}:piBHlrK

} _ roBHlrr-t

t]



Примiтки до фiнансовоi звiтностi за 2020 piK

Товариство з обмежено вiдповiдальнiстю <БIЗнЕс позикд>
1. Загальнi положення.
П,_rвНа на]Ва ТОВаРИСТВа:

Скорочена назва товариства:

Klrl €'JРПоУ:
О р га н iзачiйно-правова форма
т0 ва pIlcTBa:

JB та п роведення державноТ ресстрачii

Horrep ]аплrсу про включення вiдомостей про

\I iсшезнаходи{ення:

Ч ttce.lbHicTb прачiвникiв:
сере_]ня за 2020 р.

нд кiнеuь 2020
К j.lbKicTb учасникiв станом на 31.12.2020 р.

Вi-lповi:альнi особи

Н аявнiсть вiдокремлених пiдроздiлiв

Товариство з обмеженою вiдповiдаrьнiстю
КБIЗНЕС ПОЗИКА)
ТоВ (БIЗПоЗИкА>

ца842з9
Товариство з обмеженою вiдповiдатьнiстю

1,7.01,,20l'7

1 070 102 0000 066830

0113з, м.КиТв, вул. Генерала Алмазова 1З, офiс

524,

|75

168

J

: Крупела Анна Михайлiвна
бухгалтер: Гайворонська N4арiя

ФШIЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЗНЕС ПОЗИКА"
"киiв 1"

Код СДРПоУ ВП: 4|785366
Мiсцезнаходження ВП: 0 1001. м.КиТв.

Шевченкiвський район, ВУЛИЦЯ
СОФIiВСЬКА, булинок 3-Б
Реестраrriя:06.|2.20117 Знято з peccTpauiT :

з0.09.2020
ФIЛIЯ ЛЪ2 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
вIдповIдАльнIстю "БlзнЕс позикА"
Код СДРПОУ ВП: 42З24595
Мiсцезнаходження ВП: 61002, XapKiBcbKa обл."

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

Реестрачiя:24.07 .2018 Знято з ресстрацii:
22.09.2020
ФIЛIЯ ЛЪЗ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОiО
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЗНЕС ПОЗИКА"
Код СДРПОУ ВП: 42З2945]
Мiсцезнаходження ВП: 79007, Львiвська об;l".

MicTo Львiв. Галицький район. ВУЛИЦЯ
ШПИТАЛЪНА, булинок 26. офiс 2

Ресстрацiя 25.07 .20|8 Знято з peccTpauiT:

17.09.2020
ФIЛIЯ ЛЪ4 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНС)Ю
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЗНЕС ПОЗИКА"

ВП:425298Т7

1

/L-

a

}

миколаiвна

Код СДРПоУ



Мiсцезнаходження ВП: 490З 8,

Щнiпропетровська обл., MicTo !нiпро,
I {ентральний район, ВУЛИЦЯ ШМIДТА.
булинок 9 Б
Ресстрацiя: 08.10.2018 Знято з peecTpauiТ:
28.09.2020
ФIЛШ М5 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЗНЕС ПОЗИКА,,
Кол СЩРПОУ ВП: 42590З47
Мiсцезнаходження ВП: 2900l, Хмельницька
обл., MicTo Хмельницький, ВУЛИЦЯ
ГРУШЕВСЬКОГО, булинок 45
Ресстрацiя: 02.1 1 .201 8 Знято з реестрачiТ:
21 .08.2020
ФIЛIЯ Л}б ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬШСТЮ "БIЗНЕС ПОЗИКА"
Кол С!РПОУ ВП: 42685889
Мiсцезнаходження ВП: 65045. одеська об,ц,.

MicTo Одеса, Приморський район, ПЛОLЦА
СОБОРНА, будинок 1, офiс l0l
Реестрацiя: 05.12.2018 Знято з ресстрацiТ:
30.09.2020
ФIлIя J\t7 товАриствА з оБN4ЕжЕною
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЗЕНС ПОЗИКА"
Код СДРпоУ ВП: 4292957з
Мiсцезнаходження ВП: б9006, Запорiзька обл..
MicTo Запорiжжя,,Щнiпровський район,
ПРОСПЕКТ МЕТАЛУРГIВ. булинок 24, офiс
20
Ресстраuiя: 04.04.2019 Знято з ресстрацiТ:
28.09.2020

ФIЛIЯ М8 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЗНЕС ПОЗИКА"
Код СДРПОУ ВП: 42929608
Мiсцезнаходження ВП: З6002, Полтавська обл..
MicTo Полтава, Шевченкiвський район,
ВУЛИЦЯ СВРОПЕЙСЬКА, булинок 90
Ресстрацiя: 04.04.2019 Знято з реестрацiТ:
1в.08.2020

ФIлIя ль9 товАриствА з оБN,lЕжЕною
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЗНЕС ПОЗИКА"
Код С{РПОУ ВП: 42929657
Мiсцезнаходження ВП: 10003, Житомирська
обл,, MicTo Житомир, Богунський район"
мАЙдАн пЕрЕмоги, будинок 10
Ресстрацiя: 04.04.2019 Знято з реестрацiТ:
25.08.2020
ФIЛIЯ М10 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ "БIЗНЕС ГIОЗИКА"
Код СДРПоУ ВП: 4З07541з
N4iсцезнаходхtення ВП: 58008, Чернiвецька
обл., MicTo Чернiвцi, ВУЛИЦЯ ШКIЛЬНА.

1

2

|5
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Реестрацiя 24.06.20|9 Знято з ресстрачiТ:
21,09.2020

ФIлIя }ф11 товАриствА з оБмЕжЕною
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЗЕНС ПОЗИКА"
Кол СЩРПОУ ВП: 4З015425
Мiсцезнаходження ВП: 7302б, Херсонська обл..
MicTo Херсон, Суворовський район, ВУЛИЦЯ
I.КУЛИКА, булинок 21А
Реестрацiя: 24,06.2019 Знято з реестрачii:
26.08.2020

ФIЛIЯ М12 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЗНЕС ПОЗИКА"
Код СДРПОУ ВП: 4З172871
Мiсцезнаходяtення ВП: 760 l 9. IBaHo-
Франкiвська обл., MicTo Iвано-Франкiвськ"
ВУЛ.ДОВГА, будинок 20-В, примiпдення 58
Реестрацiя: 1З.08.2019 Знято з реестрацiТ:
2|.08.2020
ФIЛIЯ ЛЬ13 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ "БIЗНЕС ПОЗИКА"
Код СДРПОУ ВП: 4З2542Зб
Мiсцезнаходження ВП: 33014, PiBHeHcbKa обл..
MicTo PiBHe, ВУЛИЦЯ СТЕПАНА БАНДЕРИ.
будинок 3З-А
Ресстрацiя 27.09.20|9 Знято з ресстрацiТ:
01.09.2020

ФIлIя J\ъ14 товАриствА з оБмЕжЕною
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЗНЕС ПОЗИКА"
Кол СffРПОУ ВП: 4З288244
N4iсцезнаходження ВП: 88000. Закарпатська
обл., MicTo Ужгород, ВУЛИЦЯ РОБОЧА.
булинок l
Ресстрачiя: l 1.1 0.20l 9 Знято з ресстраuii:
29.09.2020
ФIЛIя ЛЪ15 ТоВАРИСТВА З оБ}v{Е)ItЕНоЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЗНЕС ПОЗИКА"
Код СДРПОУ ВП: 4З29]594
Мiсцезнаходження ВП: 430l6. Волинська обл..
MicTo Луцьк, ВУЛИЦЯ ЛЕСI УКРАiНКИ.
булинок 10

Реестраuiя: 18.10.2019 Знято з ресстрацiТ:
01.09.2020
ФIЛIЯ Мlб ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЗНЕС ПОЗИКА"
Код СflРПОУ ВП: 4З2968З|
Мiсцезнаходження ВП: 54001, МиколаТвська
обл., MicTo Миколаiв, IJентральний район,
ВУЛИЦЯ НЖЕНЕРНА, булинок l7lЗ
Ресстрацiя: 1 8. 10.2019 Знято з реестрацii:
01.09.2020
ФIлIя м17 товАриствА з оБмЕ)tЕною

о стю "БIзнЕс позикА"
J

ly

l



Код СДРПОУ ВП: 4ЗЗ2З079
Мiсцезнаходження ВП: 14000, Чернiгiвська
обл., MicTo Чернiгiв. .Щеснянський район.
ВУЛИЦЯ ГЕТЪМАНА ПОЛУБОТКА, булинок
16, примirцення2
Реестрачiя: 31.10.2019 Знято з реестрацii:
17.08.2020

ФIЛIЯ J\Ъl8 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕFIОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЗНЕС ПОЗИКЛ"
Код СДРПОУ ВП: 4ЗЗ21492
Мiсцезнаходження ВП: 50027,

Щнiпропетровська обл., MicTo Кривий Рiг,
Саксаганський район, ПРОСПЕКТ ГАГАРIНА.
булинок 47, примiщення 2

Ресстрацiя: 01.1 1 .2019 Знято з peecTpalii:

08.04.2020
ФIЛIЯ ЛЬ19 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОIО
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЗНЕС ПОЗI4КА"
Кол С!РПОУ ВП: 4ЗЗ28061
Мiсцезнаходження ВП: 18001. Черкаська обл..

MicTo Черкаси, Соснiвський район, ВУЛИЦЯ
БАЙди вишнЕвЕцъкого, булинок 34
Ресстрацiя: 04.11 .20|9 Знято з ресстрацiТ,
з l .08.2020

ФIЛIЯ NЬ20 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЗНЕС ПОЗИКА"
Код €ДРПОУ ВП: 4ЗЗ84З67
Мiсцезнаходження ВП: 25009, Кiровоградська
обл., MicTo Кропивницький, Фортечний район.
ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок З4lЗ2
Ресстрачiя : 04.|2.2019 Знято з peccTpauiT:

02.09.2а20
ФIлIя J\t21 товАриствА з оБмЕжЕною
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЗНЕС ПОЗИКА"
Код СДРПОУ ВП: 4ЗЗ90028
Мiсцезнаходження ВП: 21020, Вiнницька обл.,

MicTo Вiнниця, ПРОВУЛОК ЦЕГЕЛЬНИЙ.
будинок З, примiшдення 4
Реестрачiя: 05.12.2019 Знято з ресстраuiТ:
21.09,2020
ФIЛIЯ ЛЪ22 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ "БIЗНЕС ПОЗИКА"
Кол €ЩРПОУ ВП: 4З41|497
Мiсцезнаходження ВП: 02206, м. КиТв,

,Щнiпровський район, ВУЛИЦЯ АНДРIЯ
МАЛИШКА, булинок 39
Ресстрачiя |6.12,20|9 Знято з реестрачii:
17.08.2020

ФIлIя лъ23 товАриствА з оБмЕжЕFiою
вIдповIдАльшстю "БlзнЕс позикА"
Кол СЩРПОУ ВП: 4З457487
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Мiсцезнаходження ВП: 87525, Щонецька обл..
MicTo Марiуполь, IJентральний район
ПРОСПЕКТ HAXIMOBA, будинок 194.

примirцення 24

Реестрацiя: 17.01 .2020 Знято з ресстрацii:
2|.08,2020
ФIЛIЯ ЛЪ24 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
вIдповIдАльнIстю,,БIзнЕс позикА,,
Код €ffРПОУ ВП: 4З482529
Мiсцезнаходх(ення ВП: 46001, Тернопiльська
обл., MicTo Тернопiль, ВУЛИЦЯ ЗАМКОВА,
будинок 1, примiщення 49
Ресстрацiя: З1.01 .2020 Знято з реестрацiТ:
17.08.2020

ФIлIя ль25 товАриствА з оБмЕжЕнок)
вiдповIдАльнIстю,,БIзнЕс позикА,,
Код €ДРПоУ ВП: 43500233
Мiсцезнаходження ВП: 40004, Сумська обл.,
MicTo Суми, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 1З,
Ресстрацiя: 0],02.2020 Знято з ресстрацiТ:
17.08.2020

ФIЛIЯ ЛЪ26 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
вIдповIдАльнIстю,,БIзнЕс позикА,,
Код СffРПОУ ВП: 4З54878З
Мiсцезнаходження ВП: 84313, Щонечька обл..
MicTo Краматорськ, ПРОСПЕКТ N,{ИРУ,
булинок 6
Реестрацiя: 04.0З.2020 Знято з реестрацii:
07.09.2020

ФIЛIЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
вIдповIдАлънIстю,,БIзнЕс позикА,,
Код СДРПоУ ВП: 43883048
Мiсцезнаходження ВП: 36000, Полтавська обл.,
MicTo Полтава, ВУЛИЦЯ КОТЛЯРЕВСЪЕОГО,
будинок ll27, офiс |

Реестрацiя : 2З.|0,2020

з;:]]сТВо з обмеженою вiдповiдальнiстю <БIЗНЕС ПоЗИкА) с фiнансовою компанiею, яка ма€ право надавати
, ' -_ '-]ilк\. В ТоМУ числi i на УМовах фiнансового креДитУ вiДповiДно до Лiцензii НацiональноТ комiсii, Що зДiйснюс
_: ] : :: -; :-.,.lЮВання у сферi ринкiв фiнансових тrослуг згiдно розпорядження Нашкомфiнпослуг вiд 06.04.20 i 7 Jrls 96 t.

. :: _ . --] зе_]е свою дiяльнiсть на всiй територiТ Украiни.
-= - ji.OBa звiтнiсть ТоВ кБIЗПоЗИкА) за piK, який закiнчився 31 грулн я в 202О р. затверджена до випуску (з

: - :,1,1.tr;Iнення) керiвництвом Товариства 26 лютого 2021 року.
- :.1сн1,1ки Товариства, Hi iншi особи не мають права вносити змiни до цiеТ фiнансовоТ звiтностi пiс,пя tT

] :r _:;::Я _]О ВИПУСКУ.

]:: iICTBOM затверджений накаЗ "Про облiкову полiтику'' за ЛЪ l-Bp вiд 17,01 .20l 7 року.

tp

5

()



Умови здiйснення дiяльностi.

тов кБIзпозиКд) здiйснюе свою дiяльнiсть в yKpaTHi. Таким чином! на бiзнес Товариства ВПЛИВаЮТЬ eKoHt'lltiKa

фiнансовi ринки Укратни, якцм лритаманнi властивостi ринку, який на даний час розв!tва€ться. Укратна продовжус
-,рЬuaлa"п" економiчних реформ i розвиток свого правового, лодаткового поля та законодавчоТ бази вiдповiдно до потреб

,lilнковоi економiки, проте вони пов'язанi з ризиком неоднозначностi тлумачення Тх вимОГ. ЯКi ДО ТОГО Ж СХИЛЬНi ДО tlacт}lx

,rliH. що укупi з iншими юридичними та фiскальними перешкодами створю€ додатковi проблеми для пiдпрllс:мств. що

reJ,y'b бiзнес в YKpaTHi. Маiiбутня стабiльнiсть украТнськоТ економiки багато в чому залежить вiд цих реформ i досягнень.

,, rako;k вiл ефекlивностi еконоrлiчних. фiнанiових i грошовlтх захоliв. шо в}киваються урядо\4. Укратнська ektlltortitta

-,lабо захищена вiд спадiв на ринку i зниження темпiв економiчного розвитку в iнших частинах cBiTy, У 2020 poiri

краТнський уряд продовжу€ вживати заходи з пiдтримки економiки з метою подолання наслiдкiв глобальноТ фiнансовоi'

pl]]Il..
товариство ма€ диверсифiкований портфель виданих коштiв у позику, клiенти, операцli з якими у с,vкупностl

lрllносять бiльше 10%о доходiв Товариства вiл.сутнi.

Прелстаалена фiнансова звiтнiсть вiдображас точку зору керiвництва на те, якиЙ вплив надаЮть умовИ веденнЯ

_1iзнесу в vkpaTHi на дiяльнiсть i фiнансове становище Товариства. Майбутнiй економiчний розвиток ykpaTHi,l запежить

зi: зовнiшнiх факторiв i заходiв внутрiшнього характеру, що вживаються урядом для пlдтримки зростання та внесення

,rtiH до податковоI, юриличноi та нормативнот баiи. Керiвництво вважа€, що ним вживаються Bci необхiднi заходи дtя

l11тримки стiйкостi i розвитку бiзнесу Товариства в сучасних умовах. що склс1,1ися в бiзнесi та економiцi,

Заява про вiдповiдальнiсть Керiвництва Товариства.

керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансовоi звiтностi Тов (БIзпозикА), Фiнансова звiтнiсlь

]trcTogipцo вiлображас фiнансове положення Товариства на 31 грулня 202О року, результати його господарськоi

liя.-tьностi i потоки .poц1b"u* коштiв за2020 piK вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi (мсФз),

керiвництво пiдrr.рдrпу., що вiдповiдна облiкова полiтика була послiловно застосована. В ходi пiдготовки

_ltHaHcoBoT звiтностi Товариством були зробленi справедливi думки iоцiнки. KepiBHI,tuTBo тако;к пiдтвер.lжус, шо

;,iHaHcoBa звiтнiсть Товариства була пiдготовлена на ocHoBi принципу безперервностi дiяльностi.

керiвничтво Товариства несе вiдповiдальнiсть за ведення бухга,rтерського облiку нале}tнtlм чином, за вживання
,..,r,,,",,, заходiв для захисту активiв КомпанiТ, а також за запобiгання i виявлення шахрайства i iнших порушень, Воно

-Jко,а несе вiдповiдальнiсть за дiяльнiсть КомпанiI вiдповiдно До ЗаКОНОДаВСТВа УКРаТНИ.

Прпнципи складаЕня.

Фiнансова звiтнiсть Товариства с фiнансовою звiтнiстю Зага!'Iьного lтризначення, яка сформована з метою

-t]стовiDного подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв Товариства для

,...or...,-n", iнформачiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчнlл< рiшеrrь.

Фlнансова звiтнiсть Товариства була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнаролних стандартiв фiнансовоi звiтностi

\IСФЗ l.

}я пilготовки повного комtlлекту рiчноI фiнансовоi звiтностi за 2020 piK, яка включа€: Звiт про фiнансовий стан

Баlэнс. Форrrа д91)., Звiт лро сукупнi прибутки та збитки (Звiт про фiнансовi результати, Форма }lЪ2), кЗвiт про рух

. f L]mL]Bll\ коштiв> (Форма Nч3), пЗ"i' про власний капiтал> (Форма М 4 ), загальну iнформаuiю про дiяльнiсть Коп,rпанi'i

,арiк. llttl\ll1н\,вназаЗначенУдату,опиСосновнихважJlивихаспектiвоблiковоТполiтикитаiншi пояснювальнi примiтки

,о фiнансс-lвоiзвiтностi за 2о2о pik було використано концепту;l,.Iьну основу наступних документiв в релакuiт чl,tннiй

чз ti] с jчня l020 року та офiuiйно отlрилюдненнi на веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни:

о \1i;кнароднi стандарти фiнансовоТ звiтностi (МСФЗ);
о \1iд.народнi стандарти бухга,чтерського облiку (МСБО);
. l,]} \1ачення, розробленi KoMiTeToM з тлумачень мiжнародноТ фiнансовоТ звiтностi (КТМФЗ, ПКТ):

. ЗакоН УкраТнИ кПро бухгаЛтерськиЙ облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaTHi>;

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

ск.lа.]ання фiнансовоТ звiтностi в YKpaTHi, якi не протирiчать ВИМОГаМ МСФЗ.
Ф1 HKltioHaTbHoю валютоЮ цiсi фiнансОвоТ звiтностi с нацiональна валюта Украiни, гривня. Операrrii у вzurютах, якi

зi:рiзняються вiд функuiональноi валюти Товариства, вважаються операцiями в iноземних валютах. Yci данi фiнансовоТ

звiтностi представленi в тисячах украiъських гривень.

CvTTcBi положення облiковоi полiтики

основа (або основи) оцiнки, застосована при складаннi фiнансовоi звiтностi

ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на ;cHoBi iсторичнот BapTocTi активiв та справедливот або

а\IортизованоТ BapTocTi фiнансових активiВ та зобов'язань вiдповiДно до МСФЗ 9 кФiнансовi iнструменти),

оцiнка справедливоТ BapTocTi здiйснюеться з використанням методiв оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB.

-]озво,lених мсФЗ l3 кОцiнки за справедливою вартiстю). TaKi методи оцiнки вкJlючають використання
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справедливоТ BapTocTi як цiни, яка була б отримана за продаж активу, або сплачена за передачу зобов'язання
r звичайнiй операцiТ мiж учасниками ринку на дату оцiнки.

Загальнi положення щодо облiкових полiтик

Основа формування облiкових полiтик
облiковi полiтики - KoHKpeTHi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi

сr,б'сктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансовоiзвiтностi. мсФз наводить облiковi полiтики.
якi. за висновкоМ рмсБо, даютЬ змогУ скJIастИ таку фiнанСову звiтнiсТь, яка мiститиме доречну та достовiрнlr
iнформацiЮ про операЦiТ, iншi подiТ та умови, до якиХ вони застосовуються. TaKi полiтики не с,liд
]астосовувати, якщо вплив i\ застосування с несуттсвим.

облiкова полiтика Товариства розроблена та затвердження керiвником Товариства вiдповiдно до виN,tог
\{сБо 8 <облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки) та iнших чинних мсФз. зокрема мсФз
9 кФiнансовi iнструменти>.

Облiкова полiтика Товариства затверджена Наказом ЛЬ l-Bp вiд l7.01.20l7 року.

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

:збо r,,rtoB, якщо МСФЗ конкретно не вимагае або не дозволяе визначення категорiТ статей, для яких iнlлi
по-tiтики можуть бути доречними.

ЗГiДНО З Н,аКаЗОМ М ФН-0l вiд 28 грудня 201 8 року до облiковоТ пол iтики Товариства були BHeceHi зпt iни
i вiдповiдностi до вимог стандартiв МсБо 8 коблiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки)) .la

\1СБо 16 <OcHoBHi засоби>.
ТовариствО не е виробничим пiдлри€мством, тому облiк основних засобiв за амортизованою вартiстю

не б1 :е викривленням iнформацiТ для корисryвачiв фiнансовоТ звiтностi, у зв'язку з чим керiвництво
1 овариства вирiшилО перейтИ на облiК основних засобiв за амортизованою вартiстю. Позаяк переоцiнка
_]сновних засобiв за минулi перiоди не проводилась, то змiни до облiковоТ полiтики не впJIивають на показники
-lt,переJнiх перiодiв, i порiвняльна iнформацiя щодо ретроспективного застосування нових об;liкоtlи.х
.lринuипiв не надасться.

Форма та назви фiнансових звiтiв
перелiк та назви форм фiнансовот звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам, встановлени]чI нп(с)Бо

] ,,Загаlьнi вимоги до фiнансовоТ звiтностi> до фiнансовоТ звiтностi Товарисl,ва за 2020 piK, вliцючас:
- Звiт про фiнансовий стан (Баланс, Форма ЛЪl );
- Звiт про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати, Форма ЛЪ2);
- Звiт про рух грошових коштiв (Форма ЛЪЗ);
- Звiт про власний капiтал (Форма М 4);
- Приl,tiтки до рiчноТ фiнансовоТ звiтностi пiдготовленi у вiдповiлностi до N4СФЗ.
Обмеження щодо володiння активами не вiдбувzl,,Iось.
Участi у спiльних пiдприемствах не вiдбувалось.

}[етоди подання iнформацii у фiнансових звiтах
ЗГiДНО З МСФЗ Та Враховуючи НП(С) БО l, Звiт про сукупний дохiд передбачас подання витрат.

вilзнаниХ у прибуткУ або збитку, за класифiКацiею, основаноЮ на методi <функцiТ витрат) або <собiвартостi
llеаliзацij'>>, згiднО з якиМ витрати класифiкують вiдповiдно до Тх функцiй як частини собiвартосгi чи.
н апри Llад, витрат на адм i нiстративну дiяльнiсть.

Представлення грошових потокiв вiд операцiйноТ дiяльностi у Звiтi про рух грошових KoruTiB
1-1il"tснюсться iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривасться iнформацiя про ocHoBHi tc,laclr
:la_]\o.f}IteНb ГРОШОВИх кОшТiВ Чи ВИПлат грошових коштiв. Iнформацiя про ocHoBHi види надходжень та
. рошов}l\ виплат формусться на пiдставi облiкових записiв Товариства.

Об;riковi полiтики щодо фiнансових iHcTpyMeHTiB

Визнання та оцiнка фiнансових iHcTpyMeHTiB
товариство визнас фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi. коли воно ста€ стороною

rоговi рних положен ь щодо фiнансового i нструмента.
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ОперацiТ з придбання або продажу фiнансових iHcTpyMeHTiB визнаються iз застосуванням облiк1, за
]атою розрахчнку.

Товариство визнас TaKi категорiТ фiнансових активiв:
, фiнансовi активи, що оцiнюЮться за справедлиВою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки

r прибутку або збитку;
. фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю.
Товариство визнае TaKi категорiТ фiнансових зобов'язань:
. фiнансовi зобов'язання. оцiненi за амортизованою собiвартiстю;
, фiнансовi зобов'язанНя, оцiненi за справедЛивою вартiстю, з вiдображенням резу.цьтат), переоцiнки у

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

,]\Io ртизо ваною собi вартiстю залежно вiд li юrасифiкацiТ.
Справедлива BapTicTb - це сума, за якою можна обмiняти актив або погасити заборгованiсть пiд час

.,перацiТ мiж обiзнаними, зацiкавлениN{и та незаJIежними сторонами, це поточна цiна проllозицiТ для
:liнансових активiв i цiна попиЦ для фiнансових зобов'язань, що котируються на активноiuу r.a фiксованим
epr,tiHoM погашення, по вiдношенню до яких У Керiвництва Товариства с HaMip та можливiсть утри]\Iувати Тх
, l 1-12119дження TepMiHy погашення.

Bci iншi фiнансовi активИ входятЬ до категорii активiв, якi утримуються з метою прода;ttt, якi
, овариство утриму€ на протязi невизначеного перiоду часу та якi можуть бути проданi в разi необхiднtlстi
i:rриllаннЯ лiквiдностi. ЗгiднО мсФЗ 9 параграф Б5.1.2А найкращий доказ справедливоt' BapTocTi

_riнансового iHcTpyMeHTa при первiсному визнаннi - це цiна операцiТ (тобто справедлива вартiсгь наданоi'чи
_.тр li rtaHoI компенсацiТ).

згiдно мсБо 9 Амортизована собiвартiсть фiнансового активу або фiнансового зобов'язання це cyN{a.
_.l якою фiнансовий актив чи зобов'язання оцiнюсться при первiсному визнаннi, MiH1 с виплати основноiсчпли.
_-lkic (або MiHyc) накопичена амортизацiя буль-якоi рiзницi мiж цiею первiсною сумою та счмою погашення
- застос),ванням метоДу ефективНого вiдсотКа та MiHyc будь-яке зменшення (прямо чи через застосування
:':\\Нк\ резервiв) унаслiдок зменшення корисностi або неможливостi отримання,

\Iетод ефективного вiдсотка - це метод обчислення амортизованоТ собiвартостi фiнансового активу або
_ jнанс.-lвогО зобов'язанНя (абО групИ фiнансовиХ активiВ чи фiнансоВих зобов'яЗань) та розподiлу доход\,, LIи

:;iTpi]T Bi: вiдсотКiв на вiдпОвiдний перiод. Ефективна ставка вiдсотка - це ставка. яка точно дискон"ry€]
:,п-ре_]ньО оцiненi пlайбутнi платежi або надходrкення грошових коштiв протягом очiкуваного ст.рок5, дii

_iнанс.,вогО iHcTpyMeHTa та, якщО доцiльно, протягоМ коротшогО перiоду до чистоТ балансовоi BapTocTi
_ : нзн;ового активу чи фiнансового зобов'язання,

\lсФЗ 9 <ФiнансОвi iнструменти> (далi - мсФЗ 9) застосовувати в частинi визнання, класифiкацiТта
_l,Hkll ф,iнансових активiв, а з питань зменшення корисностi фiнансових активiв. якi класифiкуються як Taki.

__, r.l.чюю-гься за амортизованою собiвартiстю.
Кре:итний ризик - ризик того, що одна зi cTopiH за фiнансовим iHcTpyMeHToM завдасть фiнансовi збитки

- , ,;1 ; , .lPOHi шляхом невиконання своТх зобов'язань.
РtrЗРД\\'НоК включа€ Bci винагороди i суми, виплаченi (отриманi) за дсll,оворOм сторонап,tи, якi с

-В]]'.\,jНою частиною ефективноi ставки вiдсотка (див. МСФз (IAS) 15 кВиручка вiд KoHтpaKTiB з
-_ l. Hlэrttt,, ). по витрат угодi i Bcix iнших премiй або знижок.

I;Hrc припущення, що потоки грошових коштiв i очiкуваний TepMiH iснування гр},пи аналогiчних
- .l:H.,.'Bill iHcTpyMeHTiB мОжуть бути достовiрно розрахованi. Однак в тих рiдкiсних випадках, кOли
--\,1:,;+.ll1Bo:ocToBipHo розрахувати потоки грошових коштiв або очiкуваний строк iснування фiнансового
.-, ,:" \,1ент\ . пiдприемство повинно використовувати данi по руху грошових коштiв, передбаченi договrlроп,t.
-: _] lllзi всього договiрного TepMiHy фiнансового iHcTpyMeHTy (або групи фiнансових iHcTpyMeHTiB).

BtlTpaTll на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання фiнансового активу, не вкJ]ючаються до ji
.-,:.,_-;, прlr лервiснiй оцiнцi для фiнансових активiв, якi класифiкуються як TaKi, що оцiнкlю.гься за
- ]:]i--]tiвt]ю вартiстю, а визнаються у сюrадi прибутку або збитку.

З;lзначаючИ, чи дорiвнЮс справедлИва BapTicTb при первiсНому визнаНнi цiнi операцiТ, потрiбно брати
. ,, з:iij чllнники, xapaKTepHi для цiсТ операцiТ та для активу (параграф Б4 МСФЗ lЗ)

В ilзнtзння фiнансових iHcTpyMeHTiB здiйснюсться таким чином:
' _-,ПеРrаЦii З фiнансовими iнструментами вiдобршкаються в звiтi про фiнансовий стан на дату розрахунк}.

'. _, нэ rап набуття (передавання) права власностi на них,
, к.lillти. кредити та заборгованiсть юriснтiв i Bci фiнансовi зобов'язання первiсно визL|аються за

_ f.]в-]-ltlВою вартiстю з урахуванням витрат, що безпосередньо пов'язанi з проведенням операцiТ.
Справед,-lивою вартiстю фiнансового iHcTpyMeHTy пiд час первiсного визнання с цiна операцii (тобто

- :JiBe1.1}lBa BapTicTb наданих або отриманих коштiв). Прибуток або збиток при первiсному визнаннi виникас
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ilше тодI] коли е рlзниця мlж справедливою вартiстю та цiною операцiI, яку можуть пiдтвердити iснуючi
:-,lточнi ринковi операцiт з такими ж iнструментами або методи оцiнки, для яких використову€ться тiльки
. i:крита ринкова iнформацiя.

облiкова полiтика щодо подzrльшоТ оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB розкрива€ться нияtче у вiдповiдних, ,l_tiлах облiковоТ полiтики.

Грошовi кошти та iiHi еквiваленти
Грошовi коштИ складаються з коштiв на поточних рахунках у банках . Еквiвttленти грошових коштiв -

-е KopoTкocTpoKoBi, високолiквiднi iнвестицii, якi вiльно конверryються у вiдомi суми грошових коштiв i якtrпл
эитаманний незначний ризик змiни BapTocTi. Iнвестицiя визначаеться зазвичай як еквiвалент грошови.х

,..,штiв тiльки в разi короткого строк) погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати
ридбання.

Грошовi кошти та tx еквiваленти можуть утримуватися, а операцiТ з ними проводитися в нацiона,.lьнiй
.-itютi.

грошовi кошти та Тх еквiваленти визначаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активами.
Первiсна оцiнка грошових коштiв та li еквiвалентiв здiйснюеться за справедливою вартiстю. яка

_,.рiвнюс Тх номiнальнiй BapTocTi.
Подальша оцiнка грошових коштiв здiйснюеться за справедливою вартiстю.
подальша оцiнка еквiвалентiв грошових коштiв, представлених депозитами, здiйснюсться за

: r 1ортизов€Iною собi вартiстю.
у разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках у банках (наприклад, у випадку

-рtlзначення НБУ в банкiвськiй ycTaHoBi тимчасовоi адмiнiстрацii) цi активи можуть бути rспасифlоовап; у:r--ia:i непоточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю банкlвськоТ y"run."u.,.u
эi:crTHocTi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання'tх як активу припиня€ться i ii BapTicTb
: l_]l-)бра?касться у скJIадi збиткiв звiтного перiоду.

.i[ебiторська заборгованiсть та iншi фiнансовi активи, що оцiнюсться за амортизованою
собiвартiстю

.fебiторська заборгованiсть - це фiнансовий актив, який являс собою контрактне право оl,римати
ltlшовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'екта господарювання.

Безумовна дебiторська заборгованiсть визнаеться як актив тодi, коли Товариство стас стороною
_t]ГоВоР\'та, внаслiдок цього, набувае юридичне право одержати грошовi кошти.

\I скlrадi дебiторськот заборгованостi Товариство вiдображае Taki активи:
. :ебiторська заборгованiсть з господарськоТ дiяльностi
. :ебiторська заборгованiсть за виданими кредитами;
. iнша дебiторська заборгованiсть.
Первiсна оцiнка дебiторськоТ заборгованостi здiйснюеться за справедливою вартiстю. яка дорiвнюс

зартtlстi погашення, тобтО cyMi очiкуВаних контРактниХ грошових потокiв на дату оцiнки.
Пiс"lя первiсного визнання подrlJIьша оцiнка дебiторськоТ заборгованостi за амортизованою вартiстю.
застосовуючи аналiз дисконтованих грошових потокiв, Товариство використовус одну чи кiлька ставок

]lIcKoHT\,- KoTpi вiдповiдають перевalкаючип,I на ринку нормам доходу для фiнансових iHcTpyMeHTiB. якi lлаюr.ь
3 ocHoBHo]\{y, подiбнi умовИ i характерИстики, включаючИ кредитнУ якiстЬ iHcTpyMeHTa, залишок с1року,
_lротяго\I якого ставка вiдсотка за контрактом е фiксованою, а також зiL.Iишок строку до погашення основноТ
.\ \1tl та вzl.Iюry, в якiй здiйснюватимуться платежi.

поточш}' дебiторську заборгованiсть без встановленот ставки вiдсотка Товариство оцiнюе за су]\{{_)ю
_ервiсного рахунку факryри, якщо вплив дисконryвання е несуттсвим.

товариство оцiнюе станом на кожну звiтну даry резерв пiд збитки за фiнансовим iHcTpyll1eнTo]\{ у
:озrriрi. що дорiвнюс:

- 12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам у разi, якщо кредитний ризик на звiтну дату не зазнав
]начного зростання з моменry первiсного визнання;

- очiкуваним кредитним збиткам за весь строк лiТ фiнансового iHcTpyMeHTy, якщо кредитний ризик за
lаки\1 фiнансовим iHcTpyMeHTOM значно зрiс iз моменту первiсного визнання.

у випадку фiнансових активiв кредитним збитком е теперiшня BapTicTb рiзницi мiж договiрниN,tи
грошовиN{И потоками, н€Lтежними до сплати на користь Товариства за договором i грошовими потокашли, якi
Товариство очiкус одержати.

Станом на кожrtу звiтну даry Товариство оцiнюе, чи зазнав кредитний ризик за фiнансовип,l
iHcTpyMeHTOM значного зростання з моменту первiсного визнання. При використаннi такоi оцiнк" i'ouup""ruo
замiсть змiни очiкуваних кредитних збиткiв використовуе змiну ризику настання дефолту (невиконання
зобов'язань) протягом очiкуваного строку лiТ фiнансового iHcTpyMeHTa. Щля виконання такоТ оцiнки
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. овариство порiвнюе ризик настання дефолry (невиконання зобов'язань) протягом очiкуваного строку дiТ
_iнансового iHcTpyMeHTa i на дату первiсного визнання. i враховуе при цьому обгрунтовано необхiдну та
;дтверджувану iнформацiю, що с доступною без надмiрних витрат або зусиль, i вказус на значне зростання

-.I)едитного ризику з моменту первiсного визнання.
Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фiнансовим iнструшtентом не

.lзнав значного зростання з моменry первiсного визнання, якщо було з'ясовано, що фiнансовий iнструмен,г
lас низький piBeHb кредитного ризику станом на звiтну дату.

У випадку фiнансового активу. що с кредитно-знецiненим станом на звiтну даry, ,ше не с придбаниlчt
,io створеним кредитно-знецiненим фiнансовим активом, Товариство оцiнюе очiкуванi кредитнi збитки як
,1]ницю Mixt валовою балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових
,_lTokiB. дисконтованою за первiсною ефективною ставкою вiдсотка за фiнансовим активом. Будь,яке

- ]ригування визна€ться в прибутку або збитку як прибуток або збиток вiд зменшення корисностi.
Резерв знецiнення дебiторськоТ заборгованостi внаслiдок кредитних збиткiв створю€ться з

. ,{користанням методу класифiкацiТ дебiторiв за термiнами на який виданий кредит (перiодизацiя дебiторськоi'
.iборгованостi). !ля нарахування резервiв Товариство проводить оцiнювання дебiторськоТ заборгованостi. fitl
эl,tги приймаеться платiжна дисциплiна при погашеннi основноТ суми боргу i вiдсоткiв по кредиT . Тобто при

_ rсифiкацiТ кредитiв за ступенем ризику i вiднесення до вiдповiдноТ групи при розрахунку резерв} до уваги
i] tl }"l l\,1асться тiл ьки од и н критер iй - погашення позичал ь н иками заборгованостi.

Розмiр резерву визначаеться до зага,,IьноiкредитноТзаборгованостi з застосуванням коефiцiснтiв ризик),
цоквартzlJIьно коригу€ться. Коефiцiенти ризику визначаються з використанням iнфоршrашiТ про погашення
,,,1оргованостi попереднiх звiтних перiодiв i з огляду на чинники наявностi об'ективних свiдчень того, що
-вариство не зможе стягнути лебiторську заборгованiсть.

Метод перiодизацiТ дебiторськоi заборгованостi вимагае аналiз1l залишкiв дебiторськоТ заборгованостi
_, кiнець звiтного перiоду, що стосусться облiку ii непогашення. На пiдставi аналiзу кожноТ з груп
;5iTopcbKoT заборгованостi застосову€ться певний вiдсоток / коефiuiснт кредитного ризику. що базу,с,гься на
,cBi:i \1инулих перiодiв погашення заборгованостi в залежностi вiд кiлькостi днiв прострочення.

При цьому методi враховусться з€Llишок резерву знецiнення дебiторськоТ заборгованостi внаслiдок
- :-_]итних збиткiв на початок звiтного перiолу i безнадiйна дебiторська заборгованiсть, списана / викtlристана
.. I,a\\ нок резерву протягом звiтного перiолу.

lебiторська заборгованiсть вiдображасться в звiтi про фiнансовий стан за чистою реалiзацiйнокl
, .,i.тiстю. з а MiHycoM резерву знецiнення дебiторськоТ заборгованостi внаслiдок кредитних збиткiв.

Товариство визнае банкiвськi депозити зi строком погашення вiд чотирьох до дванадцяти мiсяцiв з дати
-llнсовоi звiтностi, в разi, якщо дострокове погашення таких депозитiв Ймовiрно призведе Jо знаtIних
iзнсових втрат, в складi поточних фiнансових iнвестицiЙ. Товариство вiдносно банкiвських депозитiв мас

,1.т\ пн}, модель розрахунку збитку вiд знецiнення фiнансового активу:
1) при розмiщеннi депозиту в банку з високою надiйнiстю (iнвестицiйний piBeHb рейтинг1, uаААА.

...\\. LraA, LraBBB. та Банки, що мають прогноз <стабiльний) що присвою€ться реЙтинговими агентствами.
-- BHeceHi до !ержавного ресстру уповноважених рейтингових агентств НКЦГiФР

.irs, \\\\w.Ilssmc.gov.ualratirrg-agencies/) на дату розмiщення коштiв резерв збиткiв розрахову€ться в

:].,hнocTi вiд строку та умов розмiщення (при розмiщеннi вiд 1 до 4-х мiсяцiв - розмiр збитку складас 00%.

, _ j-r lriсяцiв до 1 року - 5% вiд суми розмiщення);
11 при розмiщеннi депозиту в банку з бiльш низьким кредитним рейтингом (спекулятивний piBeHb

.,1.11нг\. що присвоюсться рейтинговиI\tи агентствами, якi BHeceHi до Щержавного ресстру чповновакених
;,: ;]нI-ових агентств НКЦПФР) надаry розмiщення коштiв) резерв збитку розраховусться у розмiрi вiд]О/о

]'t] , Bi: сул,tи 1спаду в за,rежностi вiд розмiру ризикiв.

Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результатy у
п рltбr,тнl- або збитку

_]о фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
.:r,,_._Iiнки l,прибутку або збитку, вiдносяться акцiТта паТ(частки) господарськихтовариств та iншi поточнi
:.1trJrrBi iнвестицiТ.

Справедлива BapTicTb акцiй, якi BHeceHi до бiржового списку, оцiнюеться за бiржовиN,l курсом
: .lнlзатора торгiвлi.

Якцо акцiТ мають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi, при розрахунку BapTocTi активiв TaKi

- _ г\ \1енти оцiнюються за курсом на ocHoBHoN,{y ринку для цього активу або, за вiдсутностi основного ринку,
-., найсприятливiшому ринку для нього. За вiдсутностi свiдчень на користь протилежного. ринок. на яко]чtу

зэрllство зазвичай здiйснюс операцiю продажу активу, приймаеться за основний ринок або, за вiдсутностi
-:trвного ринку, за найсприятливiший ринок.
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при оцiнцi справедливот BapTocTi активiв застосовуються методи оцiнки BapTocTi, як вiдгtовiдають
-,бставинам та для яких с достатньо даних, щоб оцiнити справедливу BapTicTb, максимiзуючи використання
_t]речних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи використання закритих вiдкритrтх даних.

Якщо с пiдстави вважати, що балансова BapTicTb суттсво вiдрiзняеться вiд справедливоi, Товариство
:lllЗН?Ч&€ справедливу BapTicTb за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення можуть бути зумовленi
: начниN,lи змiнами у фiнансовому cTaHi eMiTeHTa таlабо змiнами кон'юкryри ринкiв, на яких eMiTeH,r здiйснюс
-вою дiяльнiсть. а також змiнами у кон'юктурi фондового ринку.

СПРаВеДЛИВа BapTicTb акцiй, обiг яких зупинений, у тому числi цiнних паперiв eMiTeHTiB, якi включенi
., СПИСК} eMiTeHTiB. що мають ознаки фiктивностi. визначаються iз урахуванням наявностi с грtlкiв

=j_]НОВЛеННЯ Обiгу таких цiнних паперiв, наявностi фiнансовоТ звiтностi таких eMiTeHTiB. результатiв i.x
_ l я_t bHocTi, очiкування надходження майбутнiх економiчних вигiд.

зобовоязання
КРеДИТОРСька Заборгованiсть визна€ться як зобов'язання тодi, коли Товариство стас стороною договору

э. внаслiдок цього, набувае юридичне зобов'язання сплатити грошовi кошти.
ПОТОчНi ЗОбов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених ознак:
- КеРiВництво Товариства сподiвасться погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягае погашенню

,|]отягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;
- КеРiвництво Товариства не мас безумовного права вiдстрочити погашеtIня зобов'язання протягом

],]най}Iенше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
ПОТОЧНi ЗОбОв'язання виЗнаються заумови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнанrlя зобов'язань.
Подальша оцiнка лоточних зобов'язань вiдбуваеться за амортизованою собiвартiстю.
ПОтОчну кредиторську заборгованiсть без встановленоТ ставки вiдсотка Товариство оцiнюе за cyNloк)

ервiсного рахунку-факryри, якщо вплив дисконтування е несуттсвим.

Припинення визнання фiнансових активiв
ТОваРиСтво припиняс визнання фiнансових активiв, коли (а) активи погашенi або права на грошовi

']trKlJ ВiД НИх iншим чином закiнчилися або (б) коли Товариство передало права на грошовi потоки вiд
- нансових активiв або уклало угоду щодо передачi, i при цьому (I) також передrlJIо, в основному, Bci ризltки
.: Вl]ГО-]t] ВОЛОДiННЯ аКтивОм або (lt) не передавало i не зберiгzutо, в основному, Bci ризики та вигоди во_подiння.

.: с НС ЗбеРiГаПО кОнтроль. Контроль зберiгаеться, коли контрагент не ма€ практичноТ можливостi повнiстtо
:a-]aTll актив незв'язанiй cTopoHi, не накладаючи при цьому обмежень на продzDк.

ПРи передачi фiнансового активу Товариство визначас, чи дiйсно одержувач фiнансового ак,I,иву
:,li:НЯв На Себе cyTTeBi риЗики i переваги пов'язанi з володiнням активами. Якщо ризики i переваги переданi,

Г.'ВаРИСТВО ПРИПИНЯ€ ВИЗНанНя цЬоГо активу. Якщо стаJIася передача фiнансового активу без гtереда.li
, , .,THli\ Ризикiв i вигод володiння, то така угода вiдображасться як позика пiд заставу фiнансового актив),.

При дiйсному припинення визнання фiнансового активу рiзниця мiж балансовою вартiстю фiнансовогr,l
:-j i:B\ iоцiненот надату припинення визнання) i компенсацiею за актив вiдноситься на прибуток або збиток.

Згортання фiнансових активiв та зобов'язань
ФiнанСОвi акТиВи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство мае юридичне право здiйснювати заliк

:,l:]HilH}{\ r ба-'rансi сУм iMae HaMip або зробити взаемозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов'язання
j.] _l ]a но.

знецiнення активiв
ЗГi:НО З вимОгами МСБО Зб <Знецiнення активiв), на кожну дату скJIадання бачансу Товариство оцiнюс

.,.знi;ть зовнiшнiх та внутрiшнiх ознак, що вкiвують на можливе знецiнення активу (проводить тест на
: - liЧ-ННЯ).

\' вttпа]ку виявлення будь-якоТ ознаки Товариство розраховуе вiдшкодовану величину. Вiдшкодована
_ , \:,] ]{Iив\ Оцiнюсться за наЙбiльшим показником з Його справедливоТ BapTocTi за MiHycoM витрат на вибуття

. .:T,_.cTi вiд використання.
ФiНаНСОвий актив або група фiнансових активiв умовно визначаються як знецiненi тодi, i тiлькtt тодi,

"..t: jcHrc об'сктивне свiдчення знецiнення в результатi однiеТ або бiльше подiй, що вiдбулися лiсля
::вiсного визнання активу (<випадок настання збитку>, що вiдбувся), i випадок (або випадки), настаF|ня

. ',lTKr вп.lива€ на очiкуванi майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового активу або групи фiнансових активiв,
]:.с \1oifiH& надiйно оцiнити.

Hi аВанСи одержанi, Hi аванси виданi, Hi переллаченi податки, збори та обов'язковi платежi не с
:i]Нg-tlВl1.\1И аКТИВаN,{И та фiнансовими зобов'язаннями. I]i суми визнаються за первiсно отриманими

-,_-;iчеHll\lи) сумами.
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облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв

Визнання та оцiнка основних засобiв
Товариство визна€, облiковуе та оцiнюс ocHoBHi засоби згiдно мсБо 16 <OcHoBHi засоби> з

l, рахуванням застережень зазначених в Положеннi про облiкову полiтику.
Товариство визна€ матерiальний об'скт основним засобом, якщо BiH утриму€ться з метою використання

:t]го У процесi своеiдiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-пупrrурп"*
,\ нкL{iй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiТ) якого бiльше одного року.га uapii"ro 

"оо.о:i_tьше 6000 грн. Щля основних засобiв, введених в експлуатацiю пiсля 2з.05.2020 року вартiсний критерiй
rtiHeHo та BiH становить 20000 грн.

Первiсно Товариство оцiнюе ocHoBHi засоби за собiвартiстю, яка включа€ в себе BapTicTb придбання та
,--l]трати, пов'язанi з доведенням об'екта до експпуатацiТ. У подальшому ocHoBHi засоби оцiнюються за
-,.,,бiвартiстю MiHyc буль-яка накопичена амортизацiя та буль-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi,

товариство не визнае в балансовiй BapTocTi об'екта основних засобiв витрати на щоденне
1с-]t,говуваНня, технiчНе обслуговУваннЯ та ремонТ об'екта. I]i витрати визнаIоться витратами перiод1 , в

.\Lr\I\' ВоНИ понесенi. В балансоВiй BapTocTi об'екта основних засобiв визнаються TaKi подальшi витрати, якi
.,,_]овольняЮть критерiям визнання активу та BapTicTb капiтального ремонту, лолiпшення, модернiзацii.

Подальшi витрати
товариство не визнае в балансовiй BapTocTi об'скта основних засобiв витрати на щоденне

1c-lr говvвання, ремонт та технiчне обслуговування об'екта. I]i витрати визнаються в прибуткч чи збитку,
,-,I}l вони понесенi. В балансовiй BapTocTi об'екта основних засобiв визнаються TaKi подальшi витрати. якi

_: l tl ýQ-1 611 glgTb критер i ям визнання активу.
Аrrортизацiя основних засобiв
нарахування амортизацii по об'ектах основних засобiв Товариство проводить прямолiнiйним ]\|етодом

1.:\tl_]ЯЧИ з TepMiHy корисного використання коя{ного об'екта.
-\rrортизаuiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбуваеться ранiше: на дат},, з якоi актив

,-:зсttфiкr,ють як утримуваний для продаlку, або на дату, з якоТ припиняють визнання активу.
-\rIортизацiя нарахову€ться piBHoMipHo протягом очiкуваного TepMiHy кориснOго використання ак,I.иву

..1 itlрltст?нням насryпних норм:

перелiк Строк корисного тт
використання НОРМИ аМОртизацiТ

Меблi 4р 25%
Офiсна TexHiKa .

Iнше

Капiтальнi вкJIаденнJI
lкористання.

12р 8,Ззуо

в орендованl примlщення амортизуються протягом TepMiHy Тх корисного

Неrtатерiальнi активи
Товариство вiдносить об'€кти, до нематерiального активу за умови виконання наступних yN,toB:
- t-.'Lj'€KT вiдповiдае визначенню нематерiального активу; та
- or,i'cKT вiдповiдас критерiям визнання.
тов&риство визна€ нематерiальний актив, якщо i тiльки якщо :

- r l"iltoBipHicTb того, що майбрнi економiчнi вигоди, якi вiдносяться до активу, надходитиlчtуть до
: , ,,l_.Hit': та

- ;обiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити,
Первiсно Товариство оцiнюе нематерiальнi активи за собiвартiстю.
пiс-lя первiсного визнання нематерiальнi активи облiковукlться за справедливою сумою, яка с lхньою

- :j.-]-lI]Вою вартiстю надату переоцiнки, за вирахуванням будь-якоТ подальшоiнакопиченоТамортизацiТта
" 

-:-]lKll\ подzLIьших накопичених збиткiв вiд зменшенгtя корисностi.
\ rlортизацiя нематерiальних активiв здiйснюеться iз застосуванням прямолiнiйного методу.
в Товариства встановлюються наступнi строки використання по категорiям нематерiальних активiв:
- програмне забезпечення - 5 poKiB;
- b-ticHTcbKi бази - 5 poKiB.
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Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв
На кожну звiтнУ дату Товариство оцiню€, чи € якась ознака того, що кориснiсть активу N,Iояiе

,,1еншитися. Товариство зменшуе балансову BapTicTb активу до суми його очiкуваного вiдшt(од),вання. якщо

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

-.гайно визнастьсЯ в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно ,з

lсБо l6. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гvдвiлу) в попере-lнiх

:рiодах. Товариство сторну€, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визllаLlення

_ , rtи очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних

.,;обiв коригу€ться в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутоТ балансовоТ BapTocTi

-оборотного активу на систематичнiй ocHoBi протягом строку корисного використання.

Облiковi полiтики щодо податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого псrдаr KiB.

_.точний податок визнача€ться як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо

,.r-]аткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Товариства за податками
- ]I]аховуЮться З tsикористаНням податКових ставОк, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.

', .,С1РОЧеНий податок розраховусться за балансовим методом облiку зобов'язань та явля€ собою податковi
.TitBrl або зобов'язання, що виникають У результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю актив}, чи

1.1в'язання в балансi та iх податковою базою.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо Bcix тиN4часоRих рiзниць. що

_]-lягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iMoBipHocTi наявнtlстi в

.,t-1бlтньому оподаткованого прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi. rцо

],lягаютЬ вирахуванНю. БалансОва BapTicTb вiдстроченИх податкоВих активiВ перегляда€ться на кожн},

:.ТН\ :ату Й зменшустьСя в тiЙ Mipi, у якiй бiльше не icHyc ймовiрностi того, що буде отриманиГt

,]r_]аткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового ак,гиву

:нiстю або частково.
Вiдстрочений податок розраховуеться за податковими ставками, якi, як очiкусться. б5л5тЬ

:-ltlсов\'вaтиоя В rlерiодi реалiзацiт вiдповiдних активiв або зобов'язань. Товариство визнас лот,очнi та

-:тL.,оченi податки як витрати або дохiд i включас в прибуток або збиток за звiтний перiод, oKpitvt випадкiв.
. .li] по_]атки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у власному капiталi або вiд об'с:днанtlя

l ec\
ТовариствО визнае поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до статей, якl

, _.,бра;кено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi.

3.6. Облiковi полiтики щодо оренди
товариство оренду€ нежитловi примiщення за договорами оренди. за якими Товариство не \lас права

;:._]авати примiщення у суборенду. Оренда цих примiщень облiковуються як операцiйна оренда. так як
' ,1:i]Kl1 та винагорОди, пов'язанi з правоМ власностi на актив' фактичнО зzшишаютЬся в орендодавцiв.

вirповiдно до МсФз 17 оренднi платежi за угодами про операшiйну оренлу визначаються як витрати на

: з,,lо.tiнiйнiй ocHoBi протягом строку оренди.

Об.riковi полiтики щодо iнших активiв та зобов'язань

]абезпечення
забезпечення визнаються, коли Товариство мас теперiшню заборгованiсть (юридичну абсl

. :-l]\ктивн1,) внаслiдок минулот подiТ, icHye ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiжс немоrкливо). Якщо
_1 .ННя зобов'язання вимагатиме вибуття pecypciB, KoTpi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна

:, _ зiрно оцiнити суму зобов'язання.
резерви вiдобрахtаються у звiтi про фiнансовий стан в тому випадку, коли у товариства виникас

.:,:-;jЧНе або обгрунтоване зобов'язання в результатi подiТ, що вiдбулася та icHyc ймовiрнiсть того, що

: ::,1:,нз необхiднiсть вiдволiкання коштiв для виконання такого зобов'язання.
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Вltп;rати працiвникам
Товариство визнае KopoTKocTpoKoBi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля

:,::,:\\ вання будь_якоТ вже сплаченот суми. Товариство визнас очiкувану BapTicTb короткострокових виплат

:_:- ]ВН}lка\' за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують
,_.. права на ьrайбутнi виплати вiдпускних.

Резерв оплати вiдпусток розраховуеться на щомiсячнiй ocHoBi.



В розрахунок резерву приймаються днi невикористаноТ вiдпустки з дати прийому на робоry працiвника
-to звiтнотдати (останнього дня мiсяця) та середня заробiтна плата працiвника за ocTaHHi lz цai.оцi" До дати
lарахування резерву.

, Пр" цьоN,lу сума резерву, Що створюеться може не збiгатися з витратами, якi булуть погtесенi
]]lдприемством на виплаry зобов'язань, €L,Ie вона мае бути максимально наближена до суми реiLльних ви,грат.

розмiр створеного резерву оплати вiдпусток пiдлягас iнвентаризацiт на кiнець року.

Iншi застосованi облiковi полiтики, що с доречними для розумiння фiнансовоi звiтностi

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

io]]o виконання, передаючи обiцяНу послугУ (тобто актив) клiентовi. Актив переда€ться, коли (або у Mipy
_lго. як) клiент отримус контроль над таким активом.

При визначеннi BapTocTi винагороди вiД управлiння активами Товариство вiдповiдно до МСФЗ i5
],1користову€ метод оцiнювання за результатом. .Що методу оцiнювання за результатом нале)t(ить, зокреNtа,ilLliз викоНання, завершеногО на сьогоднiшнiй день, оцiнки досягнутих результатiв. Враховуючи принцип
_].rфесiйноГо скептицИзму длЯ змiнноi BapTocTi винагороди розрахунок доходу здiйснюеться на кiнець- ,/t ного мiсяця.

результат визначення розмiру винагороди по управлiнню активами оформлюсться актом виконаних
JiT. в якому вiдобраясаеться розрахунок (оцiнка) досягтrу-тих результатiв на звiтну лату.

дохiд вiд продажу фiнансових активiв визнаеться у прибутку або збитку в разi задоволення Bcix
-_:tC]e них далi умов:

а) Товариство переда€ договiрнi права на одержання грошових потокiв вiд такого фiнансового ак,l.иву;
б) Товариство передало покупцевi ризики та переваги вiд володiння, пов'язанi з фiнансовим активOм;
в) за Товариством не зi1,Iишаеться aHi подальша участь управлiнського персон:Lлу у формi. яка зазвичай, язана з володiнням, aHi ефективний контроль за проданимй бiпu"aо"rшrи iнструпrентами, iнвестицiйною

._,\ \Lr\Iiстю або iншими активами;
г) су,му доходу моя(на достовiрно оцiнити;
:) irMoBipHo, що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiсю;
,+.) витрати, якi булИ або будуть понесенi у зв'язку з операцiею. можнадо"rо"iр"о оцiнити.
Jивiденди визнаються доходом лише у разi, якщо:
- право Товариства на одержання виплат за дивiдендами встановлено:
- с ймовiрнiсть, що економiчнi вигоди, пов'язанi з дивiдендами, надiйдуть до Товариства;
- с\ \,ly дивiдендiв можна достовiрно оцiнити.
Jохiд визнасться у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям

.---Н]Jя. Визнання доходУ вiдбувасться одночасно з визнанням збiльшення активiв або зменltlення
' _ :'.язань.

Вtlтрати * це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи
:,,tзацii активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого € зменшення чистих активiв. за

- : :itl\t з\{еншення, пов'язаного з виплатами учасникам.
зitтрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та одночасно з

-:::Я\1 збiльшення зобов'язань або зменшення активiв.
Зi:трати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутнiх- ,,llчнttх вигiд або тодi та тiсю мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або n"p""ru*1,ro- : -llTll визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан.
З,lтрати визнаютьсЯ у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коJIи виникають зобов'язання

_ : -:1ння активу.
:] ,::РаТИ. понесенi в зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi. що й вiдповiднi доходи.

} rroBHi зобов'язання та активи
, _ зарllствО не визнае yMoBHi зобов'язанНя в звiтi про фiнанСовий стан. IнформацiЯ ПРО yivloBнe

: ; _ JНня розкрива€ться, якщо моlкливiсть вибуття pecypciB, якi втiлюють у собi економiчнi u".одu. n* .,: :::,]kr. ТовариствО не визнаС yMoBHi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривасться, ко-ци
_: -ння економiчних вигiд с ймовiрним.

f'r_]iкення, оцiнки i припущення в МСФЗ-звiтностi.
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невизначенiсть оцiнок
при пiдготовцi фiнансовот звiтностi Товариство здiйснюе оцiнки та приrryщення, якi мають вплив [{а

:,lСМеНТи фiнансовоТ звiтностi, грунтуючись на МСФЗ, мсБо та тлумаченнях, розроблених KoMiTeT.oпt з
]\ \tачень мiжнароднот фiнансовотзвiтностi. Оцiнки та судження базуються на попередньому досвiдi та iнших
.lKTopaX, що за iснуючих обставин вважаються обГрунтованими i за результатами яких приймаються

- _]?кеННя щодо балансовоТ BapTocTi активiв та зобов'язань. Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй r,,

-рliвництва Товариства iнформацiТ про поточнi подii, фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд
,:\ РОЗРаХУнкiв. областi, де TaKi судження е особливо вarкливими, областi, що характеризуються високим- .нем сt<,lадностi. та областi, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для пiдгоr-овки
эансовоi звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче.

Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ
ЯкщО нема€ мсФз, який конкРетно застосову€ться до операцir, iншоТ подiТ або умови, керiвнllrцтво

вариства застосовус судження пiд час розроблення та застосування облiковоТ полiтики, щоб iнфорпrацiя
. а доречною для потреб корисryвачiв для прийняття економiчних рiшень та достовiрною, у тому значеннi,
, фiнансова звiтнiсть:

- подас достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки Товариства:
- вiдображас економiчНу cyTHicTb операцiй, iншиХ подiй абО умов, а не лише юридичну форплу;
- е нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;
- с повною в ycix сутт€вих аслектах.
пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посила€ться на прийнятнiсть наведених джерел

_: trLra\oBy€ ix у низхiдному порядку:
1) вимогИ в N{СФЗ, у якиХ iдетьсЯ про подiбнi та пов'язанi з ними питання,
]) визначення, критерiт визнаннrI та концепцiт оцiнки активiв, зобов'язань. доходiв та ви.грат у

-. uепryальнiй ocHoBi фiнансовоТ звiтностi.
Пiд чаС здiйсненнЯ судженнЯ керiвництвО Товариства враховуС найостаннiшi положення iнших органiв,

fLrзробляють та затверджуютЬ стандарти, якi застосовуютЬ подiбнУ концептуrurьну основу лJlя, :-,б-lеннЯ стандартiв, iншу професiйну лiтераryру з облiку та прийнятi галузевi практики. тiсю мiрою, якою, ,.1 Не СУПеРеЧаТЬ ВИЩеЗztЗНаЧеНИМ ДЖеРеЛаМ.
ОперацiТ, що не регламентУються мсФз, Товариством не здiйснювzLчися.

основи оцiнкио застосована при складаннi фiнансовоi звiтностi.
\-правлiнський персонrUI використовуе ряД оцiнок i припущень щодо подання активiв i зобов'язань та

,:1}lття умовних активiв iзобов'язань при пiдготовцi даноТ фiнансовоТ звiтностi вiдповiдно oбrriKtlBoi
-llKlt- сфорМованоi на ocHoBi мсФз. Фактичнi результатИ можутЬ вiдрiзнятися вiд зазначених оцiнок.

- ' ,_цення i зробленi на ii ocHoBi попереднiх оцiнок постiйно аналiзуються на предмет необхiдностi rx змliни.
., в оцiнках визнаються в тому звiтному перiодi, коли цi оцiнки були переглянутi, i у Bcix наступних

. ].1\. порчшених зазначеними змiнами.
,\ктиви i зобов'язання Товариства первiсно оцiнюються пiд час Тх придбання чи виникнення та в

,: SLI]O\IV оцiнюються на даry балансу за кожен звiтний перiод вiдповiдно до вимог Мiжнародних
_:1.Ti в фiнансовоТ звiтностi.

lOiHaHcoBa звiтнiстЬ була пiдготовлена на ocHoBi iсторичноТ BapTocTi, за винятком оцiнки за, ::э1-1 }lВою вартiстю окремих фiнансових iHcTpyMeHTiB вiдповiдно до МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструп,rенти)), з, :,i-ТаННям методiв оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, дозволених МСФЗ 13 кОцiнки за справедливок)
- -_- TaKi МеТоДи оцiнки ВкJtючаЮтЬ ВикорИсТання бiржових коТирУВаНЬ або даних Про ПоТоЧНу рИНкОВу- - . iншого аналогiчного за характером iHcTpyMeHry, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi

; ВtlЗНaЧення справедливоТ BapTocTi. Передбачувана справедлива BapTicTb фiнансових акт.ивiв i
i : ]_'-нЬ визначастьСя з викориСтанняМ наявноТ iнформацiТ про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки.

k.lactl активiв
з ]обов'язань,
,,uiнених за

. прiвеf.Iивою
вартiстю

l зi кошти
;.вiваlенти

Первiсна та подчLrьша оцiнка
грошових коштiв та i'x
еквiвалентiв здiйснюеться за
справедливою вартiстю, яка

Методики оцiнювапня

Метод
оцiнки

(ринковий,
дохiдний,
витратний)

Вихiднi данi

Ринковий Офiцiйнi курси НБУ
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дорl внюс lx HoMlHulJlbнlи BapTocTl

lепозити (KpiM

lепозитiв до
запитання)

Борговi
*lHHi
:iпери

lнструменти
апiталч

_]ебiторська
заборгованiсть

:..чнi
'.] в'язання

_-,ерrвництво Товариства вважас, що наведенi розкритгя щодо застосування справедливоt. BapтocTi с

. :.-,i\111. i не ввакае, що за межами фiнансовоi звiтностi зrlJIишилась будь-яка суттсва iнформацiя щодо
_ _,, взння справедливоТ BapTocTi, яка може бути корисною для корисryвачiв фiнансовоТ звiтностi.

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

Щохiдний
(дисконтува-
ння
грошових
потокiв)

Ставки за

депозитаlltи.
ефективнi ставки за

депозитними
договорами

Ринковий,
дохiдний

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

Первiсна оцiнка боргових цiнних
паперiв як фiнансових активiв
здiйснюсться за справедливою
вартiстю, яка зазвичай дорiвнюс
цiнi операцiТ, в ходi якоТ був
отриманий актив. Подальша
оцiнка боргових цiнних паперiв
здiйснюеться за справедливою
вартiстю

Первiсна оцiнка iHcTpyMeHTiB
капiталу здiйснюсться за ik
справедливою вартiстю, яка
зазвичай дорiвнюс цiнi операцiТ, в

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

Ринковий,
витратний

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

дату оцiнки,
використовусться
остання балансова
BapTicTb, цiни
закриття бiржового
торгового дня

.Щохiдний KoHTpaKTHi умови,
ймовiрн icTb
погашення, очiкуванi
вхiднi грошовi потоки

Первiсна та под€шьша оцiнка
деб iторськоi заборгованостi
здiйснюсться за справедл ивою
вартiстю, яка дорiвнюс BapTocTi
погашення, тобто cyMi очiкуваних
контрактних грошових потокiв на

дату оцiнки

Витратний KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть
погашення, очiкуванi
вихiднi грошовi
потоки

Первiсна та подrtльша оцiнка
поточних зобов'язань
здiйснюеться за вартiстю
погашення
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OcHoBHi судження

{о кола осiб Товариства, якi мають право виносити професiйне судження при складаннi фiнансовоi., - HocTi входять спецiалiсти бухгалтерсько-фiнансового сектору, спецiалiсти управлiння ризик-;:-J}KM€HT}.
OcHoBHi судження, якi покладенi в основу фiнансовоiзвiтностi за2020рiк були TaKi, але не виключно:фОРМУВаННЯ ОбЛiКОВОi ПОЛiТИКИ Та i] змiнЙ - полiтика е незмi""ою, oKpiM змiн, що вносяться згiдноl _tг чинного законодавства та з метою бiльш точного.вiдображення iнбормачiТ у фiнансовiй звiтностi;припущення про безперервнiсть - фiнансова звiтнiсть Тьвариства пiдiотоuлена виходячи з припущення, ,pepB'ocTi дiяльностi, управлiнський персонiU] не мас HaMipiB лiквiдувати суб'ект господарювання чи' 

-l]НИТИ ДiЯЛЬНiСТЬ, ПРИ ЦЬОМУ, УПРавлiнський персо"-'""rпu" значне зменшення BapTocTi активiв rlри-_,BaHHi фiнансовиХ iнвестицiй' що пр"au"Де до невiдПовiдностi законодавЧим вимогам ruодо капi.r.а.,l1,,:,:]]IJCTB&, A;le активи, якi можуто a"uu"о зменшити BapTicTb активу балансу не використовуються для: i] \ В3ННЯ ГРОШОВИХ. 
11ТОК;В 

KPiM ТОГО, УПРаВЛiНький персон.ал. 
"".riиЙ рЬJроЁr". та впроваджу€ планиrl айбvтнiх дiй якi спрямованi на продовження безперервноi дiяльностi лiдпри€мства.критерii' визнання ел.ементiв фiнансовоi звiтностi .u'прrп"rr"ння визнання;J\ _}кення, пов'язаннi з отриманням контролю (визначення покупця, дати переходу контролю) (fulСФЗ З.

\,арактер та piBeHb ризикiв, що виникають унаслiдок фiнансових iHcTpyMeHTiB та на якi счб'ект, -арювання наража€ться протягом перiод),та на кiнець,звiтного r"р;;У,;;,;-#]l"н:i;,.-.,
.]1::iЖJ#;ifiЬЁИМИ РИЗИКаМИ (МСФЗ 7). ТОВаРИсТво розрахову€ резерв кредитних збиткiв у
'-:аСlrфiКаЦiЯ фiНаНСОВИХ iHcTPYMeHTiB (МСФЗ 9 -) - керiвництво товариства застосовус професiйне, : jC ЩОДо TepMiHiB утриманrU{ фiнансових iHcTpyMeHri*, *о входятЬ до склад}' фiнансових активiв._:*,,jHe судження за цим питанням rрунтусться на оцiнцi ризикiв frпuп.Бо.о iнстру'tенту, його-. 
:.,.rBOCTi й динамiцi та iншиХ факторах. Проте iснують 

. 
невизначеностi, що не е пiдконтрольниi\{' ,:_ilB,\ Товариства фактороМ i може сутт€во вплинути на оцiнку фiнансових iHcTpyMeHTiB;--\1L-.}Irпивiсть застосування окремих вимог мсФЗ (мсьО il - nio чu" rдiЛ.п"п"""Jйп?" o"piu""uruo: ,тза врахову€ найостаннiШi положення iнших органiв, що розробляють та затверджують стандарти. якi- :\tL]Tb подiбну конЦеПТУiшЬнУ осНоВУ для розроблення ;r;й;i;"#;;'"п"ро,lr"";ипу лiтературу з,,l прийнятi галузевi практики, тiею мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерела]\{:]тання статей фiнансовоТ звiтностi (мсБО l) - Фiнансо"i unrru" та зобов'язання згортаються, якщо- , Зrl \,!а€ юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i ,,uu 

"arip або зробити, ,;к, або реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно;:'j\lе;fiУВання на поточнi та непоточнi активи та зобов'язання (МСБо 1) - класифiкацiя активiв та: : :ijb за строками погашення (поточнi / не поточнi) здiйснюсться пiд час ix первинного визнання
' j:i,j'-lY]_ч_i,пу"1,*, користуванrrя, володiння ними Компанjею в порiвняннi з ii. операцiйним, )rlвапlсть операцiйного циклу склада€ один каJIендарний pik, Тобто, на даry оприбуткування ак'иви: :]анНЯ класифiкуЮться за строками: не поточнi (бiльшi одного ропуlТu'-точнi (меншi та рiвгli: i\):
-_,.",l знецiнення активiв (МСБО 2,16,З6,38,40, МСФЗ 9):

_ "':,i_riкацiЯподiйпiслЯзвiтноiдатИнакоригуючитанекоригуючi (мсБо 10)*пiслязвiтноiдатибулиr l]IвiденДи, шlо е некориryюЧа подiя, ocnir"o" nu ouryЪ;ruнсовоi 
"ir"oari 

iснуючих зобов'язань у' - :: Не ВИНИКаС;

,,pHicTb, що буде отримано оподажований прибуток, до якого мо}кна застосовувати тимчасову, :"'] пiJлягае вирахуванню (МСБо 12) - BpaxoBi.; ;.;;"фiку розрахунку податкових зобов'язань- _ ]:, i не значнi суми таких зобов'язань,.КЁрiвництuо пр"i"",rорi.u"п"" не вiдображати вiдстроченi] :.iТllВи та вiдстроченi податковi зобов'язання;
- \ РаЦiЯ еКОНОМiЧНИХ ВИГiД ВiД Основних засобiв та нематерizlJlьних активiв та il,змiни (мсБо l6,

_-,l:iкацiЯ орендИ на фiнансОву та операцiйнУ (мсБО l7) - Товариство класифiкус оренду як
' -'1 jеННЯ ВiДНОСИН iОПеРаЦiЙ МiЖ ЗВ'ЯЗаними сторонами, ознаки "ринковостi,,угод мiж зв,язанип,tи\IСБО 24);

,, Jсння, якi вiдображають найкращу оцiнку управлiнським персоналом комплекс1 еконопliчних, - i\ ватимуть протягом решти строку корисноi.*"ппуuruцii активу rМСЬО JЙl;. _ :_ lаLiеЗпечень та умов ii визнання 1ilлсьо зz;;
: ., активи та зобов'язання (МСБО i7),

l!

t



Прнпущення про безперервнiсть дiяльностi

,}iHaHcoBa звiтнiстЬ Товариства пiдготовлена виходячИ з припущення безперервностi дiяльностi.

,, .яськlrй персонаJI не мае HaMipiB лiквiдувати суб'скт господарювання чи припинити дiяльнiсть. При

" , l правлiнський персонiш визнае значне зменшення BapTocTi активiв при анулюваннi фiнансовик
. - ,,ltiii. що призведе до невiдповiдностi законодавчим вимогам щодо капiталу Товариства. Але активи. якi

, э ЗН?ЧНо зменшитИ BapTicTb активУ балансу не використовуються для генерування грошових потокiв,

.rго. управЛiнськиЙ n"p"o"- постiйнО розробляе та впроваджус плани щодо майбутнiх дiй якi

, - BaHi на продовження безперервноТдiяльностi пiдприсмства,

Прlrнципи оцiнки

Фiнансова звiтнiстЬ була пiдготовлена на ocHoBi iсторичноТ BapTocTi, oKpiM iHcTpyMeHTiB. вiдображених

_ _:зdf-lИВою вартiстю, iнвестицiй, що € в наявностi для продa)ку,

Вltкористання оцiнок i думок

,-:готовка фiнансовоТ звiтностi вiдповiдно до вимог мсБО та МСФЗ вимага€ вiд керiвниuтва
..ННЯ ЛУ"'о*, оцiнок i допущень, Що впливають на вживання облiковоТ полiтикИ iсумИ активiв,

- :_:]нь. доходiв i витрат, що приводяться в звiтностi. Не дивлячись на те, що данi оцiнки заснованi на

_. c-l-i керiВництва npo ic"ytoui подiТ, фактичнi результатИ можутЬ вiдрiзнятиСя вiд даних оцiнсlк, Оцirrнi

" - i i ocHoBHi допущення передивляються на постiйнiй ocHoBi. Змiни оцiнних Думок признаються в тому

. з якоN,lу проведений перегляд суджень, якщо змiни в оцiнках впливають лише на цей перiод. або в

- ,,lr i под.шьших перiодах, якщо змiни в оцiнках роблять вплив на поточний i послiдуючi перiоди,

,' kpelta. iстотними областями невизначеностi вiдносно оцiнок i критичних Думок у вlкиваннi об-цiковоi

тлlки с:
a

о

a

a

Оцiнка фiнансових iHcTpyMeHTiB;

З нецiнення фiнансових iHcTpyMeHTiB;

Знецiнення позик i дебiторськоТ заборгованостi;

Визнання резервiв.

OrriHKa фiнансових iHcTpyMeHTiB.

-lя цiлей визначення справедливот BapTocTi фiнансовlтх активiв i зобов'язань використовусться ринкова

- " .Jrя фiнансових iHcTpyMeHTiB, якi рiдко обертаються на ринку, цiна яких менш прозора, справедлива

, ь \1енш об'ективна i iT визначення вимагас в}кивання рiзноТ мiри думок. зrшежно вiд лiквiдностi,

_:-,JЗЦiТ, невизначеностi ринкових чинникiв, цiнових допущень i iнших ризикiв, що роблять вплив на

--;..вий iнструмент.При отриманнi бiржових котировок, Товариство застосов}€ для оцiнки активiв.

_:чi котировки.

3нецiнення активiв.

Згi-lно з вимогаN{и мсБо 36 <Знецiнення активiв>, BapTicTb активу повинна розраховуватися. як нижLlа

: i }ll]i\Че певних величин: або чиста BapTicTb реалiзацiТ, або прибутковiсть використання активу, Чиста

-ть реапiзаЦiТ - це сума, яку можна отримати вiд продажу активу незв'язаним сторонам, яка здiйснrосться

., _.р-'','..о"r* обставинах за вирахуванням прямlд( витрат на продаlк. Прибуток вiд використання актив},-

- р.uл"" BapTicTb очiкуваниХ грошовиХ потокiВ вiд використання активу протягом TepMiHy корисноТ

- ,. атацiТ цього активу i вiд його лiквiдацiТ.

Зга:аний стандарт передбачае, що при визначеннi прибутковостi використання активу, Товариство

: ..]На ЗасТс)aоuуuur" прогпознi ,po-o"i потоки, якi повиннi вiдображати поточний стан активу, i

-: -тзв-lяти якiсну оцiнку. здiйснювану керiвництвом, вiдносно сукупностi економiчних умов. якi мали

_ _- протягом зсlJlишкового TepriHy корисноТ експлуатацiТ активу. Прогнознi грошовi потокti необхiднсl

--: :.нц,вати по ставцi, яка вiдображас поточнi ринковi оцiнки BapTocTi грошей в часi, iризики, пов'язанi з

_lктивом.
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:l .: сtliнення позIIк i :ебiторськоТ заборгованостi.

- - ГЯ_] lСТОТНИ\ РИЗИКiв в процесi контролю фiнансових активiв i визначення iснування знецiнення.
:;ЕliЗН3Ч€Ностi вк-,rючають ризиктого, що оцiнка Компанiею можливостi Клiента виконати Bci cBcl'

" :trбt]В'ЯЗання ЗмiниТься в результатi змiн кредитних характеристик даного Клiснта, а також ризик
;-. - НОltiчнi перспективи булуть гiршi, нiж очiкувалося, або зроблять бiльший вплив на eMiTeHTa. чим
-., Тако;к icHrc ризик того, що нова iнформацiя, отримана Компанiею. або змiни iнших факт,iв i
'],iВе_]) ть дО того, що Товариство змiнить свое рiшення про iнвестування. Будь-яка з дан их сит1 ацiil

. ]':.;Tll до збiльшення витрат, вiдображених в звiтi про сукупний дохiд в майбутньом1, перiодi у- ,:.]-f строваних витрат вiд знецiнення активу.

,,:,дення щодо виявлення ознак знецiнення активiв

, ;+iH\ звiтну дату Товариство проводить аналiз можливого знецiнення активiв. Станом на 3l .l 2.202а
- : _'\I компанiТ не виявлено ознак знецiнення активiв oKpiM тих, що описанi у роздiлi <!ебiторська
., .;ть станом на 3 1 .12.2020 року) цих Примiток.

. l_ н;-1ння резервlв.

;;]Bil СТВОРЮЮТЬСЯ, КОЛИ lcнye ВIРОГlДНlСТЬ ТОГО, ЩО ПОДlя У Минулому, привела до виникнення
. ] : . tl ЗОбОвlязання або збитку, а сума резерву може бути надiйно оцiнена. Керiвництво застосовус

:., Оцiнцi вiрогiдностi того, що буде понесений збиток. Визначення суми збитку вимагас думки, - ]il ПРи вибОРi вiдповiдноТ моделi розрахунку i специфiчних допущень, пов'язаних з конкретниNrи

Вi Iстрочений податок

i.-_строчений податок на прибуток нараховусться за методом зобов'язань станом на дату складання
-" _цО_]О Bcix тимчасових рiзниць мiж податковою базою активiв i зобов'язань та ix балансовою вартiстю.
, _:,.iеною у фiнансовiй звiтностi.

]. Активи.

* , ,tзтерiальнi активи станом на 31.12.2020 року.

Зtiзнання, оцiнка та облiк нематерiальних активiв здiйснюеться у вiдповiдностi з МСБО 38 KHeMaTepia.,lbHi

Прlr:банi (cTBopeHi) нематерiальнi активи визнаються за первiсною вартiстю] яка склада€ться з BapTocTi
- _ ]зння та витрат. що безпосередньо належать до придбання або доведення об'екту до робочого стану. Одинl,tцею

,', С ОКРемИй Об'скт нематерiальних активiв, який в повнiй Mipi вiлповiла€ вимогам щодо визнання ресурсу активо1\{.
]-iаСтt'пнi Витрати, пов'язанi з полiпшенням нематерiальних активiв, капiталiзуються тiльки в тому випаJк\,, якщо

:бi--rьшують майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з тим об'€ктом, до якого цi витратIt вiдносяться.
При зарахуваннi на баланс нематерiальний актив оцiнюсться по собiвартостi. Бухгалтерський облiк

: :. эрi&льних активiв ведеться щодо кожного об'скта за такими групами:
- права користування майном (земельною дiлянкою, булiвлею);
- права на знаки для ToBapiB i послуг (фiрмовi назви);
- ПРаВа на Об'скти промисловоi власностi ( право на винаходи, ноу-хау, захист вiд недобросовiсноi KoHKypeHuii');
- aBTopcbKi та сумiжнi з ними права (програмне забезпечення, бази даних,
тощо)i
- гулвiл;
- iншi нематерiальнi активи.
TеPMiH ВикорИстання нематерiальних активiв визначаеться по кожному об'екr,у окремо, в момент л-{ого

:r\\ ВаННя на баланс, Виходячи з TepMiHy використання подiбних нематерiальних активiв та перелбачуваного
:аlьного зносу, правових чи iнших подiбних обмежень щодо cTpoKiB використання та iнших факторiв.

АпlОРтиЗацiя нематерiальних активiв ycix груп нарахову€ться iз застосуванням прямолiнiйного метtlду. У
_;]_]ках якЩо оЧiкуВана в маЙбутньому кориснiсть нематерiального активу зменшу€ться, терплiни його BlrKopltcTaнHя
'ii\ ТЬ ПеРеГЛЯДа'ГИСЯ.

Нематерiальнi активи, щодо яких не встановлений строк корисного використання не пiдлягають амортизацii'.
- .]Ho]\,I наЗ1.12.2020 у Товариства не мае активiв з невизначевим строком експлуатачii.
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Первiсна BapTicTb (тис.грн.)

На l сiчня 2020

напчодження

Зitбl,ття

_l;Ееоцiнка

}la3l грулня2020

0

з7

86227

0

0

0

0

0

0

0

0

JlJ

з7

0

0

Програмне
забезпечення

ЛiцензiТ l lJlaBa tta

Ktlпrcplliiilri
l l()з!|!}trrlлtfrl

Всього

))1 8б 37 350

8

62

0

0

1

0

0

14

0

8

45

0

нlнопичений знос

_--= l сiчня 2020

Ччортизацiя

Зrбl-ггя

He3l грулня2020

Чшrга балансова BapTicTb

:-"з l сiчня 2020

Н"е 3l грулня 2020

эJ l4 3 70

2\9 86 0 з05

174 1J 34 280

OcHoBHi засоби станом ца 31.12.2020 року.

];:знання. облiк та оцiнка основних засобiв вiдбувасться в Товариствi на ocHoBi МСБО lб <OcHoBHi ЗаСОбИ>. З

:: jня\,I зазначених в цьому Положеннi застережень.
_rlilбанi ocHoBHi засоби визнаються за первiсною вартiстю, яка складаеться з BapтocTi придбання та BIiTpaT, що

. _.:i1нbo належать до придбання або доведення об'скту до робочого стану. Одиниuею облiку основних засобiв с

. ,,,: iнвентарний об'скт.
ззртiсть об'екта основних засобiв визнаеться активом, якщо е ймовiрнiсть, що майбутнi вигоди, пов'язанi з

* ..i. на.лiлiдуть до Товариства та собiвартiсть об'екта можливо достовiрно оцiнити.
.1lя цiлей облiку ocHoBHi засоби класифiкуються за такими груrrами:
- Комп'ютернеобладнання,
- N4еблi та лриладдя;
- Iнше.

iарахl,ваннЯ амортизацiТ ло об'ектах основних засобiв лроводиться прямолiнiйним методом в1.1ходячt4 з TepMiHy
, _:_,го ВI:1КОРИСТаНня кожного об'екта. Нарахування амортизашiТпроводиться починаючи з мiсяця, наступного за

,- , вве]ення об'скта в експл)атацiю.
. rlвзриство використовус наступнi строки корисного використання основних Засобlв:

-.rTepHe обладнання- 
. J прrIладдя

a

2 роки
4 роки

l2 poKiB

;::рахl'вання амортизацiт лрипиняеться починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття об'скта основного

, . . переведення його на реконструкцiю, модернiзацiю, лобулову. консерваltiю.
Комп'ютерне Меблi та приладдя Iнше Всьогt

обладнання

Первiена BapTicTb (тис.грн.)

:-l; l сiчня 2020

:{злtодження

504

бl9

4з4

1427

938

2046

93t

201(

20

и
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1;pouiHKa

НаЗI грулня2020

0

0

0

0

0

0

l12

270

t,

30

зl0

0

l42

580

0

l4,
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}lакопичений знос

:._з 1 сiчня 2020

l_шtrртизацiя

iоlб}-ггя

Нл 31 грулня2а20

Чшrга балансова BapTicтb

Нr 1 сiчня 2020

Нл 3l грулня2020

382 340 ,1,',.'
72,

392 404 796 79(

74| 152l 2262

Фiнансовi активи станом нл3l.|2.2020 року.

зариство визнас фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли воно ста€ сторонок)
-,--i1\ положень щодо фiнансового iHcTpyMeHTy. ОперачiТз придбання або пролажу фiнансових iHcTpvMcHTiB

.;я iз застосуванняМ облiкУ за датою розрахунку. Буль-якиЙ прибуток або збиток на моменТ лервiсноТ оцiнки
- -:-! _\ Звiтi про прибутки або збитки за поточний перiод або вiдобража€ться безпосередньо у склалi власного
_ , qкщо фiнансовий iHcTpyMeHT с результатом операчiТ з капiталом.

час первiснОго визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство оцiнюе ii за Тхньою, 
: , _, ,:вою вартiстю плюс отrерацiйнi витрати, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу

- - a alвого зобов'язання,
_- -энсовi iнструменти облiковуються вiдповiдно до МСБо 32 ''Фiнансовi iнструменти: подання,, i мсФз 9

-_.зi iнструменти).
-jDllcTвo класифiкус фiнансовi активи по таких категорiях:, Фiнансовi активи що облiковуються за амортизованою вартiстю, Эiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибутки та збитки, :] jHaHcoBi активи, що облiковУються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд.

Цiннi папера

Станом наЗ1.12.2020 р. за дакими облiку та звiтностi Товариства довгостроковi та поточнi iттвестицiТ в цiннi лапери
"Ше _r1* _,*ову-вались.

]ебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2020 року.

::ацiirна дебiторська заборгованiсть- це заборгованiсть' яка виника€ в процесi надання фiнансових ttосjlуг
- ._- за \;]\4ови пiдписання договору та внесеннJI коштiв.
. : , торська заборгованiсть класифiкуеться:

.' Jебiпtорська заборzованiсmь, яка виника€ при наданнi фiнансових послуг вiдображаеться за вартiстю
: - -::,\ i{а_]ходя{ень, за вирахуваннrIм резерву по cyMHiBHlrx боргах.

:,: вitзначеНнi погашенНя дебiторсьКоi заборгованостi за договорами та iншоТ дебiторськоТ заборгованостi
- ,-:., враховуе буль-якi змiни кредитоспроможностi дебiтора за перiод з дати виникнення заборгованостi та до

Jo ск.тадУ лебiторськоТ заборгованОстi за продУкцiю, товари, роботи, послуги включена заборгованiсть по
. r-,r Bi;lcoTкax за користування кредитом.
- -ul оцiнки заборгованостей резерв сумнiвних боргiв станом на 31 грулня 2020, нараховано на заборгованiсть

. -.]HIlx вiдсотках за користування кредитом в розмiрi 67 004 тис.грн.
- Iнtца dебimорська заборzовонiсmь

-,:, сьlаду iншоi дебiторськот заборгованостi включена заборгованiсть по виданим кредитам та розрахунки з
: :,l1{l1 лостачальниками (в нацiональнiЙ валютi).
. ,_lрська заборгованiсть згiдно з балансом:
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!ебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари

, роботи, послуги

Резерв знецi нення лебiторськоТ заборгованостi

Ч пста дебiторська заборго BaHicTb за проду кцiю,
товари роботи, послуги
щебiторська заборгованiсть за розрахунками:
за виданими авансами

!ебiторська заборгованiсть за розрахунками:
з бюджетом

з нарахованих доходiв

Iнша поточна лебiторська заборгованiсть

Резерв знецiнення дебiторськоТ заборгованостi

Чиста iнша поточна дебiторська заборгованiсть

31.12.2019

10 228

) /jJ

4 495

l 343

57 l60

l7 031

40 l29

з1.12,2020

8з 519

67 004

Iб 515

l zl9

208 86з

10з 262

l05 б0l

585

l Но пропtязi 2020 року рух резерву знецiнення Dебimорськоt заборzованосmi за itttцою trоlllочнок} lебiпttlрськоi

з аб ор zo ванiсmю бу в н асmу пнлlм :

2019 piK 2020 piK

(в пluс epttBeHb)

залишок на 0l сiчня
Формування резерву
Коригування (зменшення резерву)
Витрати на покриття боргiв
Залишок на 3l грудня

б 183
16 581

22 164
l48 914

l,+i2
l 70 26б22 764

РезультатИ змiн У резервi знецiненнЯ дебiторськоТ заборгованостi були вiдображенi у, звiтi про фiнансовi

p..ynrrur" i вiднесенi ,a'i"rl операrriйнi витрати. У зв'язку з виникненням пандемii CoVlD-l9 iiT вп"цивом на

економiчнУ сиц/ацiЮ в KpaTHi Товариство n.p..nrryno свою оцiнку кредитного ризику, який приташtанний дiя,пьностi

Товариствi i врахувало йЬго змiни при формуваннi резерву знецiнення лебiторськоi заборгованостi,

Запаси станом на 31.12.2020 року.

облiк i вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюсться вiдповiдно до МсБо 2 <запаси>,

Станом на З1 .12.2020 року з;tлишок запасiв склав 26 тис, грн,

згiдно облiковот полiтики Товариства за11аси мають враховуватися наступним чином:

- запаси облiковуються за найменшою з двох величин: собiвартостi i чистоТ цiни пролажу;

- при списаннi запасiв Товариство застосовус формулу оцiнки запасiв при Тх вибуттi або перелачi у

виробниttтво з надання лослуг за методом FIFO,

Грошовi кошти i Тх еквiваленти станом на 31.12,2020 року

грошовi кошти i iх еквiваленти включають грошовi кошти на банкiвських рахунках, а також грошовi кошти

розмiщенi на депозитних рахунках (еквiвалент грошових коштiв),

EKBiBcbleHпtu ?poulo(JlLx кошmiв - це KopoTкocTpoKoBi, високолiквiднi iнвестицiТ, якi вiльно конвертуються Y вlдо\4l

с} ми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни BaprocTi.

У iBiTi про руХ грошовиХ кЬштiВ вiдображенi грошовi потоки вiл операrriйноТ дiяльностi, що включають:

- надходження грошових коштiв вiд контрагентiв - Позичальникiв плати за користування кредиту, Наджод;кення

штрафнхИ санкцii (статтЯ <Надходження вiд реалiзацiТ продукцii (ToBapiB, робiт, послуг)>);

- надходження грошових коштiв вiд банкiв - вiдсотки за розмiщення грошових коштiв на депозитнllх рахунках

(стаття кIншi надходження>).
При складаннi звiтностi мсБо 2l <Вплив змiн валютних KypciBll - не застосОвувавсЯ в з в'язкУ iз тиirl. що У

товариства нема€ ваJIютних операцiй.
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Грошовi кошти наведено в таблицi

3l грулня 20l9

|9494

3l грулня 2020

24 262

I

Грошовi кошти в нацiональнiй валютi

Грошовi кошти в iноземнiй валютi

Станом на 3 1 грулня 2020 року, справедлива BapTicTb грошових коштiв та Тх еквtвалентiв дорiвнюс iх
ноtчtiнальнiЙ BapTocTi.

3. Зобов'язання та забезпечення.

Зобов'язання та yMoBHi активи станом на 31.12.2020 року .

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

зобов'язання та yMoBHi активи).
Зобов'язанttя Товарасmво класифiкус ва довгостроковi (строк погашення понад 12 мiсячiв) i поточнi (TepMiH

погашення ло 12 мiсяl_tiв).

.Щовгострокова кредиторська заборгованiсть вiлсутн я.

Поточна кредиторська заборгованiсть вiдображена в Балансi за первiсною вартiстю, яка дорiвнюс справедливiti
BapTocTi отриманих активiв або послуг.

Поточнi зобов'язання наведено в таблицi:

Поточна кредиторська заборгованiсть
за товари, роботи. послуги

3l грулня 2019 31 грулня 2020

3 02l

Поточнi зобов'язання за розрахунками:

880

з бюджетом (в т.ч. податок на прибуток)
з розрахунками зi страхування
з оплати працi

lншi поr,очнi зобов'язання

поточнi забезпечення

67
l75
800

512

888

232
l2l
1 0б9

1 1б9

l l23
Разом 3 322 6 735

При визначеннi погашення iншоТ кредиторськоТ заборгованостi Товариства на кожну звiтну -laTy проводить
аналiз сум кредиторськоТ заборгованостi з вираховуванням TepMiHiB r1 облiку на балансi, та TepmliHiB позовноТ давнос,гi
за перiод з дати виникнення заборгованостi та до звiтноi дати.

Протягом звiтного 2020 року Товариство здiйснило списання з балансу кредиторськоi заборгованостi
враховуючи строки позовноi давностi на суму 21 тис.грн..

Забезпечення станом на 31.12.2020 року

Резерви визнаються, якщо Товариство в результатi певноi подiТ в минулому ма€ юридичнi або фактичнi
зобов'язання, для врег}лювання яких з бiльшим ступенем ivoBipHocTi буле потрiбно вiдтiк pecypciB. i якi vожна оцiни ги

з достатньою надiйнiстю.
Товариство веде облiк умовних зобов'язань i активiв у вiдповiдностi до вимог МСБО 37. Виходячи з цього"

Товариство визна€ в якостi резервiв резерв вiдпусток, який формусться щорi.tно станом на початок року та вI]знаLIених

в iдрахувань щомiсячно.
Рух резерву вiдпусток протягом 2020 року:

Резерв станом на 01.0I.2020
Нараховано протягом року
Використано протягом року
Резерв станом на 31.12.2020

888
l lll

8]6
l 123

Резерв пiд забезпечення виплат персоналу на кiнець 2020 року cTaHoBl]Tb 1 l23 тис. грн

]з
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-4. Щохiд та витратил у тому числi прибутки та збитки.

, Визнання доходiв за 2020piK.

ffохоли компанii визнаються на ocHoBi rrринципу нарахування, коли icHyc впевненiсть. що в результатi операuiТ

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

Чистий дохiд вiд надання фiнансових послуг за2020 р. становиТЬ 249 114 ТИС, ГРН.

Визнання витрат за 2020 piK.

товариство несе витрати на ведення справи в процесi своеi операцiйнот дiяльностi. Витрати признаються в звiтi

про фiнансовi результати, якщо виникас зменшення в майбутнiх економiчнлтх вигодах, пов'язаних iз зп,tеншенняNi активy

або збiльшенням зобов'язання, якi можуть бути налiйно вимiрянi.
витрати признаються в звiтi про фiнансовi результати на ocHoBi безпосереднього зiставлення Milk понесениN,lи

витратами i вiдносяться до конкретних статей доходiв. Якщо виникнення економiчних вигiд очiкуеться впродовж

дa*iп"по* облiкових перiолiв i зв'язок з доходом може прослiдити лише в uiлому або побiчно1 витрати в звiтi про

фiнансовi резуль,lати признаютьсЯ на ocHoBi \4етод) рацiонального розполiл_ч.
витраru пр".пu.r"ся в звiтi про фiнансовi результати негайно, якщо витрати не створюють шtаliбутнi економiчнi

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

бацансi.

Елементи операuiйних витрати наведено в таблицi:
3l грулня 2019

68з
19 582
4 25з

588
46 1зб

31 грулня 2020

2 606
37 859
7 951
1 1,79

199,7з4

Матерiачьнi затрати
Витрати на оплату працi
Вiлрахування на соцiальнi заходи
Амортизачiя
Iншi операчiйнi витрати
Разом: 7| 242 249 329

Щоходи та витрати отриманl:
Чистий дохiд вiд реалiзацii пролукuiТ (ToBapiB, робiт,
послуг)
Собiвартiсть реалiзованоТ продукцii (ToBapiB, робiт,
послуг)
Iншi операчiйнi доходи
Адм iнiстративнi витрати
Витрати на збут

Iншi операLtiйнi витрати
lншi фiнансовi доходи
iншi доходи
Iншi витрати

31 грудня 2019 31 грулня 2020

54,746 249 174

24,7

49 282
5 з42

lб бi8
90

l1ll
78 966
19 5зб

l 50 827
41,7

922

Витрати з податку на прибуток визначаються вiдповiдно до МСБО 12 кПодатки на прибуток>.

ПоточниЙ податок на прибуток визначасться виходячи з оподатковуваного прибутку за piK. розрахованоТ за

правила]чrи податкового законодавства Украiни. У 2020 poui Товариство отримагIо прибуток у розмiрi 45 l тис.грн.. zute

фiнансовий результат до оподаткування зменшено на суму вiд'смного значення об'скта оподаткування lvllJHyJltlx

податкових перiолiв, податок на прибуток не нараховано.

5. Власний капiтал.

Стаryтний капiтал станом наЗ1.12.2020 року.

статутний капiтал зафiксований в установчих документах вiдображасться за первинною BapTocTi. Згiдно

облiковот полiтики витрати1 безпосередньо пов'язанi iз збiльшенням статутного капiталу, вiдобрах<аються як з\,1еншенtlя

власниХ коштiВ учасникiв. ДивiдендИ вiдображаюТься як зменШення власних коштiв в том\ перiоli. в якоi\lу BoHlT бу,лt,l

оголошенi. Дивiденди, оголошенi пiсля звiтноi дати, розглядаються як подiя пiсля звiтноi датtr згiдно ]\{сБо ]0 <ПодrТ

пiсля звiтноТ дати), i iнформаuiя про них розкриваеться вiдповiдним образом.
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СтаноМ на 01.01,2020 р. у статутноМу капiталi Товариства частки учасникiв Товариства були розполiлегri
пним чином

Статутний капiтал станоМ на 01.01.2020 р. був заре€стрований у розмiрi 89 9,77 505,62 грн. та не був сфорпlованtlй

в повномУ розмiрi - не вистач€L.Iо внескУ вiд Учасника Кiсельовоi Натальi СергiТвни в cyMi 8 988 752,8l грн.

Пiiля перерахування Кiсельовою Наталiею СергiiЪном на пiдставi платiжного дор),чення ЛЪ l вiд 09,01.2020 р.

внесокУ в розмiрi 8 988 752,81 грн., було повнiстю сформовано статутний капiтап, затверджений Рiшенням Загальнtlх

Зборiв Учасникiв ]\Ъl0 вiд 20.12.20|9p.

Протоколом Nsб вiд 09.06.2020 р. Загальних Зборiв Учасникiв Товариства затверджено рiшення про збiлыuення

статутного капiталу tовариства до 14з g4242з,04 грн. за рахунок додаткових вкладiв до статутного капiта",r)'

Товариства, наступних Учасникiв: Павлова РусланаОлександровича в cyMi 26982458,71 грн. та Кiсельовоi Натапi

Сергiiвни c1lli 26 q82 458"7l грн.
розмiр часток учасникiв Товариства та Тх номiнальна BapTicTb з урахуванням додаткових вкладlв пtсJя

Nsб в 09.06.2020 Загальних З учасникiв Т мала такии вигляд

Внески до статутного капiталУ у вiдповiдностi до Протоколу Nэб вiд 09.06.2020р. Загальних Зборiв Учасникtв

Товариства здiйснювались наст)/пним чином:
учасник Павлов Руслан Олександровлтч за гl_патiжними дорученнями:
ЛЪ TR.l8028 вiд 1 ].08,2020 на суму 8 500 000,00 грн.,

М TR. l 4 1 99 вiд 03.09.2020 на суму 4 500 000,00 грн.,

М TR.79087 вiд 21.09.2020 на суму 8 000 000,00 грн.,

]\г9 TR.35980 вiд22.09.2020 на суму 1 000 000,00 грн.,

ЛЪ TR,58351 вiд 30.09,2020 на суму 4 982 458,71 грн.,

учасник Товариства Кiсельова Наталя Сергiтвна за платiжним дорученням:
Ns TR.21460 вiд 1 1.08.2020 на суму 5 400 000,00 грн.,

ЛЪ TR. |'774l вiд l2.08.2020 на суму 2 804 000,00 грн.,

М ТR.2902З вiд 17.08.2020 на суму 296 000,00 грн.,

Ns TR.54747 вiд З 1.08.2020 на суму 4 500 000,00 грн.,

ЛЪ TR.64655 вiд З0.09.2020 на суму б 500 000,00 грн.,

N9 TR.45 |27 вiд07.10.2020 на суму 7 482 458,71 грн.

Загапом була перерахована сума в розмiрi 5з96491,/,42 грн та сформовано повнiстю статутниt:l капiтал

вiдповiдно до Протоколу ЛЪб вiд 09.06,2020р. Загальнlтх Зборiв Учасникiв Товариства.

ПротоколоМ ЛЬl3 вiД 02.12.202ар. ЗагальниХ Зборiв Учасникiв Товариства затверджено рlшення про вlдчу}кення

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

статутному
капiталi,7п

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (КРИСМАР
IHBECTMEHTC ЛIМIТЕД) що е юридичною особою за законодавством
Республiки Кiпр, свiлочтво про держав}Iу ресстрачiю нЕ 36040l вiд 23 вересня

2016 року. мiсцезнаходження якоТ:ГРИГОРIУ КСЕНОПОЛУ, l7, ЛlМАСОЛ
зl0 кIпр

Кiпр в0.02

КIСЕЛЬОВА НАТАЛJI С
Длреса засновника: 8з005, ,Ц,онецька обл., MicTo Донецьк, Ленiнський район,
ву пухо динок З9 26

УкраiЪа 9^99

ПАВЛОВ РУСЛАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Адреса засновника: 01 l0З, м.КиТв, Печерський район, ВУЛИЦЯ
ДРАГОМИРОВА, булинок2QА, 15

Украiна 9.99

Учасники
Частка участi у

статутному капiталi

Частка участi у
статyтному капi,галi .t,

вiдсотках

ТОВА РИСТВО З ОБМ Е)KЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (КРИСМАР lHBECTMEHTC
лIмI

'72 000 000,00 грн 50.02 %

КlСЕЛЬОВА НАТАЛЯ СЕРГIIВНА З5 971 2l1,52 грн. 24,99 %

ПАВЛОВ РУСЛАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ З5 971 2l 1,52 грн 2,4"99 %

Всього 14З 942 423,04 грн l00 %
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статутного капiталу Товариства, що становить 72 000 000,00 грн., яка належала ТоВАРИСТВУ З оБМЕЖЕНоЮ
ВlДПОВIДАЛЬНlСТЮ (КРИСМАР IHBECTMEHTC ЛIМIТЕД) на користь Айсаутова AMipa Минжасаровt{ча.

На пiдставi цього протоколу було виведено зi складу учасникiв Товариства ТоВАРИСТВо З оБМЕЖЕНоЮ
вlДПОВlДДЛЬНIСТЮ (КРИСМАР IHBECTMEHTC ЛIМIТЕД> та прийнято до складу учасникiв Товариства

Айсаутова AMipa М инжасаровича.

Склад учасникiв Товариства та iх частки у статутному капiталi Товариства пiсля затвердження ПротОкОЛУ Ml3
вiд 02.12. загальних учасникiв

Учасники Громадян-
ство

Частка участi у
статутному

капiталi

Частка
участi у

статутному
капiталi у %о

Аr:iсайтов AMip Минжасарович
Адреса учасника: Мальта, MicTo [л-Моста, вуличя TpiK
Iл-Кбiра, булинок 176, квартира 1 Мальта

72 000 000,00
грн,

50,02 %

Кiсельова Наталя Сергiiвна
Алреса учасника: УкраТна, 8З005, Щонешька обл., MicTo

,Щонечьк. ВУЛИЦЯ ПУХОВА, булинок 39, квартира 26
УкраiЪа

з5 971 211,52
грн.

24.99 %

Павлов Руслан Олександрович
Алреса учасника: YKpaTHa,0l103, MicTo КиiЪ, ВУЛИЦЯ
ДРАГОМИРОВА, булинок 20А, квартира l5

YKpaiHa
з5 911211,52

грн.
24,99 %

Всього
l4з 942 42з,04

грн.
100 %

Протоколом ]Ys l5 вiд 22.12,2020 р. Загальнлгх Зборiв Учасникiв Товариства затверджено рiшення про збiльшеННЯ

статутного капiтапу Товариства на 29 000 000,00 грн. до розмiру 172 942 42з,04 грн. за рахунок наступних додаткових
вкладiв Учасникiв:

r Айсайтова AMipa Минжасаровича у cyMi 14 505 800,00 грн.;

. Павлова Руслана олександровича у cyMi 7 247 100,00 грн.;
о КiсельовоТ Натапi Сергiiвни у cyMi 7 247 100,00 грн.
Станом наЗ1.12.2020 р. розмiр часток учасникiв Товариства та rх номiнальна BapTicTb з урахуванНЯlvl дОДаткоВllх

вкладlв пlсля п JYgl5 22.12.2 загальних учасникiв иства N,ItLпи вигляд:

Станом на 3l.i2.2020 р. внески до стаryтного капiталу у вiдповiдностi ло Протоколу Ne15 вiД 22.12.2020 Р,

загальних Зборiв Учасникiв Товариства були злiйсненнi лише Учасником Айсаутовим AMipoM МrrнжасаровичоN4 3а

платiжним дорученняN{ ЛЪ 79З5 вiл24,12,2020 р. на суму l4 505 800,00 грн.

Загалом протягом 2020 року було учасниками Товариства перераховано BHecKiB до статутного капiтаЛ1 В РОЗМiРi

71 459 470.2З грн.
Станом на 3 l .12.2020 р.:
- заресстрований статурний капiтал становить 112 942 42З,04 грн.;
- сплачений статутний капiтал сформований в розмiрi 158 448 22З,04 rрн.;
- сума несплачених BHecKiB становить |4 494 200,00 грн.
Операчiй iз пов'язаними особами протягом 2020 р. не було.

протягом 2020 року Товариство нараховув€tло i виплачувало заробiтну плату директору та головному

бухгалтеру ( в тис.грн) :

тис.грн
Нараховано протягом 2020 року Залишок заборгованостi станом на 31.12.2020

Щиректор 1560 1 З5

Головний бухгалтер '7З5 27

чином

t

I

Частка участi у статутному капiталi у
вiдсотках

Частка участi у статутному
капiталiУчасники

50.02 9,686 505 800,00 грн
АИСАУТОВ AMIP
МИН)КАСАРОВИЧ

24,99 %4З 2l8 31 1,52 грнКIСЕЛЬОВА НАТАЛЯ СЕРГIТВНА

4З 218 З 1 1,52 грн 24.99 %ПАВЛОВ РУСЛАН
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

100 %l'72 942 423,04 грн.Всього
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б. YMoBHi i договiрнi зобов'язання i операцiйнi та фiнансовi ризики.

Управлiння ризиками Товариства являс собою процес передбачення
наслiдкiв, що включае ix iдентифiкацiю, оцiнку, упередження та уникнення.

Компанiя визначас наступнi категорiI ризику:
- Фiнансовий
- Нефiнансовий
- lншi ризики

нейтралiзачii iх негативних фiнансових

Управлiння фiнансовими ризиками

Фiнансовий ризик вклюtiас ринковий ризик (валютниri ризик, ризик iнвестицiй в акцiТ. ринковий операцil."tнitl"t

ризик, ризик змiни процентноТ ставки та iнший цiновий ризик), кредитний ризик i ризик лiквiдностi. Головною N4етою

управлiння фiнансовими ризиками с визначення лiмiтiв ризику та подальше забезпечення дотримання встановле1,1их

лiмiтiв.

Кредитнпй ризик - ризик неспроможностi контрагента (буль-якого дебiтора) виконати взятi на себе буrь-якi
логовiрнi зобов'язання перел Товариством.

Товариство не схильне до кредитного ризику, а саме ризику того, що одна сторона за фiнансовим iнструп,tентом
принесе фiнансовиt"l збиток iншiй cTopoHi, так як не зможе виконати свос зобов'язання.

Керiвниltтво товариства очiнус кредитний ризик поточних операчiй. Ця оцiнка знаходить свое вiлображеLlня у
розрах}нк} резерв} внаслiдок кредитного знецiнення (детально розкрито вище у розлiлi <!.ебilорська заборгованit'rь
cTaHoN,l на З 1.12.2020).

Оцiнка 1прав.riнськи\4 персоналопt Товариства креди,lного ризик} с оцiнка кре_lитоспро\,lожносli конграtеrliiв.
для чого використову€мо кредитнi рейтинги та буль-яку iншу лосryпну iнформачiю щодо fu спроможностi виконувати
борговi зобов'язання,

Компанiя контролю€ кредитний ризик, встановлюючи лiмiти на одного контрагента або групу, пов'язаних
KoHTpaIeHTiB. Лiмiти кредитного ризику по продуктах i галузям економiки регулярно затвердж)юrься керiвницIво\4.
Монiторинг таких ризикiв здiйснюсться рег)лярно. при uьоvу лiviти переглядаються не рiлше олного раз) на piK.
Керiвничтво КомпанiТ проводить аналiз за строка\,Iи затримки платежiв лебiторськоТ заборгованостi з основноТ
дiял bHocTi i в iлстежус простроченi заJIишки дебiторськоТ заборгованостi.

Рцздц дiцвiдцостi

Рrrзик лiквiдностi полягае в тому, що Товариство не зможе оплатити Bci зобов'язання прIt HacTaHHi TepMiHy r,x

погашення. Компанiя здiйснюс ретельне управлiння i контроль за лiквiднiстю. Компанiя використову€ проt{едури
детiLльного бюlжетування i прогнозуваннJI руху грошових коштiв, щоб угIевнитися в наявностi pecypciB. необхiднtrх
для свосчасноТ оп"лати cBoix зобов'язань.

Товариство ана-пiзl,с термiни платежiв, якi пов'язанi з лебiторською заборгованiстю та iншl.tми фiнансовип,tи

активами. зобов'язання\tи. а таNож прогнознi потоки грошових коштiв вiл операшiйноТ riяльностi.

Iнфорпrачiя що.fо нед!iсконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями Товариства в розрiзi cTpoKiB

погашення представлена наст\,пнltм чиноil,l:

Ринковий ризик це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiл фiнансового
iHcTpyMeHTa коливатим}ться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплю€ три типи рLlзику: iнruийI r_(iновиij

р}rзик. валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик виникас у зв'язку з ризиками збиткiв, зчN,rоtsJIеннх

колIlваннями цiн на акцii. вiдсотковрIх ставок та валютних KypciB. Товариство наражатиметься на pltHKoBi ризики у
зв'язку з iнвестицiями в акцii, облiгацii та iншi фiнансовi iнструменти.

Iнtuuй цiновuй рuзuк обо рuзuк iнвесmuцiй в окцit - ризик, пов'язаний iз чутливiстtо BapTocTi активiв,
зобов'язань та фiнансових iHcTpyMeHTiB Товариства до коливання ринковоТ BapTocTi акчiй.

Рllзик змiни цiн полягас в тому, що поточний або майбутнiй прибуток Товариства мо;ке лiддатися }tегатt]вному
впливу змiн ринкових цiн на акцiТ, якi облiковуються як фiнансовий актив. Зниження цiн. в т.ч. i ix анулюванtIя. l\{o)tie

призвести до зниження чистого прибутку i грошових потокiв. Товариство на реryлярнiй ocHoBi оцiнюс можливi сшенарiТ
плайбутнiх коливань та Тх вплив на операцiйнi та iнвестицiйнi рiшення.

Вшlюmнu.й рчзuк це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiл фiнаtlсового
iнструпленту коливатимуться внаслiдок змiн вацютних KypciB. Валютнi ризики у Товариства не виникають у зв'язку з

вiдсутнiстю операцiй в iноземнiй валютi.
Вidсоmковuй рuзuк - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiл фiнансового

iнструплента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. Керiвництво Товариства усвiдоп,tлюс. що

27

м

t



\

вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме як на доходи Товариства. так i на справед"циву вартiсгь tlистих

активiв.
Монiторинг вiдсоткових ризикiв здiйсню€ться шляхом оцiнки впливу можливих змiн вiдсоткових ставок на

BapTicTb вiдсоткових фiнансових iHcTpyMeHTiB.

[пя оuiнки можливих коливань вiдсоткових ставок Товариство використовувало iсторичну волатttльнiсть
вiдсоткових ставок за строковими депозитами (ло 1 року) за ocTaHHi 5 poKiB за оприлюдненою iнформацiею LiБУ.

Товариство визна€, що обцрунтовано можливим е коливання ринкових ставок на *4 процентних l]\,HItTI.{.

Провелений аналiз чутлrtвостi заснований на припущеннi, цо Bci iншi лараметри, зокрема валютниir курс.
залишатимуться незмiннипtи, i показус можливий вплив змiни вiдсоткових ставок на 4 процентних пунктtr на BapTicTb

чистих активiв Товариства.
У разi зростання вiдсотковлтх ризикiв Товариство буле очiнювати чи позбуватися боргових фiнансовrrх

iHcTpyMeHTiB з фiксованою вiдсотковою ставкою.

Ризик yправ",riння капiталом

ОсновнипtIr е,пе\{ентаN,lи управлiння капiталом керiвництво вважае власнi кошти. Щля збереження i коригування
структури капiтап, Товариство може переглядати свою iнвестицiйну програму. Керiвництво Компанii щопliсячнсl
аналiзуе показнllк1.1 рентабельностi капiталу, довгостроковоТ фiнансовоi стiйкостi на пiдставi даних про велrlчину
прибутку та iнфорrrачiТ по креlитному портфелю.

Що сrспа.л1, капiтап}, Товариства входять грошовi кошти та ix еквiваленти, а також капiтал акцiонерiв коtчtпанiТ.

розкритий у звiтi про фiнансовий стан.
Позиковi коштtt Товариство протягом 20l9 року не заryчало. Залишки на балансi Товариства позиковtlх коштiв.

TaKi як довгостроковi чlt KopoTKocTpoKoBi кредити i позики, вiдсутнi.
Управ;riння нефiнансовими ризиками.

Oпepauil"rHlll"l pIl]IlK ризик фiнансових втрат, що виникас через недолiки управлiння, прочесiв обробrrення
iнфорьлашii. KoHTpo-тboBaHocTi. безперервностi роботи, надiйностi технологiй, а також помилки та несанкцiонованi лiТ

персона1) ,

Рltзlrк ]аконодавчого простору - можливi наслiдки для фiнансового стану Товариства .lерез змitiи в

Законодавствi (наприкла_1. зrliнtt в оподаткуваннi) та iснуючих нормах здiйснення кредиryвання.
Керiвниttтво приlivас 1,правлiнськi або калровi рiшення в разi виявлення пор},шень дотри1\,Iання BcтaHoB.пeHtlx

полiтик в частинi ведення об;iку. Системно проводить процедури монiторингу змiн (можливих змiн) в законолавчоNlч
просторi, контролю за ступенем захисту iнформачiйноТ мережi Товариства.

Управлiнський персонал вважас, що Товариство нарахувало Bci податки, що стосуються дiяльностi компанii. У
ситуашiях невизначеностi Товариство здiйснило HapaxyBaнHя trодаткових зобов'язань, виходячи з оцiнки керiвtлицтвоirt
iмовiрною величини вiдтоку pecypciB, якi булуть потрiбнi для погашення таких зобов'язань. Керiвниuтво Товариства.
грунт)ючись на TpaKTyBaHHi податкового законодавства, вважа€, що зобов'язання з подаз,кiв вiдображенi в повгIоN,Iу

обсязi. TliM не меншl податковi та iншi державнi органи N{o}KyTb по-iншому TpaNTyBaTtl положенtJя чtlнного по]lаткового
законо_]авства. i вiдмiнностi в TpaKTlBaHHi можуть маги icToTHi наслiдки.

Управ,пiння операцiйним та юридичним ризиками забезпечу€ належне функшiонування внутрiшньоТ полiтики та

процед}р коrtпанii в цiлях мiнiмiзацiТ даних ризикiв.

Управlriння iншими ризпками.

Ризик краiни УкраТна

УкраТна с краТною з перехiдною економiкою i в даний час не мае достатньо розвиненою дiловоi та законолавчоi'
iнфраструктури, в!сlючаючи стабiльну банкiвськ1 i сl,лову системи, якi iснують в краТнах з бiльш розвиненою рl.,lнковою
економiкою, Сучасна у,краiнська eKoHoMiKa характеризу€ться, зокрема, такими явищами, як низька KoHBepToBaHicTb

нацiональноi валют1l за кордоном, валютний контроль, низький piBeHb лiквiдностi на ринках капiталу i триваюча
iнфлячiя. В результатil ведення дiяльностi в YKpaiHi пов'язане з ризиками. якi як правило, не зустрiчаються в краiнах з

бiльш розвиненою ринковою економiкою. Стабiльний i успiшний розвиток украТнськоi економiки i бiзнесу Компанii в

певнiй Mipi залежить вiд ефективностi економiчних заходiв, шо вживаються урядом, а також подальшого розвитк\'
правовоi та полiти.tноТ систем.

7. ПодiТ пiсля дати балансу.
на дату подання звiтностi не вiдбувалися подii, якi б суттсво вtIлинули на фiнансову результат за 2020 pik.

Управлiнський персонал Товариства подас фiнансову звiтнiсть акшiонерам для затвердження на рiчнtlх
Загальних зборах,

Таким чином, фiнансова звiтнiсть, що скJIадена згiдно з МСФЗ налае iнформачiю про фiнансове становище.

результати дiяльностi та р),х грошових коштiв ТОВ (БIЗПОЗИКА), яка € корисною для широкого кола корист1 вачiв
при прийняпi ниvи економiчних рiшень.
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8. Припущення про безперервнiсть дiяльностi

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена з припущення безперервностi дiяльносr,i. управлiнськиЁr

персон€tл не ма€ HaMipiB лiквiдувати суб'скт Ltи припинити дiяльнiсть i лостitiно розробляс т,а

впроваджус плани щодо майбутнiх дiй якi на продовЖення безперервноТ дiяльностi пiдпрrtсмс-гва.

Пiдтвердженням ефективноТ роботи с значна кiлькiсть фактично заключних логовt_lрiв позl|кlI

вiдповiдно до отрIlманоI лiцензiТ, в , дiя яких спрямоtsана на отримання прибуткiв.

!иректор А. М. Крупела

Головний М.М. Гайворонська
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