
Додmок 1

до Нацiональною положенш (шндарry)
бlл<штерською облiку 1 "Зашьнi вимом до фiнансовоi звiтноmi"

,Щата (piK, мiояць, число)

-:х-
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕIIОЮ ВЦПОВЦАЛЬНIСТЮ "БIЗНВС ПОЗИКАff

_ _:черський район в MioTi Кисвi
l ! : :--:::t]Ё форма гооподарювання Товариотво з обмеженоюiйповЙальнiотrо

ll rншl види кредитування

]::]]-]?iliil якою наводяться в fривнях з копiйками)
: : .-: :.-:начк1,"v" у вiдповiднiй клiтинцi):

: ::::артаrrи) бухгалreроького облiку
: .- .:::i:fартамнфiнаноовоiзвiтноотi

Бшанс (Звiт про фiнансовий стан)
на 31 грудня 2018 р.

Актив
активи

за едрпоу
за коАтуу
за копФг
за квЕд

Форма ЛЪ1 Код за.Щ(У
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, l]l

_ : : :': ],rВаниХ 0ТаХОВИХ РеЗ9РВНИХ
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активи

] ::,]lpa\\,Hкa\lи:

., -;_ :ра\\нкамиiзвнугрiшнiх

: _ : ]1 .: :J ]aРВа\

код1
2019 l 01 l01

41 084239

8038200000

240
64,92

л
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195 3 б99

200

300 3 861

Е

IIа кiнець
звiтного

Черенкова Наталiя Василiвна

КРЮЧКОВА НАТАЛIЯ БОРИСIВНА

10 000

10 475

309

КерЬник

Головпий бу

9
Fо

иt 1пайовиt; капiтал

податковi зобов'язання

v rcмч чиол:

р"r"р" ооuaотокових зобов'язань

-6иткiв 

або резерв наJIежних виплат

Бтoчr" r.р"д**роька заборгованiоть за:

HicTb за отраховою 4цпlхýтю

rHi доход, вiд переотраховикrв

1 Визначаетьоя в

,^ kу: виконавчоi влади, що реалiзуе державну полiтику у сферi отатиотики



9 75б
l l тпрв€}tстВо

10 784

IIа кiнець
звiтного пепiолч

4

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
,,БIзнЕс позикА,,

{ата фiк, мiсяць, число)
за сдрпоу

(найменування)

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
PiK 2018

10 000

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

_,ti: вiд кцii (ToBapiB,
7eчi

,,,,ilCqHi, ва]к)ва

.fullu. валова
..ii

-----:- 
- _ . : _: :]:-i ;ть ре а]iзованоi продцzкцii

вuплаmаJvru

. - ..,,:,a,-ii?\ll) Bid змiнu у резервах

, '|.,i .a!!!llxсm BcUloBa с
,'.| - _-i -:;Сlпкll пе lB в lHulux

доходи
,- 

.,.l.,, чllс,|li:
, .|.-.. бiо змiнu Bapmocmi aKmuBiB, якi оцiнююmься за
-,.-,:(jеd.7||вою варmiсmю
- .:,::о вid первiсноZо вuзнання бiолоziчнuх aKmuBiB i

bцoi'
--.:|::о вid вuкорuсmання кошmiв, вuвiльненuх Bid
. ,: ,оili|?кування

у полq/ чuслi:
мrпраmu вid злriнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

309
: i.1 ьс ь ко 2оспоdарсько i' проdукцi i'

Ф iнлrсовий результат вiд операцiйноi дiяльностi :

10 784
- 5;ггок

_:\С-] вlд \л{аст в капlтчlлl
_r:=r фiнансовi доходи

внА __-=t:оходи

у mому чuслi:
doxi d Bid блаzоdiйноi' dополtоал

: .:-л jHcoB1

р.

169

75

65

ыlmраmu вid первiсно2о вuзнання бiолоziчнuх акmuвiв i

Форма N2 Код за !КУЩГ ls0t0tБ

за ана-погiчний
перiод

попереднього

1 820

1 820

789
зз5
513

184

ки.

вiд

сmаmml

160

l0 475

1.1 ]r

а

\7з



Продовження дода

Фiнансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 4\7 з57

збиток 2295

Витрати (лохiд) з податку на прибуток 2300 (75) (64)

ПриФток (збиток) вiд припиненоi дiяльностi пrсля

оподаткуваннrl

2з05

Чистий фiнансовий результат:
прибуток 2350 з42 29з

збиток zз55 )

п. сукупниЙ

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРЛ йних витрлт

Ш. РОЗРЛХУНОК ПОКЛЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI Л

за ана,rогiчнl
перiол 

= 
_

попередньOt:-

За ана"lIогiчн-,
перiол i,-:l

попередньоЁ

за аналогiчн,l
перiод -]

попереднь0!--:

4|

789 ,--

|2
4ы

наталiя Василiвна

I

Дооцiнка (уцiнка) неофр9тцихзцц4l
Дооцiнка (уцiнка) фiнансовlтх

астl,аБшою су-у"ного дохо.ry асоцiйованих та спiльних

Iнший сукупний дохiд до оподаткування
Податок на прибутоц пов'язаний з iншим суryццццд9х9д9ц
Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування

ний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 24б0)

вiдоахчванrrя на соцiальнi заходи

14 011

Чистий гrрибуток (збиток) на одну просту акдlц
Скориго"аний чистийприбуток (збиток) на .

КРЮЧКОВА FIАТАЛIЯ БОРИСIВНА

( )

(

16 -:



а2
l

| Дата(рiк, мiсяць, число)

J Пiдприсмство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЗНЕС ПОЗИКА" за е,ЩРПОУ

) l (найменування)
---1

I

l Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
за PiK 2018 р.

ФормаN3 КодзаДКУДГ 1s0l0И l

v

коди
19 l01 1

4I

f

Статгя Код За звiтний перiод За аналогiчний перiод
попеDеднього DoKv

1 2 з 4
I. Рух коштiв у результатi операцiйноi дiяльностi

Надходженrш вiд:
Реалiзацii проryкцii (mварiв, робiт, посrryг) 3000 1,2 066 1 500
Повернення податкiв i зборiв 3005

у ToInry числi податку на додану BapTicTb з006
I-{iльового фiнансуванrrя з010
Надодження вiд отриманнrI субсидiй, дотацiй 301 1

Надходження aBaHciB вiд попryпцiв i замовникiв 3015
Надходдсення вiд поверненнrI aBaHciB 3020
Надходженrш вiд вiдсоткiв за запишками коштiв на
поючнI,D( рахунмх з025 47 16
Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) 3035
Надходження вiд операцiйноi ореIци 3040
Надходкення вiд отримання роялтi, авюрських
винагород

3045

Надходження вiд страхових премiй 3050
Надходження фiнансових установ вiд поверненнrI позик 3055 28 260
Iншi надходження 3095
Витрачання на оIIлату:
ToBapiB (робiт, пос.гryг) з 100 ( 72|з ) ( 9вб )
Прачi з l05 ( 1 |47 ( 209 )
Вiдцрахувань на соцiальнi заходи зi 0 ( ) ( )
Зобов'язань з податкiв i зборiв з1 5 67з ) ( 109 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 31 6 ) ( )
Витрачання на оIшату зобов'язань з податку на додану
варгiсть

3117 ( ) ( )

Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв 31 18
Витрачання на оплату aBaHciB 3 135 ) )
Витрачання на оплату поверненнrI aBaHciB 3 140 )
Витрачання на ошIату цiльових BHecKiB 3|45 ) (
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами з 150

( ) ( )

Витрачання фiнансових установ на наданrul позик з 155 ( з5 969 1757 )
Iншi витрачання 3 190 ( 364 з4 )
Чистий рух коштiв вiд операцiйноiдiяльностi 3195 -4 99з -1 579

II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйноi дiяльностi
Надходження вiд реалiзацii:
фiнансових iнвестицiй 3200
необоротних активiв з205
Надходження вiд отриманих:
вiдсоткiв з2|5 I57
дивlдендв з220
Надходження вiд деривативiв з225
Надходження вiд погаIценнrI позик 32з0
Надход2кення вiд вибу-гтя дочiрньою пiдприемства та
iншоi господарськоi одиницi з2з5
IHmi надходженrш з250

//



Витрачання на придбання:

фiнансовкх iнвестицiй з255 )

необоротних активiв зz60 ( )

Виплати за деривативами з270 ( )

Витрачання на надання позик 3275 ) (

з280
( ) (

Iншi шlатежi з290

Ч"стlй ру- л"о-тiв вiд iнвестицiйноi дiяльностi 3295 )

зз 00 6 з74 з 466

Отримання позик зз05

Надходження вiд продалqу частки в дочlрньому
пiдприемствi зз 10

Iншi надходл<ення 3340

Витрачанrrя на:
Викуп власних акцiй зз45 ) (

погашення позик з350

Сшlаry дивiдендiв зз55 ) (

Витрачання на сппату вlдсоткlв зз60 ) (

з365 ( ) (

Витрачання на придбаrrнячастки в дочiрньому
пiдприемствi зз70

(

зз75
( ltt

Iншi п,татежi 3390 lll

Чис-тий рух коштiв вiд фiнансовоi дiяльностi 3395 " 
]__ _. +ьь

3400 _ -::- - ++

Залишок коштiв на почаюк роцу з405

В-r"" Йi"и вЕL,Iютних lуpg*dHa залишяк коштrв-\ 3410

ll l -х 3415 - _J

ffi4ruо"2r@-Lyy!|. ,lкtr
dd,,/dfiJ,аSd
{Ё 1 пOзи
\{; [ФKn4t*ari
{с^_ \ 410842

ф)ь;
-t{ф.jэв'

jlb)*^"*.-"*



,Щата (piK, мiсяць, число)Пiдприемство 
;8"rfi"r_i9r"озоБмЕжЕноювIдповIдАльнIстю,,БIзнЕс зае!рпоу

(найменування)

Звiт про власний капiтал
Pilt 2018

ФормаМ4 КодзаДУДГls01005 l

Коригування:
змiна облiковоi
полiтики

Частка iншоББЙББ
оду асоцiйованих i

спlльних п1

Резер-
вний

капiтал

Нерозпо-
дiлений

прибуток
(непокри-

тий
збиток)

Iншi змiни

Чистий пffiуток-
(збиток) за звiтний

Iнший сукупниt

,Щооцiнка (уцнка)

Iнший с}тqупнЙдЫЙ
Роз.rодiл пр"фф
виплати власникам

Сща чйсюго пр@тr,у
н.алечадо бюдхlgту
вlдповlдно до
законодавства
Сума чисйБ прlибутцу-
на cTBopeHrUI
спецiальних



10

Сума чистого прибутку
на маторiальне
заохоченнrI
Внески учасникiв:

зменшенrrя номiналь-
Hoi BapTocTi акцiй
Iншi змiни в капiталi
Прилбанrrя (продаж)
неконтрольованоi
частки в дочiрньому

Разом змiн у капiталi

Керiвник

Головний

Черенкова Наталiя Василiвна

КРЮЧКОВА НАТАЛIЯ БОРИСIВНА
\., Ilлоlпlt(ptк+qtхцgя ходl
l-\Ъ'r 4h-ils42зs./l-\&iа#

.<rzй



[rримiтки до фiнансово[ звiтностi за 2018 piK
Товариство з обмежено вiдповiдальнiстю <<БIЗнЕс позикА>

1,. Загальнi положення.

;

,

Повна назва товариства: Товариство з обмежено вiдповiдальнiстю
(БIЗНЕС ПоЗИкА)

Скорочена назва товариства: ТОВ КБIЗПОЗИКА)
Код €ДРПОУ: 410842з9
Органiзацiйно-правова форма
товариства:

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Щата проведення державно'i ресстрацii 17.01.2017

Holtep запису про включення вiдомостей про | 070 102 0000 066830

Мiсцезнаходження: 011Зз, м.Киiв, БУЛъВАР ЛЕСI УкРАiНкИ,
будинок 26, офiс 624.

Чисельнiсть працiвникiв :

Кiлькiсть учасникiв станом на 3l.|2.20|1 р.

ректор: Черенкова Наталiя Василiвна
оловний бухгалтер : Крючкова Наталiя

Наявнiсть вйокремлених пiдроздiлiв ФIЛIЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
вIдповIдАлънIстю,,БIзнЕс позикА'
"киiв 1,,

Кол еЩРПОУ ВП: 41785З66
Мiсцезнаходження ВП: 0100i, м.КиiЪ,
Шевченкiвський район, ВУЛИЦЯ
СоФIiВСЬКА, будинок 3-Б
Реестрацiя : 06.|2.20|7
ФIЛIЯ ЛlЬ2 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
вIдповIдАльнIстю,,БIзнЕс позикА,,
Код еДРПоУ ВП: 42з24595
Мiсцезнаходження ВП: 61002, XapKiBcbKa обл.о
MicTo XapKiB, КиiЪський район, ВУЛИЦЯ
ДАРВIНА, будинок 7, офiс 1-5
Реестрацiя : 24.07 .20 1 8
ФIЛШ МЗ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
вIдповIдАльнIстю,,БIзнЕс позикА,,
Код е!РПОУ ВП: 42З29451
Мiсцезнаходження ВП: 79007, Львiвська обл.,
MicTo Львiв, Галицький район, ВУЛИЦЯ
ШПИТАЛЪНА, будинок 26, офiс 2
Реестрацiя : 25.07 .2018
ФIЛIЯ ЛЪ4 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
вIдповIдАлънIстю,,БIзнЕс позикА,,
Код СДРПоУ ВП: 42529817
Мiсцезнаходження ВП: 4903 8,
Щнiпропетровська обл., мiсто,Щнiпро,
I_{ентральний район, ВУЛИЦЯ ШМIДТА,
будинок 9 Б
Реестрацiя: 08. 1 0.20 1 8

31

1

вйповйальнi особи



ФIЛIЯ ЛЬ5 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЗНЕС ПОЗИКА"
Код еДРПОУ ВП: 42590З47
Мiсцезнаходження ВП: 29001, Хмельницька
обл., MicTo Хмельницький, ВУЛИЦЯ
ГРУШЕВСЪКОГО, булинок 45
Реестрацiя: 02. 1 1.201 8

ФIЛIЯ ЛЬб ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЗНЕС ПОЗИКА"
Код СДРПОУ ВП: 42685889
Мiсцезнаходження ВП: 65045, Одеська обл.,
MicTo Одеса, Приморський район, ПЛОЩА
СОБОРНА, будинок 1, офiс 101

Ресстрацiя: 05. 12.201 8

товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю кБIзнЕс ПозикА) е фiнансовою компанiею, яка мае право

надавати коцти у 11озику, в тому числi i на умовах фiнансового кредиту вiдповiдно до Лiцензii Нацiональноi koMiciT

що здiйсшос державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг згiдно розпорядження Нацкомфiнпослуг Bi:
О6.04.201'7 j\Ъ 961. Товариство веде свою дiяльнiсть на всiй територiТ УкраiЪи.

Фiнансова звiтнiiть ТоВ кБIЗПоЗИкА) за piK, який закiнчився 31 грудЕя в 2018 р. затверджена до вигryску (_ll
метою оприлюднення) керiвництвом Товариства 26 лютого 20 l 9 року.

Hi 1часники Товариства, Hi iншi особи не мають права вносити змiни до цiет фiнансовот звiтностi пiсля iT

затвердження до виtryску.
Товариством затвержено наказ "Про облiкову полiтику" за Jt 1-Вр вiд 17.01.2017 року.

Умови здiйснення дiяльпостi.

ТоВ кБIЗПоЗИкд) здiйснюс свою дiяльнiсть в YKpaiHi. Таким чином, на бiзнес Товариства вIIливають

eKoHoMiKa i фiнансовi ринки Украiни, якиМ притаманнi властивостi РинЦ, який на даний чаС розвиваеться. Украiна

продовжуе проведення економiчнлп< реформ i розвиток свого правового, податкового поля та законодавчот базll

"iдповiд"о 
ло потреб ринковоi економiки, проте вони пов'язанi з ризиком неоднозначностi тлумачення ix вшr,tог, якi дс

того Ж схильнi до "асr^ 
змiн, щО укупi З iншимИ юридиtIнимИ та фiскальнШrаи перешкоДами створюе додатковi проблеltll

дпя пiдприемств, що ведуть бiзнес в ykpaTHi. Майбутня стабiльнiсть укратнськот економiки багато в чому залежить Bi-

цих реформ i досягнень, а також вiд ефективностi економiчнлu<, фiнансових i грошових заходь, що вживаються урядо}t.

vkpiTHibka ekoHoMika слабо захищена вiд спадiв на ринку i зниження темпiв економiчного розвитку в iнших частинах

cBiTy. У 2018 poui украiЪський уряд продоВжуе вживати заходи з пiдтримки економiки з метою подоланнrI наслiдкiв

глобальноi фiнансовоi кризи.
Товариство мае диверсифiкований портфель виданих коштiв у позику, клi€нти, операчiТ з якими у сукупностl

приносять бiльше 10% доходiв Товариства вiдсутнi.
представлена фiнансова звiтнiсть вiдображас точку зору керiвництва на те, який вплив надають умови ведення

бiзнесУ Ъ YKpaTHi Hi дiяльнiсТь i фiнансОве становиЩе ТоваристВа. Майбутнiй економiчний розвиток Украiнtl

залежить вiд iовнiшнiх факторiв i заходiв внутрiшнього характеру, що вживаються урядом дlя пiдтрlлr,lки зростаннrI та

BHeceHHrI змiн дО податковоi, юридичноТ та норматиВноТ бази. КерiвництвО вважас, що ниМ вживаються Bci необхiднi

заходи шrя пiдтримки стiйкостi i розвитку бiзнесу Товариства в cy{acнIo( умовах, що скJI€tлися в бiзнесi та економiцi.

Заява про вiдповiдальнiсть Керiвництва Товариства.

керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансовот звiтностi Тов (БIзпозикА). Фiнансова звiтнiсть

достовiрнО вiдображае фiнансове положенIШ Товариства на 31 груДня 2018 року, результати iI господарсько1

дiяльноЪтi i потоки .ро1цо"111 коштiв за 2018 piK вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовот звiтностi (мсФз).
КерiвництвО пiдr""рд*уu, Що вiдпоВiдна облiкоВа полiтика була послiДовно застосована. В ходi пiдготовкll

фiнансовоi звiтностi Товариством були зробленi справедливi думки i оцiнки. Керiвництво також пiдтверджуе, що

фirч".оuu звiтнiсть Товариства була пiдготовлена на ocHoBi принципу безперервностi дiяльностi.
Керiвництво Товариства несе вiдповiдальнiсть за ведення бухгалтерського облiкУ належниМ чином, зе

вживацня розумних .u*одi" для захисту активiв Компанiт, а також за запобiгання i виявлення шахрайства i iншиr

порушень. Воно також несе вiдповiдальнiсть за дiяльнiсть Компанii вiдповiдно до законодавства УкраТни.
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Принципи складання.

Фiнансова звiтнiсть Товариства е фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з меток
достовiрного подання. фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв To"aprc,.ua дп,задоволенн'I iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi ,rr, a*о"о"iчних рiшень.

Фiнансова звiт,,iсть Товариства була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтност("МСФЗ"). ,Щана звiтнiсть е першою рiчною звiтнiстю, скJIаденою вiдповiдно доМсФЗ.
ДЛЯ ПiДГОТОВКИ ПОВНОГО КОМПЛекТУ Рiчноi фiнансовоi звiтностi за 2018 piK, яка включа€: звiт про фiнансовиiстан (Бшанс,Форма ЛЪ1)., Звiт про сукупнi прибутки та збитки (Звiт про фiнансоЫ результати, Форма ЛЪ2), кЗвiт прс

рух грошовИх коштiв> (Форма ЛЬЗ), кЗвiт про власний капiтал> (Форма лъ + ), .ui-i"y iнформЙiю про'дiяльнiстlкомпанiт за pik, що минув на зазначену Дату, оrrис основних важливих аспектiв облiковот полiтики та iншпояснюв€tльнi примiтки до фiнансовоi звiтностi за 2018 pik було використано концепту€}льну основу наступни}
документiВ в редакцiТ чиннiй на 01 сiчня 2018 року та офiцiйно оприлюдненнi на веб-саЙтi MiHicTepcTBa фiнансirУкраiЪи:

о Мiжнароднi стандарти фiнансовоi звiтностi (МСФЗ);о МiЖнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО);, ТJryМаченнrl' розробленi KoMiTeToM з тлумаченЬ мiжнароднОi фiнансовоТ звiтностi (ктмФз, ПКТ);о ЗакОн УкраТнИ кПро бухгаЛтерськиЙ облiк та фiнансовУ звiтнiсть в УкраiЪi>;о Iншi нацiональнi законодавчi та нормативнi акти щодо органiзацii i ведення бухгалтерського облiку та
скJIаданн,I фiнансовот звiтностi в Украiъi, якi не протирiчать вимогам мсФз.

Функцiональною вZLIIютою цiеi фiнансовоТ звiтностi е rlацiопаrrurа вiUIюта Украiни, гривня, Операцii у валютах, якiвiдрiзняютьСя вiд фунКцiональноi вЕtлютИ Товариства, вважаються операцiями в iноземних в€lлютах. Yci данi
фiнансовот звiтностi представленi в тисячах укра't'нських гривень.

OcHoBHi положення облiковоi полiтики тов <iБIзпоЗИкА).

Положенrrя облiковоТ полiтики, описанi нижче, застосовувuIлися послiдовно в ycix звiтних перiодах, наведених в
цiй фiнансовiй звiтностi.

. Прямолiнiйна амортизацiя основних засобiв.о Лiквiдацiйна BapTicTb визначасться для об'ектiв HepyxoцocTi окремо за кожним об'ектом.о Вiдображеннrl BapTocTi основних засобiв - модель переоцiненоТ BapTocTi.о Прямолiнiйнаамортизацiя нематерiальнихактивiв.
о Оцiнка вибуття запасiв за методом FIFO.о Створення резерву сумнiвних боргiв на ocHoBi платоспроможностi окремих дебiторiв та cTpokiB непогашення

заборгованостi.
о оцiнка фiнансових iнвестицiй в дочiрнi та асоцiйованi пiдприемства за методом участi у капiталi, iнших

iнвестицiй в акцii та корпоративнi права - за собiвартiстю з урахуванням зменшення корисностi.о ВiдображенIш наданих та о]риманю( безпроцентних позик за сумою tIогашення.о Вапота подання звiтностi вiдповiдае функцiональнiй валютi, якою е нацiональна ваJIюта УкраТни -гривня, скJIадена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч., За орiснтовний порiг cyTTeBocTi до активiв i зобов'язань величина вираховуетЬся вiд питомоi ваги
значенrш по бухгалтерським рахункам Вiд прийнятого пороry cyTTeBoiTi. Узгоджена базова
вели.Iина е чистий прибуток пiсля оподаткування.

Судження, оцiнки i припущення в МСФЗ-звiтностi.

Невизначенiсть оцiнок
У процесi застосуванНя облiковоi _полiтикИ керiвництвО Товариства використовУвало своi судження TiздiйсшовалО оцiнкИ при визначеннi ciM, вiдображенИх у фiнансоВiи звiтноiтi. Найбiльш суттеве використання суджень iоцiнок викJIадено нижче.

основи оцiнкио застосована при складаннi фiнансовотзвiтностi.
управлiнський персонал використову€ ряд оцiно;i припущень щодо llодання активiв i зобов'язань та розкриттяумовниХ активiВ i зобов'язань при пiдготовцi даноi фiнансовоi звiтностi вiдповiдно облiковоi полiтики, сформованоТ наocHoBi мсФз. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд зазначених оцiнок. ,щогryцення i зробленi на ik ocHoBiпопереднiх оцiнок постiйно аналiзуються на предмет необхiдностi ix змiни. Змiци'в оцiнках визнаються в томузвiтному перiодi, коли цi оцiнки були перегл""уri, i у Bcix наступних перiодах, порушених зазначеними змiнами.Активи i зобов'язанrrя Товариства первiсно оцiнюються пiд час ik придбання чи виникненнrI та в [од€lJIьшомуофrпоються на дату балансу за кожен звiтний перiод вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансовоТзвiтностi.
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на ocHoBi iсторичноi BapTocTi, за винятком оцiнки за справедливою

.--,)ть

:iна
'лзи
:tro
:\lIl
зi.l

_ ]\{.
jax
:riв

. cTi

у
,iня

.:'Hll

:та
:Hi

.сть
,коТ
з).
зки
що

54

-lих



вартiстю окремих фiнансових iHcTpyMeHTiB вiдповiдно до МСФЗ 9 кФiнансовi iнструменти), з використаннrL

методiв оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, дозволених МСФЗ 13 кОцiнки за справедливою вартiстю>. TaKi метод
оцiнки включають використання бiржових котирувань або даних про поточну ринкову BapTicTb iншого аналогiчног
за характером iHcTpyMeHTy, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi визначеннrI справедлив(

BapTocTi. Передбачувана справедлива BapTicTb фiнансових активiв i зобов'язань визнача€ться з використанням наявн(

iнформацii про ринок i вiдповiдншr методiв оцiнки.

класu акmuвiв mа
зобов'язань, якi оцiненi за
справеdлuвою варmiсmю
Грошовi кошти

Меmоduка оцiнювання

OcHoBHi засоби

Первiсна та IIодальша Ринковий
оцiнка грошових коштiв та
ix еквiвалентiв
здiйсrпосться за
справедливою вартiстю,
яка дорiвнюс ix
номiнальнiй BapTocTi
Первiсна оцiнка основних Ринковий,
засобiв здiйснюеться витратний
собiвартiстю. Подальша
оцiнка здiйсrпоеться за
справедливою вартiстю на

дату оцiнки.

Щебiторська заборгованiсть Первiсна та подzlльша Дохiдний
оцiнка дебiторськоi
заборгованостi
здiйсtцоеться за
справедливою вартiстю,
яка лорiвнюе BapTocTi
погашенIш, тобто cyMi
очiкуваних контрактних
грошових потокiв на дату
оцiнки
Первiсна та подальша Витратний
оцiнка поточних
зобов'язань здiйсrпоеться
за вартiстю погашеннrI

Меmоd оцiнкu (рuнковuй, BuxidHi daHi
dохidнuй, вumраmнuй)

Офiчiйнi курси НБУ

дохiдний, Щiни на ринку основни
засобiв, данi оцiнк
професiйних оцiнювачiв.

KoHTpaKTHi умов]
ймовiрнiсть погашенн
очiкуванi вхiднi грошо
потоки

KoHTpaKTHi умов
ймовiрнiсть погашенн
очiкранi вихiднi грошо
потоки

поточнi зобов'язання

КерiвництвО Товариства вважае, що наведенi розкриттЯ щодо застоСуваннrI справедливоi BapTocTi е достатнiм

i не вважас, що за межами фiнансовот звiтностi зчtлишилась будь-яка суттева iнформацiя щодо застосуванI

справедливоi BapTocTi, яка може бути корисною для користувачiв фiнансовоТ звiтностi.

OcHoBHi судження.

,що кола осiб Товариства, якi мають право виносити професiйне судження при складаннi фiнансовоi звiтнос

входять спецiалiсти бухгалтерсько-фiнансового сектору, спецiалiсти управлiння ризик-менеджменту.
OcHoBHi суdмсення, якi поу,лаlенi в основу фiнансово'i звimносmi за 2018 piK булu mакi, u.е не вuн.ючно:

о формування облiкоВоi полiтикИ та iT змiнИ - полiтика с незмiнноЮ, oKpiM змiн, цо вносяться згiдно вим,

чинного законодавства;
. припущення 11ро безперервнiсть - фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з приtryщен]

бЪзперервностi дiяльностi, управлiнськuй персонсUl не Jиае HaMipiB лiквidуваmu суб'екm еоспоdарювання ,

npuniri*u diяльнiсmь. Прu цьоl+lу, управлiнськuй персонал вuзнас значне зменшення BapTocTi активiв п1

аЫюваннi фiнансовиХ iнвестицiй, що tIризведе до невiдпоВiдностi законодавчИм вимогам щодо капiта

Товариства. Дле активи, якi можутЬ значнО зменшитИ BapTicTb активу балансу не використовуються д
генеруваннЯ грошовиХ потокiв. KpiM того, управлiнськuй персонаЛ посmiйнО розробляе та впроваджуе плаl

щодо майбутнiх дiй якi спрямованi на продовженнrI безперервноТ дiяльностi пiдприемства.

о критерiт визнання елементiв фiнансовоi звiтностi та припиненIuI визнаннrI;

. судження, пов'язаЕнi з отриманням контролю (визначення покуrrця, дати rrереходу контролю) (мсФЗ З, 10);

. характер та piBeHb ризикiв, що виникають унаслiдок фiнансових iHcTpyMeHTiB та на якi суб'С

господарювання наражаеться протягом перiоду та на кiнець звiтного перiоду, та яким чином суб'с

господарювання управляе цими ризиками (мсФЗ 7). Товариство розрахоВу€ резерВ кредитних збиткiв

вiдповiдностi до вимог МСФЗ 7 ;
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класифiкацiя фiнансових iHcTpyMeHTiB (МСФЗ 9 -) - керiвництво Товариства застосовуе професiйне судження
щодо TepMiHiB утримання фiнансових iHcTpyMeHTiB, що входять до скJIаду фiнансових активiв. Професiйне
судженнrI за цим питаннrIм фунтуеться на оцiнцi ризикiв фiнансового iHcTpyMeHTy, його прибутковостi й

динамiцi та iнших факторах. Проте iснують невизначеностi, що не с пiдконтрольним керiвництву Товариства

фактором i може суттево вплинути на оцiнку фiнансових iHcTpyMeHTiB;
неможливiсть застосуваннrI окремих вимог МСФЗ (МСБО 1) - пiл час здiйсненнrl судження керiвництво
Товариства враховуе найостаннiшi положення iнших органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi
застосовують подiбну концептуаль}tу основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з

облiку та прийнятi галузевi практики, тiею мiрою, якою вони не суперечать вищезzrзначеним джерелам;
згортаннrI статей фiнансовоi звiтностi (МСБО 1) - Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо
Товариство мае юридичне право здiйснювати за.пiк визнаних у балансi сум i мае HaMip або зробити
взасмозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно;

розмежування на поточнi та непоточнi активи та зобов'язання (МСБО 1) - класифiкацiя активiв та зобов'язаць
за строками погашення (поточнi / не поточнi) здiйснюеться пiд час ik первинного визнання залежно вiд
TeprliHy iснування, користуваннrI, володiння ними Компанiсю в порiвняннi з ii' операцiйним циклом.
TpшaricTb операцiйного циклу скJIадас один кuLпендарний piK. Тобто, на дату оприбуткування активи та
зобов'язання класифiкуються за строками: не поточнi (бiльшi одного року) та поточнi (меншi та piBHi одному
poiry);
ознаки знецiнення активiв (МСБО 2, 16, З6, З8, 40, МСФЗ 9);
ь-lасифiкацiя подiй пiсля звiтноI дати на коригуючи та некоригуючi (МСБО l0) - пiсля звiтноi дати були
оголошенi дивiденди, що е некоригуюча подiя, оскiльки на дату фiнансовоi звiтностi iснуючих зобов'язань у
Товариства не виникае;
йltoBipHicTb, що буле отримано оподаткований прибуток, до якого можна застосовувати тимчасову рiзницю,
яка пiдлягае вирахуваншо (МСБО 12) - враховуючи специфiку розрахунку податкових зобов'язань
Товариства, i не значнi суми таких зобов'язань, Керiвництво прийняло рiшення не вiдображати вiдстроченi
податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання;
конфiгураuiя економiчних вигiд вiд основних засобiв та нематерiальних активiв та ii змiни (МСБО 16, 38);
класифiкацiя оренди на фiнансову та операцiйну (МСБО 1 7) - Товариство класифiкуе оренлу як операцiйну;
визначення вiдносин i операчiй мiж зв'язаними сторонами, ознаки "ринковостi" уrод мiж зв'язаними
сторонами (МСБО 2а);
приtryщенш, якi вiдображають найкращу orriHKy управлiнським персон€Lпом комплексу економiчних умов, що
iснуватимуть протягом решти строку корисноТ експлуатацiТ активу (МСБО З6);
скпад забезпечень та умов ix визнання (МСБО З7);
yMoBHi активи та зобов'язання (МСБО 37).

Припущення про безперервнiсть дiяльностi

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з приrryщення безперервностi дiяльностi, управлiнськuй
персонал не мае HaMipiB лiквidуваmu суб'скm еоспоdарювання чu прuпuнumu diяльнiсmь. Прu цьому, управлiнськuй
персонаrl вuзнае значне зменшення BapTocTi активiв rrри анулюваннi фiнансових iнвестицiй, що призведе до
невiдповiдностi законодавчим вимогам щодо капiталу Товариства. Але активи, якi можуть значно зменшити BapTicTb
активу балансу не використовуються для генерування грошових потокiв. KpiM того, управлiнськuЙ персонал посmiЙно

розробляе та впроваджуе плани щоло майбутнiх дiй якi спрямованi на продовженнJI безперервноТ дiяльностi
пiдприемства.

Принципи оцiнки

Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на ocHoBi iсторичноi BapTocTi, oKpiM iHcTpyMeHTiB, вiдображених за
справедливою вартiстю, iнвестицiй, що с в наявностi дIя продажу.

Використання оцiнок i думок
Пiдготовка фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до вимог МСБО та МСФЗ вимагае вiд керiвництва вироблення

думок, оцiнок i догryщень, що вIIливають на вживання облiковоi полiтики i суми активiв, зобов'язань, доходiв i витрат,
що приводяться в звiтностi. Не дивлячись на те, що данi оцiнки заснованi на обiзнаностi керiвництва про iснуючi
подiТ, фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд даних оцiнок. Оцiннi значення i ocHoBHi доlrущення
передивляються на постiйнiй ocHoBi. Змiни оцiнцих думок признаються в тому перiодi, в якому проведений перегляд
суджень, якщо змiни в оцiнках впливають лише на цей перiод, або в поточному i подальших перiодах, якщо змiни в
оцiнках роблять вIIлив на поточний i послiдуючi перiоди.

Зокрема, iстотними областями невизначеностi вiдносно оцiнок i критичних думок у вживаннi облiковоi
полiтики е:

- Оцiнка фiнансових iHcTpyMeHTiB;
- Знецiненняфiнансовихiнструментiв;
- ЗнецiненнrlпозикiдебiторськоIзаборгованостi;
- Визнанrrя резервiв.

gих

аки

'l,

,зя.

- lв:

a

a

a

о

a

a

-,т:

iог

:lF
Чlt

l11

---r,

:кт
:кт
з)



Оцiнка фiнансових iHcTpyMeHTiB.

Для цiлей визцачення справедливоТ BapTocTi фiнансових активiв i зобов'язань використовуеться ринкова
BapTicTb. fuя фiнансових iHcTpyMeHTiB, якi рiдко обертаються на ринку, цiна яких менш прозора, справедлива вартiстъ
менш об'€ктивна i ii визначення вимагае вживання рiзноТ мiри думок, з€tлежно вiд лiквiдностi, концентрацii.
цевизначеностi ринкових чинникiв, цiнових догryщень i iнших ризикiв, що роблять вплив на фiнансовий iHcTpyMeHT,
При отриманнi бiржових котировок, Товариство застосовуе для оцiнки активiв, найнижчi котировки.

Знецiнення активiв.

Згiдно з вимогами МСБО 36 кЗнецiнення активiв>>, BapTicTb активу повинна розраховуватися, як Еижча з двох
нижче гIевних велиtlин: або чиста BapTicTb реалiзаuiТ, або прибутковiсть використанIu активу. Чиста BapTicTb

реалiзаuii - це сума, яку можна отримати вiд продажу активу незв'язацим сторонам, яка здiйсrпоеться при норм€lльних
обставинах за вирахуваннrIм прямих витрат на продаж. Прибуток вiд використаЕня активу - це справжнrI BapTicTb
очiкуваних грошових tIoToKiB вiд використання активу протягом TepMiHy корисноТ експлуатацii цього активу i вiд йогс
лiквiдацii.

Згаданий стандарт передбачае, що при визначеннi прибутковостi використання активу Товариство повинна
застосовувати прогнознi грошовi потоки, якi повиннi вiдображати поточний стан активу, i представляти якiсну оцiнку,
здiйснювану керiвництвом, вiдносно сукупностi економiчних умов, якi мали мiсце tIротягом з€}лишкового TepMiHy
корисноТ експлуатаuii активу. Прогнознi грошовi потоки необхiдно дисконтувати по ставцi, яка вiдображае поточнi

ринковi оцiнки BapTocTi грошей в часi, i ризики, пов'язанi з цим активом.

Знецiнення позик i дебiторськоТ заборгованостi.

IcHye ряд iстотних ризикiв в процесi контролю фiнансових активiв i визначення iснування знецiнення. Ризики i

невизначеностi включають ризик того, що оцiнка Компанiею можливостi eMiTeHTa виконати Bci своТ контрактнi
зобов'язання змiниться в результатi змiн кредитних характеристик даного eMiTeHTa, а також ризик того, що економiчнi
перспективи булуть гiршi, нiж очiкувалося, або зроблять бiльший вплив на eMiTeHTa, чим очiкувалося. Також icнyc

ризик того, що нова iнформацiя, отримана Компанiсю, або змiни iнших фактiв i обставин приведуть до того, щс
Товариство змiнить свое рiшення про iнвестування. Будь-яка з даних ситуацiй може привести до збiльшеншI витрат,
вiдображених в звiтi про сукуlrний дохiд в майбутньому перiолi у розмiрi зареестрованих витрат вiд знецiнення
активу.

Судження щодо впявлення ознак знецiнення активiв

На кожну звiтну дату Товариство проводить аналiз можливого знецiнення активiв. Станом на З1.12.2018
керiвництвом компанiТ не виявлено ознак знецiненнrl активiв oKpiM тих, що описанi у роздiлi кдебiторська
заборгованiсть станом на31.12.2018 року> цих Примiток.

Визнання резервiв.

Резерви створюються, коли icHye вiрогiднiсть того, що подiя у минулому, привела до виникнецня справжньогс
зобов'язання або збитку, а сума резерву може бути надiйно оцiнена. Керiвництво застосовуе думку при оцiнчi
вiрогiдностi того, що буде понесений збиток. Визначення суми збитку вимагас думки керiвництва при виборi
вiдповiдноi моделi розрахунку i специфiчних доrтущень, пов'язаних з конкретними випадками.

Вiдстрочений податок.

Вiдстрочений податок на прибуток нараховуеться за методом зобов'язань станом на дату скJIаданшI балансу щодо Bcili
тимчасових рiзниць мiж податковою базою активiв i зобов'язань та ix балансовою вартiстю, вiдображеною 1

фiнансовiй звiтностi.

2. Активи.

Нематерiальпi активи станом на 31.12.2018 року.

Визнання, оцiнка та облiк нематерiальних активiв здiйсrпоеться у вiдповiдностi з МСБО З8 <Нематерiальнi

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

придбання та витрат, що безпосередньо належать до придбання або доведення об'екry до робочого стану. одиницек
облiку е окремий об'ект нематерiальних активiв, який в повнiй Mipi вiдповiдас вимогам щодо визнання ресурс}
активом.
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наступнi витрати, пов'язанi з полiпшенням нематерiitльних активiв, капiталiзуються тiльки в тому випадку,якщо вони збiльшують майбутнi економiчнi вигоди, пов'язjнi з тим об'ектом, до 
"no.o 

цi витрати вiдносяться,При зарахуваннi на баланс нематерiальний актив оцirпосться по собiвар-тостi-. Бухгалтерський облiкнематерiальних активiв ведеться щодо кожного об'екта за такими групами:
- права користуванНrI майноМ (земельною дiлянкою, будiвлею);
- права на знаки для ToBapiB i послуг (фiрмовi назви);
- права на об'екти промисловоi власностi ( право на винаходи, ноу-хау, захист вiд недобросовiсноТ конкуренцii);
- aBTopcbKi та сумiжнi з ними права (програмне забез[ечення, бази даних,
тощо);
- гудвiл;
- iншi нематерiальнi активи.
TepMiH використаннrI нематерiальних активiв визначаеться по кожному об'скту окремо, в момент йогозарахування на баланс, виходячи з термiпу використацнrI подiбних нематерiйьrr* unrr"i" та передбачуваногоморальногО зносу, цравових чи iнших подiбних обмежень щодо cTpoKi" urпорrсrання та iнших факторiв.Амортизацiя нематерiальних активiв ycix груп 

"ара*о"уеi"ся 
iз заЪтосуванням прямолiнiйного методу. Увипадках якщо очiкувана в майбутньому кориснiсть нематерiаль"о.о anr"uy зменшуеться, тiрмiни його використанtulможуть переглядатися.

Нематерiальнi активи, щодо яких не встановлений строк корисного використаншI не пiдлягають амортизацiТ.СтаноМ наЗ1.12.2018 у Товариства не мае активiв.,.ur.пч".rим строком експлуатацii.
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OcHoBHi засоби станом на 31.12.2018 року.

Визнання, облiк та оцiнка основних засобiв вiдбуваеться в Товариствi на ocHoBi мсБо 16 KOcHoBHi засоби>. З
урахуванцям зазначених в цьому Положеннi застережець.

Придбанi ocHoBHi засобИ визнаютьсЯ за пер"i"rоЮ вартiстю, яка скJIадаеться з BapTocTi придбання та витрат, щобезпосередньо належать до придбання або доведення об'екiу до робочого стану. Одиницею облiку основних засобiв еокремий iнвентарний об'ект.
BapTicTb об'екта основних засобiв визнасться активом, якщо е ймовiрнiсть, що майбутнi вигоди, пов'язанi зоб'ектом, надiйдутЬ до ТоварисТва та собiваРтiсть об'скта 

"ornnr"o 
достовiрно оцiнити.

товариством о!гlн9 Модель переоцlнки для под€rльшого вiдображення основних засобiв згiдно облiковiйполiтицi та МСБо 16, Згiдно вимог цiо.о сrандарту, об'скт основних засобiв (справедливу BapTicTb якого можнадостовiрнО оцiнити) слiд облiкоВувати за переоцiненЙ сумою, яка е його ..rрчu"дп"Ьою вартiстю на Дату переоцiнкиMiHyc будь-Яка под€}льша накопш{ена амортизацiЯ та подЙьшi накопиченi збитки вiд зменшеншI корисностi. У зв'язкуз тим, що ocHoBHi засоби, що облiковуються на балансi Товариства були введенi в експлуатацiю протягом ocTaHHixдвох pokiB та суттево не змiнили свою BapTicTb з урахуванням амортизiчii, переочiнка сцраведливо1 BapTocTi основних



засобiв станом наЗ1.1,2.20|8 не проводилась.

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

Нарахування амортизацii по об'ектах основних засобiв проводиться прямолiнiйним
TepMiHy корисного використання кожного об'екта. Нарахування амортизацii проВОДиТЬСЯ

наступного за мiсяцем введення об'екта в експлуатацiю.
Товариство використовус наступнi строки корисного використаннJI основних засобiв:

Комп'ютерне обладнання
Меблi та приладдя

методом виходячи з

починаючи з мiсяця,

2 роки
4 роки

Нарахування амортизачii приrrиняеться починаючи з мiсяця, Еаступного за мiсяцем вибуття об'екта основного

засобу, переведення його на реконструкцiю, модернiзацiю, добудову, консервацiю,
Комп'ютерне обладнання Меблi та приладдя Всього
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Фiнансовi активи станом на 31.12.2018 року.

товариство визнас фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли воно стае

стороноЮ контрактниХ поло*еr" щодо фiнаНсовогО iHcTpyMeHTy, Операчii з придбання або продажу фiнансових
iHcTpyMeHTiB 

"йrпuоr"." 
iз застосуванням облiкУ за датою розрахунку. Будь-який прибуток або збиток на момент

первiЪноТ оцiнки визнаеться у Звiтi про прибутки або збитки за поточний перiол або вiдображаеться безпосередньо у
складi власного капiталу, якщо фiнансовий iHcTpyMeHT е результатом операцii з капiталом.

пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство оцit*ое ix за ixньою

справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi прямо вiдносяться до придбання або вигryску фiнансового активу

чи фiнансового зобов'язання.
Фiнансовi iнструменти облiковуються вiдповiдно до МсБО 32 "Фiнансовi iнструмеНти: поданнЯ" i мсФз 9

кФiнансовi iнструменти>.
Товариство класифiкуе фiнансовi активи по таких категорiях:

/ Фiнансовi активи що облiковуються за амортизованою вартiстю
/ Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибутки та збитки
,/ Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд,

ItiHHi папера

СтаноМ на 31.12.2018 р. за данимИ облiкУ та звiтностi Товариства довгострокоВi та поточнi ilвестицii в цiннi папери

не облiковувались.
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.Щебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2018 року.

операцiйна дебiторська заборгованiсть - це заборгованiсть, яка виникае в процесi надання фiнансових послуг
компанiею за умови пiдписання договору та внесення коштiв.

,Щебiторська заборгованiсть класифiкуеться :

1) !ебimорська заборzованiсmь, яка виникае при наданнi фiнансових послуг вiдображаеться за вартiстю
очiкуваних надходжень, за вирахуваншм резерву по сумнiвних боргах.

При визначеннi погап{ення дебiторськоi заборгованостi за договорами та iншоi дебiторськоi заборгованостi
Товариство враховуе буль-якi змiни кредитоспроможностi дебiтора за перlод з да-ги"rrип"еrн" заборгованостi та до
звiтноi дати.

Що складу дебiторськоi заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги включена заборгованiсть по
нарахованих вiдсотках за користуваннrI кредитом.

ЗгiднО оцiнки заборгованОстей резерв сумнiвних боргiв станом на З1 грулня 2018, нараховано на заборгованiсть
по нарахованих вiдсотках за користуваннrI кредитом в розмiрi2 О25 тис.грн.

2) IHula dебimорська заборzованiсmь
.Що складу iншоi дебiторськоi заборгованостi включена

вiтчизняними гIостачаJIьниками (в нацiона-ltьнiй ваrrютi).
заборгованiсть цо виданим кредитам та розрахунки з

Оцiнка проводиJIась за справедливою вартiстю з урахуванням збиткiв вiд зменшеншI корисностi, що е
визнанtшм резерву сумнiвних боргiв.

згiдно оцiнки заборгованостей резерв сумнiвних боргiв станом на 3l грулня 2018 року, нараховано на
лебiторську заборгованiсть по виданим кредитам в розмiрi 4 158 тис.грн.

ПрИ формуваннi резерву cyMHiBHoT заборгованостi Товариство використовуе метод абсолютноi суми
дебiторськоi заборгованОстi з проведенням аналiзУ платоспромО*rо.Ъi окремо 

"r"rо.о лЁбirорu.У ВiДПОВiДНОСТi ДО ВИМОГ МСФЗ 9 Товариство облiковуе дебiторську заборговuri"r" за амортизованою
вартiстю. У вiдповiдНостi дО вимоГ мсФЗ 9 товаристВом булО po.pu*ouiro р.r"р" знецiнення дебiторськоi
заборгованостi внаслiдок кредитних збиткiв на пiдставi свого судження Ti аналiзу рr"ка,а piBHi - 4yо вiдзагальноi
СУМИ ДебiТОРСЬКОi ЗабОРГОВаНОСТi, що нижче рiвня матерiальностi, який встановлении облiковою полiтикую, тому
менеджменТом ТоварисТва прийнятО рiшеннЯ не розраховУвати його та не видiляти його в окрему строку балансу.

,Щебiторська заборгованiсть згiдно з балансом:

930

11

131

0

l42

788

,Щебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари
роботи, послуги
Резерв сумнiвних боргiв
Чиста дебiторська заборгованiсть за продукцiю,
товари роботи, послуги
!ебiторська заборгованiсть за розрахунками:
за виданими авансами

!ебiторська заборгованiсть за розрахунками:
з бюджетом

з нарахованих доходiв

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть

Резерв срлнiвних боргiв

Чиста iнша поточна дебiторська заборгованiсть

На проmязi 2018 року рух резерву
насmупнам:

(в muс zрuвень)
Залишок на 01 сiчня
Формування резерву
Коригування (зменшення резерву)
Витрати на покриття боргiв
Залишок на 31 грудня

cyMHiBHax борziв за iнulою поmочною dебimорськоt зоборzованiсmю був

2018 piK

513
, u,:-

6 183

зl.|2.2017

з12

158

154

]

5

1 850

з55

1 495

31.12.2018

2 469

2025

444

475

1

9 569

4 l58

5 411

результати змiн У резервi сумнiвних боргiв були вiдображенi У звiтi про фiнансовi результати i вiднесенi на iншi
операцiйнi витрати.

апери



просmрочена Dебimорська заборzовонiсmь вidсуmня i преdсmавлена насmупнuм чuном:

з1.12.20|7 31.12.2018

До 14 днiв I lз,7 5 008

15-29 днiв 198
-lз5

30-59 днiв з0 ]

60-89 днiв 49 49з

Бiльше 90 днiв 699 5 0зз

Всього 2 llз 12 038

припиненпя визнання фiнансових активiв i зобов'язапь,

Товариство припиняе визнання фiнансового активу лише у тому вигIадку, коли:

- цi uпrrъ, погашенi або права на грошовi потоки, пов'язанi з цими активами, миt{ули;

- передаНi права на грошовi потоки вiд фiнансових активiв або укладено угоду про передачу i при цьому також

п"рaдчпО Bbi icToTHi ризики i вигоди, пов^'язанi з володiнням цими активами, або не rrередано ix i не збережено Bci

icToTHi ризикИ i виЙи, пов'язанi з володiнням цими активами, tIле втрачено право контролю ЩоДо даних активiв,

ТовариствО списуС фiruп.о". зобов'язаннЯ (або частиНу фiнансового зобов'язання) з балансу тодi i лише тодi,

коли воно по.чйa"", тобто, коли вказанa u ло.о"орi iобов'язання виконане, анульоване або TepMiH його дii

закiнчився,

Запаси станом Ha31.12.2018 року. U
облiк i вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюеться вiдповiдно до МсБо 2 кзапаси>,

Станом наЗl.|2.2О18 року зztлишок запасiв не облiковуеться,

згiдно облiковот полiтики Товариства запаси мають враховуватися наступним чином:

- запаси облiковуються за найменшою з двох величин: собьартостi i чистоi цiни продажу;

- при списаннi йпасiв Товариство застосовуе формулу оцiнки запасiв при iх вибуттi або передачi у виробниuтво

з наданшI послуг за методом FIFО.

Грошовi коштИ i ik еквiваленти станом на 31,12,2018 року

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

розмiщенi на депозитних рахуЕках (еквiвалент грошових коштiв).

Еквiвqленmu zpouloBux kotamiB - це kopoтkocTpokoBi, високолiквiднi iнвестицii, якi вiльно конвертуються у

вiдомi суми грошоВих коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни BapTocTi,

у звiтi-про рух грошових коштiв вiдображенi грошовi потоки вiд операцiйнот дiяльностi, що включають:

- надходжецня грошових коштlв вlд контрагентiв _ Позичальникiв. одна операlliя охоплюе погашенюI цредиту,

плату за користування кредитУ ,u ,ф6ri санкцiТ (стаття (Надходження вiд реалiзаuii продукцii (ToBapiB,

робiт, послуг)>);
- надходж"п"" ,ро1цо"их коштiв вiд банкiв - вiдсотки за розмiщеншI грошових коштiв на депозитних рахvнках

йр, .-uдчrнi звiтностi мсБО 2l кВплив змiн валютних KypciB> - не застосовувався в з в'язку iз тим, що у

товариства немае в€tлютних операцiй.

Грошовi кошти наведено в таблицi:

Грошовi кошти в нацiональнiй валютi

Грошовi кошти в iноземнiй валютi

31 групня 2018

2044

31 грулня 2018

з 425

Станом на З 1 грулня 2018 року, справедлива BapTicTb грошових коштiв та ix еквiвалентiв дорiвr*ое ix

номiна.ttьнiй BapTocTi.

3. Зобов'язання та забезпечення.

Зобов'язання та yMoBHi активи станом на 31,12,2018 року,

облiк i визнання зобов'язань та резервiв Товариства зДiЙсrпОеТЬСЯ ВiДПОВiДНО ДО

yMoBHi зобов'язання та yMoBHi активи).
зобов,язання тiварuсmво шrасифiкуе на довгостроковi (строк погашеннrI понад 12

погашеннrI до 12 мiсяuiв).

МСБО 37 кЗабезпечення,

мiсяцiв) i поточнi (TepMiH

10



Щовгострокова кредиторська заборгованiсть вiдсутня.
Поточна кредиторська заборгованiсть вiдображена в Балансi за

BapTocTi отриманих активiв або послуг.
первiсною вартiстю, яка дорiвнюс справедливiй

5 008
,7з5

772
49з

5 03з
12 038

Поточнi зобов'язання наведено в таблицi:

Поточна кредиторська заборгованiсть
за товари, роботи, послуги

Поточнi зобов'язання за розрахунками:

з бюджетом (в т.ч. податок на прибуток)

з оплати працi

Iншi поточнi зобов'язання

поточнi забезпечення

31 грудня 2017

34

31 грудня 2018

169

64

4

,/5

о5

:акож
-:о Bci
.ивiв.
тодi,
-о дii

\l}

)шти

.ся у

:иту,
apiB,

.{ках

Joy

Разом |02

При визначеннi погашення iншоi кредиторськоI заборгованостi Товариства на кожну звiтну дату проводить
аналiз.суlrl кредиторсьКоi заборгованостi З вираховуванням TepMiHiB ii облiку на балансi, та TepMiHiB позовноiiдавностi
за перiод з дати виникненнrI заборгованостi та до звiтнот дати.

Протягом звiтного 2018 року Товариство не здiйсrповала списаннrI з балансу кредиторськоТ заборгованостi
враховуючи строки позовноi давностi .

309

Забезпечення станом на 31.12.2018 року

Резерви визнаються, якщо Товариство в результатi
зобов'язання, дIя врегулювання яких з бiльшим ступенем
оцiнити з достатньою надiйнiстю.

Товариство веде облiк умовIrих зобов'язань i активiв у вiдповiдностi до вимог МСБО 37. Виходячи з цього,
Товариство визнае в якостi резервiв резерв вiдпусток, який формуеться щорiчно станом на початок року та визначенлD(

вiдрахувань щомiсячно.
Рух резерву вiдгryсток протягом 2018 року:

Резерв станом на 01.01.2018
Нараховано протягом року
Використано протягом року
Резерв станом на 31.12.2018

РезерВ пiд забезпеЧеннrI виплаТ llерсоналУ на кiнець 20l8 року становить 65 тис. грн.

певноi подii в мицулому мае юридичнi або фактичнi
iMoBipHocTi буле потрiбно вiдтiк pecypciB, i якi можна

4
,78

1,7

б5

f

.{ня,

lMiH

10

4. Щохiд та витратил у тому числi прибутки та збитки.

Визнання доходiв за 2018 piK.

ДоходИ компанii визнаютьсЯ на ocHoBi принципУ нарахування, коли icHye впевненiсть, що в результатi операцiТ
вiлбулеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена.

Чистий дохiд вiД наданнЯ фiнансових послуг за 2018 р. становить 14 з86 тис. грн.

Визнання витрат за 2018 piK.

товариство несе витрати на веденшI справи в процесi свосi операцiйнотдiяльностi. Витрати признаються в звiтi
про фiнансовi результати, якщо виникае зменшення в майбутнiх економiчних вигодах, пов'язанйх iз зменшенням
активУ або збiльшенrrям зобов'язання, якi можуть бути надiйно вимiрянi.

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

"rrpur, 
в звiтi про

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

вигоди, або коли майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або rrерестають вiдповiдати вимогам визнання як актив
в балансi.

11
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Елементи операцiйних витрати наведено в таблицi:

Матерiальнi затрати
Витрати на оплату працi
Вiдрахування на соцiальнi заходи
Амортизацiя

31 грулня 2017

з16

i,
46l

31 грулня 2018

1 428

tiz
12 44lIншi операцiйнi в

789 14 011Разом:

31 групня 2017

,Щоходи та витрати отриманi:
Чистий дохiд вiд реалiзацii продукчii (ToBapiB, робiт, 1 820

послуг)
Собiвартiсть реалiзованоТ
послуг)
Iншi операцiйнi доходи
Адмiнiстративнi витрати
Витрати на збут
Iншi операцiйнi витрати
Iншi фiнансовi доходи
Iншi доходи
Iншi витрати

У фiнансовiй звiтностi поточнi витрати з податку на прибуток

що виникають через наявнiсть тимчасових рiзниць мiж балансовою
зв'язку з вiдсутнiстю таких.

5. Власний капiтал.

31 грудня 2018

14 386

silz
2 469
5 6,70

^?

не коригуються на суми вiпстрочених податкiв.
вартiстю активiв i зобов'язань та ix вартiстю, в

1
,l89

зз5
51з
1,1з

I

Витрати з llодаткУ на прибуток визначаються вiдповiдно до МСБо 12 кПодатки на прибуток>. Поточний

податоК на прибутОк визначаеТься виходяЧи з о[одаТковуваЕого прибутку за piK, розрахованоi за правилами

податкового законодавства УкраТни.
Податок на прибуток вiд надання фiнансових послуг та

послуг в 20l8 роцi складають - 64 тис. грн.
iншоТ дiяльностi не пов'язаноi iз наданням фiнансових

Статутний капiтал станом Ha3l.L2.2018 року.

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

облiковоi полiтики витрати, безпосередньо пов'язанi iз збiльшенIшм статутного капiталу, вiпображаються як

зменшення власних noц1ii" учасникiв. Дивiденди вiдображаються як зменшення впасних коштiв в тому перiодi, в

якомУ вони булИ оголошенi. Дивiденди, оголошенi пiсля звiтноТ дати, розглядаються як подiя пiсля звiтноi дати згiдно.1

мсБо 10 кПодiт пiсля звiтноi'дати), i iнформацiя про них роз*рr"асr"iя вiдповiдним образом. l
Станом на З|.12.2О|8 р. 100 О/о-У ЧаСТКу участi у статутному капiталi Товариства займае Товариство з

обмеженою вiдповiдальнiстю "КРИСмАр IHBECTMEHTC лIмIтЕд" та с пов'язаною особою.

й iз пов'язаною особою протягом 201 8 не ло.

Учасники Резиденство
Частка участi у стат}"тному

капiталi, Уо

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ кКРИСМАР IHBECTMEHTC
ЛIМIТЕД що е юридичною особою за законодавством

Ресгryблiки Кiпр, свiдоцтво про державну реестрацiю
НЕ 360401 вiд 23 вересня 2016 року,
мiсцезнаходження якоТ: ГРИГОРIУ КСЕНОПОЛУ, 17,

лIмАсол 3106, кIпр

Кiпр 100,00

Протоколом Ns 9 вiд 1з.06.2018 Загальнлп< Зборiв Засновникiв затверджено рiшення про збiльшення статутного

капiталу до l0 000 тис грн.
СrатугrпйrапiтаrrсгаломнаЗ1.12.2018р. заресгровапшiуровйрi10000тис.грн.

едд{ili Учаопак Товарисгва, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДIОВIДАJЬНIСТЮ (КРИСМАР IHBECTMEHTC

JIIМIТЕЩ2> за2018 piK перерахував суму в розмiрi б З'74218,7l грн на фрмувiltrrя сrатупrою капiталу:

Jф l вiд 12.062018 насуму2 5З4218,71трн,
|2



ий капiта_гt рiдображений в балансi ним чином:

з1.12.20t7 31.12.2018
Зареестрований (пайовий) капiтал

неоп-пачений капiтал

6 000

Q 5з4\

10 000

(160)

J\b 1548 вiд 21 .12.20ll8 на супry 65 000,00 грц
Ns 1357 вiд26.12,2018 на суму 3 775 000,00 грн.
CTaroM на З l 122018 Сrатугrлшi reпiTall сфрмоваrпшi в розмiрi 9 М0 тис.грн.

Звiт про змiнп власшого капiталу

,Щля порiвняння:

змiни власного капiталу на Зl.|2,20117

Е,

lчний
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Стаття код
ряд.

Зареесг-

роваюй
капiтал

Калiта.rr у
дооцн-

ках

flодgгковlй
капiтал

Резервний
капiта,т

Нерозпо-
дiлеrпдi

прибуюк
(непоIри-

тйзбrюк)

Неоп.паче-
ний капiтал

Вшучgний
капитал

Всього

1 2 J 4 5 6 ,7
8 9 l0

|Залишок на початок року 4000

Iншi змiни 4090

Скорlтоваrптй зЕtлишок на
початок року

4095

Чистий прибуток (збитбк) за
звlтнии перlод

4100 29з 29з

Iншi змiни в кБпiiалi- 411]l

Внески учаснйкБI
Внески до капiталу

4240 6 000 (2 5з4) з 466

разом змiни в капiталi 4295 6 000 29з (2 5з4) з "l59

На кlнець року 4з00 6 000 29з (2 5з4) з 759

змiни власного капiт€Lлу га 3 1.12.2018

Статгя Код
ряд.

ЗФеесг-
рова]flri
капiтал

Капiтаrr у
дооцiн_

кrж

!одgгковий
капiтатl

Резервний
капiтал

Нерозпо-
дiлений

прибуток
(непоrри-

тий зблrюк)

Неогшаче-
rпдi капiтал

Вшучений
капитаJI

Всього

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 10
|Заrrшлок на початок року 4000 6 000 29з (2 5з4) з 759
Iншi змiни 4090

Скорлтовашл1 залишок на
початок року

4095 6 000 29з (2 5з4) з 759

4100 з42 з42

lншt змiни в капiталi 4|1|

Внески учаСнйкБI
внески до капiталу

4240 4 000 (4 000)

ПогашенняТйорБББнБстiЭ
капlтаIry 6 з74 6 з,74

1з
l2



разом змiни в капiталi 4295 4 000 з42 2 з74 6,716

На кlнець року 4з00 10 000 бз5 (160) l0 475

Частки власностi у лочiрнiх пiдприемствах - вiдсутнi.

Розкриття iнформацiТ про повlязанi сторони.

.Що пов'язаних cTopiH Товариства або операцiй з пов'язаними сторонами в 20l8 роцi належить:
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДIОВIДАJЬНIСТЮ кКРИСМАР IHBECTMEHTC ЛIМIТЕД), частка

участi у статутному капiталi становить 100 %.
ОперачiТ iз пов'язаними особами протягом звiтного перiоду - 2018 року у Товариства вiдсутнi.
У вiдповiдностi до вимог п.13 МСБО 24 Товариство звiтуе, що фактично контролюючою стороною €

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КРИСМАР IHBECTMEHTC ЛIМIТЕ,Щ", яке скJIадае
консолiдовану звiтнiсть, що оприлюднюеться.

Протягом 2018 року Товариство нараховув€Iло i виплачувало
бухгалтеру:

Нараховано протягом 2018 року
тис.грн

49
48

Щиректор
Головний бухгалтер

заробiтну плату директору та головному

Залишок заборгованостi станом
на З1.12.2018

!.'

6. YMoBHi i договiрнi зобовlязання i операцiйнi та фiнансовi ризики.
Управлiння ризиками Товариства являе собою процес передбачення i нейтралiзацii ix негативних фiнансових

наслiдкiв, що вкJIючае ik iдентифiкацiю, оцiнку, упередженtul та уникнення.

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

Управлiння фiнансовими ризиками

Фiнансовий ризик включае ринковий ризик (валютний ризик, ризик iнвестицiй в акцii, ринковий операцiйний
ризик, ризик змiни процентноТ ставки та iнший цiновий ризик), кредитний ризик i ризик лiквiдностi. Головною метою
управлiння фiнансовими ризиками с визначення лiмiтiв ризику та под€lльше забезпечення дотриманнrI встановлених
лiмiтiв.

Кредитний ризик - ризик неспроможностi контрагента (буль-якого дебiтора) виконати взятi на себе буль-якЭ
договiрнi зобов'язання перед Товариством.

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

Керiвництво товариства оцiнуе кредитний ризик поточних операцiй. I]я оцiнка знаходить свое вiдображеннrl у
розрахунку резерву внаслiдок кредитного знецiнення (детально розкрито вище у роздiлi к,Щебiторська заборгованiсть
станом на 31.12.2018).

Оцiнка управлiнським персоналом Товариства кредитного ризику с оцiнка кредитоспроможностi контрагентiв.
дIя чого використовуемо кредитнi рейтинги та будь-яку iншу доступну iнформацiю щодо ix спроможностi виконувати
борговi зобов'язання.

Компанiя контролюе кредитний ризик, встановлюючи лiмiти на одного контрагента або гругry пов'язаних
контрагентiв. Лiмiти кредитного ризику тrо продуктах i галузям економiки реryлярно затверджуються керiвництвом.
Монiторинг таких ризикiв здiйснюеться регулярно, при цьому лiмiти переглядаються не рiдше одного разу на piK.
Керiвництво КомпанiТ проводить аналiз за строками затримки платежiв дебiторськоТ заборгованостi з основноi
дiяльностi i вiдстежус простроченi залишки дебiторськоi заборгованостi.

ризик лiквiдностi

Ризик лiквiдностi полягае в тому, що Товариство не зможе оплатити Bci зобов'язання при HacTaHHi TepMiHy ix
погашення. Компанiя здiйснюе ретельне управлiння i контроль за лiквiднiстю. Компанiя використовуе процедури
дет€Iльного бюджетування i прогнозуваннrI руху грошових коштiв, щоб упевнитися в наявностi pecypciB, необхiдних
для своечасноi оплати cBoix зобов'язань.
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5 716 Товариство аналiзуе термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовим
активами, зобов'язаннями, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйноi дiяльностi.

IнформацiЯ щодо ЕедиСконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями Товариства в розрiзi cTpoKi
погашенIUI представлена наступним чином:

ринковий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансовог
iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охо11люе три типи ризику: iнший цiнови
ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик виникае у зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлени
коливанIUIми цiн на акцii, вiдсоткових ставок та вa}лютних KypciB. Товариство ,аражаrr"е,,,ься на pr"no"i ризики
зв'язку з iнвестицiями в акцii, облiгацiТ та iншi фiнансовi iнструменти.

Iншай цiновuй рuзак або разак iнвесmацiй в акцii - ризик, пов'язаний iз чутливiстю BapTocTi активir
зобов'язань та фiнансових iHcTpyMeHTiB Товариства до коливання ринковоi BapTocTi акцiй.

ризик змiни цiн полягас в тому, що поточний або майбутнiй прибуток Товариства може пiддатися негативном.
впливу змiн ринкових цiн на акцii, якi облiковуються як фiнансовий актив. Зниження цiн, в т.ч. i ix анулювання, мож
призвести до зниження чистого прибутку i грошових потокiв. Товариство на регулярнiй ocHoBi оцiнюе можлив
сценарii майбутнiх коливань та ik вплив на операцiйнi та iнвестицiйнi рiшення.

Ваllюtпнuй рuзuк - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансовогr
iHcTpyMeHry коливатимуться внаслiдок змiн вЕlлютних KypciB. Валютнi ризики у To"up""r"a не виникають у зв'язку
вiдсутнiстю операцiй в iноземнiй валютi.

Вidсоmковuй рuзак - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансовогr
iHcTpyMeHTa коливатимуТься внаслiдОк змiн ринкових вiдсоткових ставок. Керiвництво Товариства усвiiомлюе, щ,
вiдсотковi ставки можуть змirцоватись i це впливатиме як на доходи Товариства, так i на спрu"едrrr"у BapTicTb чистm
активiв.

Монiторинг вiдсоткових ризикiв здiйснюеться шляхом оцiнки вIIливу можливих змiн вiдсоткових ставок Hi
BapTicTb вiдсоткових фiнансових iHcTpyMeHTiB.

0 475

,Щля оuiнки можJIивих коливань вiдсоткових ставок Товариство використовувало iсторичну волатильнiстl:соВих вiдсоткових ставок за строковими депозитаМи (ло 1 року) за ocrarHi 5 poKiB за о.rрrлюi"еною iнформjцiею НБУ.
Товариство визнае, що обгрунтовано можливим е коливаннrI ринкових ставок на *4 процентних гryнкти

ПроведениЙ аналiз чутливостi заснованиЙ на приtryщеннi, що Bci iншi параметри, зокрема валютний курс
залишатимуться незмiнними, i показус можJIивий вплив змiни вiдсоткових ставок-на 4 проценrrr".rу"*r1a11u 

"upriiцчистих активiв Товариства.
У разi зростаннrI вiдсоткових ризикiв Товариство буле оцiнювати чи позбуватися боргових фiнансовиriHcTpyMeHTiB з фiксованою вiдсотковою ставкою.
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ризик yправлiння капiталом

основними елементами управлiння капiталом керiвництво вважае власнi кошти. ,Щля збереження i кориryвання
структури капiталу Товариство може переглядати свою iнвестицiйну програму. Керiвництво Компанii Йомiсячнс
анал_iзуе покulзники рентабельностi капiталу, довгостроковоi фiнансовоi стйкостi Hi пiдставi даних про велиtIину
прибутку та iнформацii по кредитному портфелю.

,Що складу капiта-ltу Товариства входять грошовi кошти та ik еквiваленти, а також капiтал акцiонерiв компанi1
розкритий у звiтi про фiнансовий стан.

Позиковi коштИ ТовариствО протягоМ 20l8 рокУ не залуч€шо. ЗалишкИ на балансi Товариства позикових коштiв,
TaKi як довгосlроковi чи KopoTKocTpoKoBi кредити i позики, вiдсутнi.

Управлiння нефiнансовими ризиками.
ОперацiйнИй ризиК - ризиК фiнансових втрат, що виникае через недолiки управлiння, процесiв оброблення

iнформацii, контрольованостi, безперервностi роботи, надiйностi технологiй, u rчпоЙ no""nn, та несанкцiонованi дii
персоналу.

Ризик законодавчого цростору - можливi наслiдки для фiнансового стану Товариства через змiни в
законодавствi (наприклад, змiни в оподаткуваннi) та iснуючих нормахъдiйснення кредиrу"uпr".

. Керiвництво приймае управлiнськi або кадровi рiшення в разi виявлaп* nopy1цeцb до1римання встановлених
полiтик в частинi ведення облiку. Системно проводить процедури монiторингу змiн^(можливих змiн) в законодавчому
просторi, контролю за ступенем захисту iнформацiйноТ мЪрежi iовариства.

Управлiнський персонал вважас, що Товариство нарахуваJIо Bci податки, що стосуються дiяльностi компанii. У
ситуацiяХ невизначенОстi Товариство здiйснило нарахування податкових зобов'язань, 

""*од"ч1a 
з оцiнки керiвництвом

iмовiрною велиtIини вiдтоку pecypciB, якi будуть потрiбнi для погашеннrI таких зобов'язань. Керiвництво Товариства,
фунтуючисЬ на TpaKTyBaHHi податкового законодавства, вважае, що зобов'язання з податкiв вlдображенi в повному
обсязi, Тим не менш, податковi та iншi державнi органи можуть по-iншому трактувати положення чинного
податкового законодавсТва, i вiдмiнностi в TpaKTyBaHHi можуть мати icToTHi наслiдки.

управлiння операt{йним та юридичним ризиками забезпечус належне функцiонування внутрiшньот полiтики
та процедур компанii в цiлях мiнiмiзацii даних ризикiв.
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Управлiння iншими ризиками.

Ризик краiЪи УкраiЪа

УкраiЪа е краiноЮ з перехiдноЮ економiкою i в даниЙ час не мае достатньо розвиненою дiловоТ та законодавчоi
iнфраструктури, включаючи стабiльну банкiвську i судову системи, якi iснуюъь в краiъах з бiльш розвиненою
ринковою економiкою. Сучасна украiнська eKoHoMiKa характеризУсться, зоцрема, такими явищами, як низька
KoHBepToBaHicTb нацiональноТ валюти за кордоном, валютний контроль, низький piBeHb лiквiдностi на ринках капiталу
i триваюча iнфляцiя. В результатi, веденнrI дiяльностi в УкраiЪi по"'"запе , p"rr*i"r, якi як правило, Ее зустрiчаються
в краiнаХ з бiльШ розвиненоЮ ринковоЮ економiкою. Стабiльний i успiшний розвиток украiнiькоТ.по"ойiп, i бiзнесу
компанiт в певнiй Mipi залежить вiд ефективностi економiчних заходiв, що вживают"с" ур"до*, а також под€шьцого
розвитку правовоi та полiтичноТ систем.

7. ПодiТ пiсля дати балансу.
На дату подання звiтностi не вiдбувалися подii, якi б суттево вплинули на фiнансову результат за 20l8 piK.
УправлiнсьКий персонал Товариства подае фiнансову звiтнiсть акцiонерам для затвердження на рiчнюt

Загальних зборах.
таким чином, фiнансова звiтнiсть, що складена згiдно з МсФз надае iнформацiю про фiнансове становище.

результати дiяльностi та рух грошових коштiв ТоВ кБIЗПОЗИКА), яка е корисною для широкого кола користувачiв
при прийняттi ними економiчних рiшень.

8. Припущення про безперервнiсть дiяльностi
+

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з пригryщення безперервностi дiяльностi, управлiнський
персон€lЛ не мае HaMipiB лiквiдуватИ суб'екТ господарювання чИ припинитИ дiяльнiоть i постiйно рЬзробляе та
впроваджуе цлани щодо майбутнiх дiй якi спрямованi на продовження безперервноТ дiяльностi пiдприемства.
ПiдтверджеНням ефектИвноТ роботИ управлiнсьКого персонzlлу е значна кiлькiсть фактично заключних договорiв
позики вiдповiдно до отриманоТлiцензiТ, в т.ч. i пiсля дiя яких спрямована на отримання прибуткiв,

Щиректор Н.В.Черенкова

Головний бу<галтер Н.Б.Крючкова
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