
ТОВ 'Щ ИТОРСЬКА Ф1РМА "ВЕНГЕР I  ПАРТНЕРЕ"
Св/доцтво про внесения до Реестру аудиторських ф/рм та аудитор/в № 4363, 
видане за р/шенням АудиторськоТ палаши УкраТни № 219/3 е/й 14.07.2010 року

Звгг незалежного аудитора
Адресовано: Учасникам та Кергвництву ТОВ «ФК «ПАРЮ»

Нацюналънт комгси, що здшснюе державне регулювання
у  сферг ришав фтансових послуг

Звгг щодо аудиту фшансовоТ звггност1

Думка 13 застереженням
Ми провели аудит фшансово'1 звпносп ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ 

ВЦЩОВЩАЛЬШСТЮ «Ф1НАНСОВА КОМПАН1Я «ПАРЮ» (код СДРПОУ 38962392, 
юридична та фактична адреса: 04070, м. Кшв, вулиця Сагайдачного/1гор1вська, будинок 
10/5-А, дал! за текстом -  «Товариство»), що складаеться 31 звггу про фшансовий стан на 
31 грудня 2019 р., звггу про сукупний дохщ, звггу про змши у власному каштал1, звпу про 
рух грошових коптив за р 1к, що закшчився зазначеною датою, та примггок до фшансово1 
ЗВ1ТНОСТ1, включаючи СТИСЛИЙ виклад значущих 0бл1К0ВИХ ПОЛ1ТИК.

На нашу думку, за винятком впливу питания, описаного в роздйп «Основа для думки 
13 застереженням» нашого зв1ту, фшансова зв1тн1сть, що додаеться, вщображае достов1рно, в 
ус1х суттевих аспектах фшансовий стан ТОВ «ФШАНСОВА КОМПАН1Я «ПАРЮ» на 31 
грудня 2019 р., та його фшансов1 результата 1 грошов1 потоки за рш, що закшчився 
зазначеною датою, в^дповщно до ГУПжнародних стандартхв фшансовоГ звьтносп (МСФЗ).

Основа для думки Ь застереженням
Як зазначено в прим1тщ 10 до фшансово'1 зв1тност1 станом на 31 грудня 2019 року 

дебггорська заборговашсть по вщступленим Товариству правам вимоги складае 16 744 тис 
грн та вщображена за вартютю придбання. Вщповщно до обл1ково1 пол1тики Товариства 
подальша оц1нка деб1торсько-1 заборгованост1 зд1йснюеться за справедливою варт1стю, яка 
дор1внюе вартосп погашения, тобто сум1 оч1кувапих контрактних грошових потоюв на дату 
ощнки (примака 3.3.4). В ход1 нашого аудиту ми не отримали шдтверджень, що оцшка 
оч1куваних майбутн1х грошових потоюв проводилась Товариством на дату балансу. Змша 
ощнки мала б вплив на фшансов1 результата Товариства за звггний пер10д та на вартють 
активгв.

Ми провели аудит вщповщно до М}жнародних стандарт1в аудиту (МСА) та 
«Методичних рекомендацш щодо шформацн, яка стосуеться аудиту за 2019 рш суб’ект1в 
госиодарювання, нагляд за якими зд1йснюе Нацкомф1нпослуг», затверджених 
розпорядженням Нацкомфшпослуг №362 вщ 25.02.2020. Нашу вщповщальшсть зпдно з 
цими стандартами викладено в роздш1 «Вщповвдалыпсть аудитора за аудит ф1нансово1 
зв1тност1» нашого звхту. Ми е незалежними по вщношенню до Товариства зпдно з Кодексом 
етики професшних бухгалтер1в Ради з М1жнародних стандарт!в етики для бухгалтер!в 
(Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в У крапп до нашого аудиту 
фшансово'1 зв1тност1, а також виконали 1НШ1 обов’язки з етики вщповщно до цих вимог та 
Кодексу РМСЕБ. Ми вважаемо, що отримаш нами аудиторськ1 докази е достатшми 1 
прийнятними для використання Тх як основи для нашо'1 думки.



Ключов 'г питания аудиту

Ключов1 питания аудиту -  це питания, що, на наше професшне судження, були 
найбшып значущими шд час нашого аудиту фшансовоТ звш ю сп за 2019 рж. Цд питания 
розглядалися в контексп нашого аудиту фшансовоТ звггаосп в цшому та враховувалися при 
формуванш думки щодо не'Т, при цьому ми не висловлюемо окремо'Т думки щодо цих питань.

Кр1м питания, викладеного у роздЫ «Основа для думки 13 застереженням», ми 
визначили, що немае шших ключових питань аудиту, шформащю щодо яких СЛ1Д надати в
НаШОМу ЗВ1Т1.

1нша тформацш
Управлшський персонал несе вщповщальшсть за шшу шформащю. Наша думка щодо 

фшансовоТ звггаосп не поширюеться на шшу шформащю 1 ми не робимо висновок з будь- 
яким р1внем виевненосп щодо ще! шшо’Г шформацн.

У зв’язку з нашим аудитом фшансовоТ звггаосп нашою вщповщальнютю е 
ознайомитися з шшою шформащею та при цьому розглянути, чи кнуе суттева 
невщповщшсть М1ж шшою 1нформац1ею 1 ф1нансовою зв1тн1стю або нашими знаниями, 
отриманими пщ час аудиту, або чи ця шша шформащя виглядае такою, що мютить суттеве 
викривлення.

Якщо на основ1 проведено'1 нами роботи стосовно 1ншо1 1 нформаци, отриманоТ до дати 
звггу аудитора, ми доходимо висновку, що кнуе суттеве викривлення ще'1 шшоУ 1нформаци, 
ми зобов’язан1 повщомити про цей факт. Ми не виявили таких факпв, як1 б необхщно було 
включити ДО ЗВ1Ту.

Шдпов1дальшсть управлтського персоналу та тих, кого надшено найвищими 
поеноваженнями, за фшансову звтшсть

Управлшський персонал ТОВ «Ф1НАНСОВА КОМПАНШ «ПАРЮ» несе 
вщповщальшсть за складання 1 достов1рне подання фшансово! ЗВ1ТН0СТ1 в1дпов1дно до 
МСФЗ та за таку систему внутр1шнього контролю, яку управлшський персонал визначае 
потр1бною для того, щоб забезпечити складання фшансовоТ зв!тност1, що не мютить 
суттевих викривлень внаслщок шахрайства або помилки.

При складанш фшансовоТ звшюст1 управл1нський персонал несе вщповщальшсть за 
оцшку здатпост! Товариства продовжувати свою Д1яльн1сть на безперервн1й основ1, 
розкриваючи, де це застосовно, питания, що стосуються безперервносп д1яльност1, та 
використовуючи припущення про безперервн1сть д1яльност1 як основи для бухгалтерського 
обл1ку, кр1м випадк1в, якщо управл1нський персонал або плануе Л1кв1дувати Товариство чи 
припинити Д1яльшсть, або не мае 1нших реальних альтернатив цьому.

Т1, кого над1лено найвищими повноваженнями, несуть в1дповщальн1сть за нагляд за 
процесом фшансового зв1тування Товариства.

Шдповьдальшсть аудитора за аудит фтансовоЪ звипноспй
Нашими Ц1лями е отримання обгрунтованоГ впевненост1, що фшансова зв1тн1сть у 

ц1лому не М1стить суттевого викривлення внасл1док шахрайства або помилки, та випуск зв1ту 
аудитора, що мютить нашу думку. Обгрунтована впевненгсть е високим р1внем впевнеиост1, 
проте не гараитуе, що аудит, проведений вщповщно до МСА, завжди виявить суттеве 
викривлення, якщо воно юнуе. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або 
помилки; вони вважаються суттевими, якщо окремо або в сукупност1, як обгрунтовано 
оч1куеться, вони можуть впливати на економгчш р1шення користувач1в, що приймаються на
ОСНОВ1 Ц161 ф1НаНС0В01 ЗВ1ТНОСТ1.

Виконуючи аудит вщповщно до вимог МСА, ми використовуемо професшне судження 
та професшний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Кр1м того, ми:

ТОВ «АФ «В1П»
Звгг пезалежного аудитора щодо фшансовоТ зв1тност1

ТОВ «Ф1НАНСОВА КОМПАН1Я «ПАРЮ» за 2019 рш
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• щентифжуемо та оцшюемо ризики суттевого викривлення фшансовоТ звггаосп 
внаслщок шахрайства чи помилки, розробляемо й виконуемо аудиторськ1 процедури у 
вщповщь на щ ризики, а також отримуемо аудиторсью докази, що е достатшми та 
прийнятними для використання Тх як основи для нашо'Т думки. Ризик невиявлення 
суттевого викривлення внаслщок шахрайства е вищим, шж для викривлення внаслщок 
помилки, оскшьки шахрайство може включати змову, пщробку, навмисш пропуски, 
неправильш твердження або нехтування заходами внутр1шнього контролю;

• отримуемо розумшня заход1в внутр1шнього контролю, що стосуються аудиту, для 
розробки аудиторських процедур, як1 б вщповщали обставинам, а не для висловлення 
думки щодо ефективносп системи внутр1шнього контролю;

• оцшюемо прийнятшсть застосованих облшових полггик та обгрунтовашсть облжових 
оцшок 1 вщповщних розкритпв шформацн, зроблених управлшським персоналом;

• доходимо висновку щодо прийнятносп використання управлшським персоналом 
припущення про безиерервшсть д1яльносп як основи для бухгалтерского облшу та, 
на основ1 отриманих аудиторських докайв, робимо висновок, чи юнуе суттева 
невизначешсть щодо подш або умов, яю поставили б пщ значний сумшв можливкть 
компанп продовжити безперервну Д1яльшсть. Якщо ми доходимо висновку щодо 
юнування тако'Т суттево'Т невизначеност1, ми повинн1 привернута увагу в своему з в т  
аудитора до вщповщних розкритов 1нформацн у ф1нансов1й звпносп або, якщо так1 

розкриття шформацн е ненадежными, модиф1кувати свою думку. Напн висновки 
грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дата нашого зв1ту аудитора. Вт1м 
майбутн1 поди або умови можуть примусити Товариство припинити свою д1яльшсть 
на безперервнш основь

• ощшоемо загальне подання, структуру та змют фгнансовоТ звш ю сп включно з 
розкриттями 1нформац1'Т, а також те, чи показуе фшансова звтп сть  операцп та поди, 
що покладен1 в основу ТТ складання, так, щоб досягти достов1рного вщображення.

Ми повщомляемо тим, кого надшено найвищими повноваженнями, 1нформац1ю про 
запланований обсяг 1 час проведения аудиту та суттев1 аудиторськ1 результата, включаючи 
будь-як1 суттев1 недол1ки заход1в внутршшього контролю, виявлен1 нами пгд час аудиту.

Ми також надаемо тим, кого надшено найвищими повноваженнями, твердження, що 
ми виконали вщповщш етичш вимоги щодо незалежност1, та повщомляемо Тм про вс1 
стосунки й шип питания, як1 могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 
незалежнють, а також, де це застосовно, щодо вщповщних застережних заход1в.

3 иерел1ку вс1х питань, 1нформац1я щодо яких надавалась тим, кого над1лено 
найвищими повноваженнями, ми визначили п , що мали найбшьше значения ищ час аудиту 
фшансовоТ звггаосп поточного пер10ду, тобто Т1, як1 е ключовими питаниями аудиту. Ми 
описуемо Ц1 питания в своему ЗВ1Т1 аудитора кр1м вииадк1в, якщо законодавчим чи 
регуляторним актом заборонено публ1чне розкриття такого питания, або якщо за вкрай 
виняткових обставин ми визначаемо, що таке питания не слщ висвгаиовати в нашому з в т ,  
оскшьки негативш наслщки такого висвнлення можуть очжувано переважити йога 
корисгпсть для хнтерес1в громадськост!.

ТОВ «АФ «В1П»
Зв1т незалежного аудитора щодо фшансовоТ звггаосп

ТОВ «Ф1НАНСОВА КОМПАН1Я «ПАРЮ» за 2019 р к
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Звпг щодо вимог 1иших законодавчих 1 нормативних акпв
3 метою формування нашого професшного судження та висловлення думки щодо 

дотримання Товариством положень законодавчих та нормативних акпв, нами розглянуп 
наступш питания та сформован! вщповщш висновки, зокрема:

Дотримання Товаристбом вимог законодавства щодо формування (змши) 
статутного катталу (джерела походження коиитв) та складових частин власного 
катталу (каттал у  дооцтках, внески до додаткового катталу).

У 2017 рощ Товариство отримало лщензио на провадження господарсько'1 д 1яльнос'п з 
надання фшансових послуг (кр1м професшно1 д1яльносп на ринку цшних папергв), а саме на 
надання послуг з факторингу та до нього, як до заявника, висувалися вимоги щодо 
вщповщносп розм1ру власного катталу вимогам, встановленим пунктом 1 Роздшу XI 
«Положения про Державний реестр фшансових установ», затвердженого Розпорядженням 
Державно!' комюй з регулювання ринюв фшансових послуг Украши вщ 28.08.2003 № 41 (31 
змшами та доповненнями), тому Товариством було збшынено розм1р статутного кашталу. 
Зпдно з Протоколом загальних збор1в учасниюв Товариства №7 вщ 03.04.2017 було 
прийнято р1шення про збшьшення статутного кашталу до 8 000 000,00 грн. (Вю1м мшьйон1в 
гривень 00 коп) та внесения змш та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення 
його у нов1Й редакцп. Державна реестрац1я зм1н до статутних документ!в проведена 03 квпня 
2017 року.

ТОВ «АФ «ВШ »
Звгг незалежного аудитора щодо фшансово'1 звпиоеп

ТОВ «ФШАНСОВА КОМПАН1Я «ПАРЮ» за 2019 р к

Статутний каппал було розподшено м1ж Учасниками иаступним чином:

№
п/п Учасники Сума внеску (грн.) Частка у  статутному 

каттшй (%)
1 ТОВ «ПАРЮ 1НВЕСТ» 8 000 000,0 100,0

Разом статутний каштал 8 000 000, 0 100,0

Учасник Товариства оплатив додатковий внесок до Статутного кашталу 11.05.2017 
повнютю за рахунок грошових кошпв в загальному розм1р1 5 000 000,00 грн. (П’ять 
М1ЛБЙОИ1В гривень 00 коп), що шдтверджусться банк1вською випискою з поточного рахунку 
Товариства

Вщповщно до редакц11 Статуту ТОВ «ФШАНСОВА КОМПАН1Я «ПАРЮ», яка була 
затверджена Загальними зборами Учасниюв Товариства 14.09.2017 (протокол №8), змшено 
склад Учасншав Товариства. Державна реестрац1Я зм1Н до статутних докуменпв проведена
15.09.2017. Новий склад Учасниюв та розподш внесюв М1Ж ними вщповщно до зазначено'1 
редакцп Статуту станом на 31.12.2017 та на 31.12.2018 представлено иаступним чином:

№
п/п Учасники Сума впеску, 

(грн)
Частка у  статутному 

каттшй, (%>)
1 ТОВ «ПАРЮ 1НВЕСТ» 7 999 200,00 99,99
2 Радченко Олег Вжторович 800,00 0,01

Разом статутний капп ал 8 000 000, 00 100,00

Згщно з Протоколом загальних збор1в Учаснимв Товариства № 15/01-1 вщ 15 сгчня 
2019 року було прийнято р1шения щодо вщчуження Товариством з обмеженою 
в!дпов1дальн1стю «ПАРЮ 1НВЕСТ» свое! частки у статутному каштам Товариства у розм1р1 
99,99%, що становить 7 999 200,00 грн (С1М мшьйошв дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч 
ДВ1СТ1 гривень 00 коп), на користь ф!зичноГ особи Слюзенка Володимира Олександровича та 
прийняття його до складу учасник1в Товариства.

Державна реестращя зм1н до статутних докуменпв проведена 16 С1чня 2019 року.
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Таким чином, станом на 31.12.2019 статутний каштал розподшено наступним чином:

ТОВ «АФ «В1П»
Звгг незалежного аудитора щодо фшансовоТ звкносп

ТОВ «Ф1НАНСОВА КОМПАНШ «ПАРЮ» за 2019 р к

Л»
п/п Учасники Сума внеску (грн)

Частка у  
статутному 
капшеай (%)

1 Слюзенко Володимир 
Олександрович 7 999 200,00 99,99

2 Радченко Олег Вкторович 800,00 0,01
Разом статутний каштал 8 000 000,00 100,00

Станом на зв1тну дату статутний каштан Товариства сформовано та сплачено 
повшстю, у встановлеш законодавством терм ш и та виключно грошовими коштами. 
Аудитором перев1рено дотримання Товариством умови, встановлено'Т п.2 ст.9 Закону (дал1 -  
Закон) УкраТни «Про фшансов! послуги та державне регулювання ринюв фшансових послуг» 
шодо способу формування статутного фонду. Аудитор пщтверджуе, що при збшьшенш 
розм1ру зареестрованого статутного кашталу статутний каштал був сплачений у грошовш 
форм1 та розмщений на банк1вських рахунках комерцшних банк1в, як1 е юридичними 
особами за законодавством УкраТни.

Розм1р власного кашталу Товариства вщповщае п.1 роздшу XI Положения про 
Державний реестр фшансових установ, який вимагае наявност1 у заявника на дату подання 
заяви власного капггалу в розм1р1 не менше шж 3 млн грн для заявниюв, як! планують 
надавати один вид фшансових послуг, визначений у пункп 3 вказаного роздшу, та не менше 
шж 5 млн. грн для заявниюв, якг планують надавати два та бшыне вид1в фшансових послуг.

Резервний фонд на звггну дату не створений, чим порушено вимоги ст. 14 Закону 
УкраТни «Про господарсью товариства».

Дотримання Товариством вимог законодавства щодо наявностг заборони залучення 
фшансових активгв вгд фгзичних осгб 13 зобов ’язанням щодо наступного гх повернення.

Товариство дотримуеться вимог, установлених пунктом 38 Лщензшних умов №913, 
та не залучае фшансов1 активи вщ ф1зичних ос1б 13 зобов’язаннями щодо наступного Тх 
повернення.

Сумщення окремих господарсъких операцш, на впровадження яких Товариство 
отримало лщензио.

Товариство дотримуеться обмежень щодо сумщення провадження вид1в 
господарсько'Т д1яльност1, установлених пунктом 37 Лщензшних умов №913, роздшом 2 
Положения №1515.

Дотримання Товариством вимог щодо надання фшансових послуг на тдставг 
договору у  вгдповгдностг до законодавства та внут рш ш х правил надання фшансових послуг 
Товариством.

Фшансов1 послуги надаються Товариством на шдстав1 договору, який вщповщае 
вимогам стагп 6 Закону, статп 18 Закону УкраТни «Про захист споживач1в» №1023-ХП вщ 
12.05.1991 р. та положениям внутршшх правил надання фшансових послуг Товариством. 
Внутр1шш правила затверджеш Протоколом Загальних Збор1в Учасниюв Товариства 
№08/06/17-1 вщ 08.06.2017, в1дповщають встановленим Законом вимогам та розмхщуються 
на власному веб-сайп Ьйр://Гсрапз.сот.иа не гнз1пше наступного робочого дня теля  дати 
набрання ними чинност1 13 зазначениям тако'Т дати.

Розмщ ення шформацн на власному веб-сайпи (веб-стортцг) та забезпечення и 
актуальности
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Товариство надае кл!енту (споживачу) шформащю вщповщно до статп 12 Закону та 
розмнцуе на власному веб-сайп ЬЦр:/Ясрап5.согп.иа шформацпо, яка визначена частиною 
першою статп 12 Закону 1 забезпечуе и актуальшсть.

Прийняття ргшень у  раз1 конфлтту Ытересгв.
Товариство дотримуеться статп 10 Закону щодо прийняття р1шень у раз1 конфлкту 

штерес1в. Порядок прийняття р1шень при виникненш конфлкту штереав Товариством 
визначено у «Положенш про службу внутр1шнього аудиту (контролю)», затвердженого 
Загальними зборами учаснишв Товариства 03 схчня 2018 року (протокол № 03/01/18-2).

Дотримання вимог законодавства щодо вгдповгдностг примщень, у  яких 
здтснюетъся Товариством обслуговування юаснпив (споживачгв), доступность для осгб з 
швалгдшстю та тших маломобшьних груп населения вгдповгдио до державных будгвелъных 
норм, правил / стандартов, що документально тдтверджуетъся фах'шцем з питанъ 
техшчного обстеження будгвелъ та споруд, який мае квалгфгкацпший сертификат.

Управлшський персонал Товариства надав запевнення, що примпцення, у якому 
Товариство здшснюе обслуговування кл1ент1в (споживач1в) е вщповщними щодо доступноси 
для ос1б з швалщшстю та шших маломобшьних груп населения вщповщно до державних 
бущвельних норм, правил та стандарнв. Але, нам не було надано документального 
пщтвердження дано! вщповщносп фах1вцем з питань техшчного обстеження бущвель та 
споруд, який мае квапйфкацшний сертифкат.

Вгдповгдтстъ вимогам законодавства порядку внесения Товариством тформаци про 
вс1 своХ вгдокремлеш тдроздши до единого державного реестру юридичних осгб, фгзичних 
оегб-тдприемщв та громадсъких формуванъ та до Державного реестру фшансових установ

Товариство не мае вщокремлених пщроздшв.

Наявшстъ та вгдповгдтстъ системы внутршшъого аудиту (контролю).
Система внутр1шнього аудиту (контролю) ТОВ «ФШАНСОВА КОМПАНШ «ПАРЮ» 

функцюнуе вщповщно до «Положения про службу внутр1шнього аудиту (контролю)». 
Вщповщно до вимог МСА 240 «Вщповщальшсть аудитора, що стосуеться шахрайства, при 
а у щ т  фшансово'1 зв1тностЬ> та керуючись принципом професшного скептицизму, ми 
провели аудиторсью тести, результати яких дозволили щентифкувати та оцшити можлив1 
ризики суттевих викривлеиь внаслщок шахрайства. На нашу думку, ми отримали достатню 
впевнешеть в тому, що ф1нансова звггшеть Товариства в цшому не М1стить суттевих 
викривлень у насл1док шахрайства або помилок. Товариство мае вщповщну систему 
виутрпннього аудиту (контролю), необх1дну для складанн1 ф1нансовоТ зв1тност1, яка не 
мютить суттевих викривлень унасл1ДОк шахрайства або помилок.

Наявшстъ облгковоХ та рееструючог системы (програмне забезпечення та спещальне 
техшчне обладнання), якг передбачаютъ ведения облгку операцш з надання фшансових 
послуг спожывачам та подання звт ност / до Нацкомфтпослуг.

У вщповщносп до пункту 26 Лщензшних умов №913 Товариство мае облкову та 
рееструючу системи (програмне забезпечення та спещальне техшчне обладнання), яке 
вщповщае вимогам, установленим Нацкомфшпослуг, 1 передбачае ведения облку операцш з 
надання фшансових послуг споживачам та подання зв1тност1 до Нацкомфшпослуг.

Дотримання Товариством вымог щодо гопйвкових розрахунтв та зберггання 
грошовых коштгв / документгв, наявностг необхгдных засобпв безпекы (зокрема сейфы для 
зберггання грошових коштгв, охоронну сигналгзацйо та/або вгдповгдну охорону).

Товариство дотримуеться вимог щодо необхщних засобгв безпеки вщносно зберйання 
грошових кошив 1 документ1в, а саме: мае в наявносп сейф для IX збернання та охоронну
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сигнал1зац1ю, та дотримуеться вимог законодавства щодо пупвкових розрахунюв, 
установлених Постановою НБУ №148 вщ 29.12.2017 та пунктом 29 Лщензшних умов №913.

Розкриття шформацн з урахуванням вимог МСФЗ вгдносно методгв оцтки 
справедливог вартостг актив 1в Товариства.

1нформащя щодо метод1в ощнки справедливо!' вартосп актив1в Товариства розкрита 
ТОВ «Ф1НАНСОВА КОМПАН1Я «ПАРЮ» у п. 5 примшж до фшансово'1 звш ю сп та е 
такою, що не суперечить вимогам МСФЗ.

ТОВ «АФ «В1П»
Зв1т незалежного аудитора щодо фшансово'Т зв1тност1

ТОВ «Ф1НАНСОВА КОМПАН1Я «ПАРЮ» за 2019 р к

Основт ведомость про аудшпорську ф 'грму
Товариство з обмеженою вщповщалынстю «Аудиторська ф<рма «Венгер 1 

Партнери» зарееетроване Святошинською районною у м. Киев1 державною адмшютращею
14.12.2009.

Код СДРПОУ: 36852079.
• Свщоцтво про включения в Реестр аудиторських ф1рм та аудитор1в № 4363 вщ
14.07.2010, видане на пщстав1 р1шення АПУ вщ 14.07.2010 №219/3, яке чинне до 28.05.2020.
• Свщоцтво про вщповщшсть системи контролю якост1 № 1595 (р1шення АПУ №363/5 вщ
12.07.2018, чинне до 31.12.2023).

Товариство з обмеженою вщповщальнютю «Аудиторська ф1рма «Венгер 1 Партнери» 
включене до Реестру аудиторських ф1рм, яю мають право проводите обов’язковий аудит.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого е цей звгг незалежного 
аудитора, с Сидорчук ТаТса Володимир1вна, (Сертифкат аудитора № 006567 виданий 
р1шенням АудиторськоТ Палата Украши вщ 23.04.2009 № 29112 .)

Мкцезнаходження: 03062, м. КиТв, пр-т Перемоги, 65, корпус Б, офю 357, 
тел. (044) 223-78-10, (050) 336-33-16, електрона адреса: ТУ8УООК(^ЦК^аМ р.1аеу.иа, 
сайт: Ьйр://аМр.к1еу.иа .

/ /Ж!/

Вщ 1мен1 ТОВ «АФ «В1П» Генеральннй Директор
(Сертифкат аудитора № 007375, виданий ршенням Аудитор^ьКЙЭД&Нё'РЙ1 У Й 

28.07.2016 р. № 327/2).

Дата складання аудиторского висновку «26» лютого 2020 року.

Ж В1Д
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АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРА1НИ

про включения до Реестру аудиторских ф'фм та аудиторов

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВЩПОВЩАЛЬНЮТЮ 

АУДИТОРСЬКА Ф1РМА "ВЕНГЕР 
IПАРТНЕРИ"

(ТОВ "АФ "В1П")

1деитиф1кац1йпий код/номер 36852079

СуЬект госгюдарюванпя включении 
до Реестру аудиторських фхрм та аудиторт 
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ТОВ «ФШАНСОВА КОМПАН1Я «ПАР1С
Фшансова звшнсть, складена за МСФЗ станом на 31 грудня 2019 року

Актив Код
рядка

31 грудня 
2019 року

31грудня 
2018 року

' ' 1 2 3 4

I. Необоротн! активи
Нематер1альш активи 1000 2 2
перв1сна вартхсть 1001 2 2
накопичена амортизащя 1002 - -

Усього за роздшом I 1095 2 2
II. Обороты! активи

Деб1торська заборговашсть за продукщю, товари, 
робота, послуги

1125 15 868 6 424

Поточш фшансов1швестицп 1160 566
Г роил та IX екв1валенти 1165 1 709
Рахунки в банках 1167 1 709

1нш1 обороти!активи 1190 16 744 1 204
Усього за роздшом II 1195 32 613 8903
Баланс 1300 32 615 8 905
Пасив

I. Власний кап1тал
Зареестрований каштал 1400 8000 8000
Резервний каштал 1415 - -
Нерозподшений прибуток (непокритий збиток) 1420 66 40
Неоплачений капрал 1425 -
Усього за розд!лом I 1495 8066 8 040
Усього за роздшом II 1595

III. Поточш зобов’язання 1 забезпечеиня
Короткостроков! кредита банк!в 1600 23 310 540

- розрахунками з бюджетом 1620 6 19
у тому числ1 з податку на прибуток 1621 6 6

- розрахунками 31 страхування 1625 14
- розрахунками з оплата пращ 1630 101
Поточш забезпечення 1660 43 42
1н ш 1 поточш зобов'язання 1690 1 190 149
Усього за роздшом III 1695 24 549 865
Баланс 19р0 32 615 8 905

Затверджено до випуску та пщписано 

«17» лютого 2020 року
Директор

Головний бухгалтер

С.В.Клевець

^"БГВ.Черноног
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Зв'тг про сукупний дохгд
I. Ф1НАНСОВ1 РЕЗУЛЬТАТИ

(тис грн)

Стаття Код
рядка 2019 рж 2018 рхк

1 2 3 4
Чистий дохщ  вщ реал1защУ продукцп (товаров, робгг, послуг) 2000 4 455 5 661
Соб1варт1Сть реашзованоУ продукцп (товар1в, роб1т, послуг) 2050 -
Валовий :

прибуток 2090 4 455 5 661
збиток 2095 -

1нш1 операцшш доходи 2120 220 714
Адмшютративш витрати 2130 (1 639) ( 1 794 )
Витрати на збут 2150 -
1шш операцшш витрати 2180 (175) ( 1 4 5 1 )
Фшансовий результат вщ операцшноТ д1яльностк

прибуток 2190 2 861: 3 130
збиток 2195 -

Доход вщ участ1 в кап1тал1 2200 -
1нШ1 ф1НаНС0В1 доходи 2220 -
1н1Ш доходи 2240 7 047 1 815
Ф1нансов1 витрати 2250 (2 841) ( 5 3 )
Втрати вщ участ1 в кап1тал1 2255 -
1нш1 витрати 2270 (7 035) (4 859)
Ф1нансовий результат до оподаткування:

прибуток 2290 32 33
збиток 2295 -

Витрати (дохщ) з податку на прибуток 2300 (6) ( 6 )
ПрибуТОК (збиТОК) ВЩ ПрИПИНеН01 д1яЛЬНОСТ1 П1СЛЯ 
оподаткування 2305

Чистий фшансовий результат: 
прибуток 2350 26 27
збиток 2355 -

II. СУКУПНИЙ ДОХ1Д

Найменування показника Код
рядка 2019 рж 2018 рж

1 2 3 4
Дооцшка (уцшка) необоротних актив1в 2400 - -
Дооцшка (уцшка) фшансових шструменпв 2405 - -
Накопичеш курсов! р1зниц1 2410 - -
Частка 1ншого сукупного доходу асоцшованих та спшьних 
шдприемств 2415 - -

1НШИЙ СукуПНИЙ ДОХ1Д 2445 - -
1нший сукупний ДОХ1Д до оподаткування 2450 - -

Податок на прибуток, пов'язаний з шшим сукупним доходом 2455 - -

1нший сукупний дохщ П1сля оподаткування 2460 - -

Сукупний дохщ (сума рядюв 2350,2355 та 2460) /Ц 465 26 27

Затверджено до випуску та надписано Директор X  С.В.Клевець

17» лютого 2020 року Головний бухгалтер /  В.В.Черноног



ТОВ «ФШАНСОВА КОМПАН1Я «ПАРК-
Фшансова звпшсть, сю!адена за МСФЗ станом на 31 грудня 2019 рч I

Зв'тг про змт иу власному катталг
(т ис грн\

Стаття Код
рядка

Зарее-
строва-

ний
каштал

Додатко-
вий

каштал

Нерозпод!- 
лений 

прибуток 
(непокри- 

тий збиток)

Неоплаче-
ний

каштал

Вилуче
ний

каштал

Усьоп I 
влас№№1> |  
каппжя Я

1 2 3 4 5 6 7 8

Залишок на 01 С1чня 2018 року 4000 8000 13 - - 8 0 ,-
Вплив ЗМ1Н обЛ1КОВО'1 ПОЛ1ТИКИ,
виправлення помилок та вплив переходу на 
нов1 та/або переглянуп стандарта 1 
тлумачення

4005 - - - .

Виправлення помилок 4010 - - - - - -
Скоригований залишок на 
01 С1чня 2018 року

4095 8000 - 13 - - 8 013

Чистий прибуток (збиток) за 
2018 р1к

4100 - - 27 - - 27

1нший сукупний дохщ 4110 - - - - - -
Розпод1л прибутку:
Виплати власникам (дивщенди) 4200 - - - - - -

Спрямування прибутку до 
зареестрованого кашталу 4205 - - - - - -

Вщрахування до резервного 
кашталу

4210 - - - - - -

Внески учасник1в:
Внески до кашталу 4240

Вилучення кашталу: 
Викуп акцш(часток) 4260 - - - - -

1ннй зм1ни в катташ 4290 - - -
Разом зм1н в кап1тал1 4295 - 27 - -
Залишок на 31 грудня 2018 року 4300 8 000 - 40 - - 8 040
Вплив ЗМ1Н 06Л1К0В01 ПОЛ1ТИКИ, 
виправлення помилок та вплив переходу на 
нов1 та/або переглянуп стандарта 1 
тлумачення

4005 - - - -

Виправлення помилок 4 0 1 0 - - - - - -
Скоригований залишок на 
01 с1чня 2019 року

4095 8 000 - 40 - - 8 040

Чистий прибуток (збиток) за 
2019 рнс

4100 - - 26 - - 26

1нший сукупний ДОХ1Д 4110 - - - - - -
Розпод1л прибутку:
Виплати власникам (дивщенди) 4200 - - - - - -

Спрямування прибутку до 
зареестрованого кашталу 4 2 0 5 - - - - - -

Вщрахування до резервного 
кашталу

4 2 1 0 - - - - - -

Внески учасниюв:
Внески до кашталу 4240 - - - - - -

Вилучення кашталу: 
Викуп акцШ(часток) 4260 - - - _ - -

1н ш 1 зм1ни в кап1тал1 4290 - - -

Разом зм1н в кап1тал1 4295 - 1 26 - - 26
Залишок на 31 грудня 2019 року 4300 8 000 1 66 - - 8 066

1

1

3
1

Затверджено до випуску та
пщписано «17» лютого 2020 року Директор 

Головний бухгалтер

С.В.Клевець

~~В.В.Черноног
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Зв 'ип про рух грошових кошт 'ш 
(за прямим методом)

__________ (тис грн)

Стаття
Код

рядка
2019 р1к 2018 ркк

1 : 3 4

I. Рух кошт1в у результат! операцшноТ д1яльносп
Надходження вщ:
Реал1зацп продукцп (товар1в, робгт, послуг) 3000 8 883 12 755
Надходження аванав вщ покупщв 1 замовнимв 3015 ; -

Надходження вщ повернення аванав 3020 19 733 3 887
1нлп надходження 3095 -
Витрачання на оплату: 

Товар1в (робгт, послуг) 3100 (25 462) ( 10 392)

Праш 3105 (591) ( 335 )
Вщрахувань на сощальш заходи 3110 (148) ( 9 9 )
Зобов’язань 13 податюв 1 збор1в 3115 (140) ( 9 3 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 (6) ( 3 )
Витрачання на оплату зобов'язань з шших податюв 1 збор1в 3118 ( 8 7 )
Витрачання на оплату аванс1в 3135 - -
Витрачання на оплату повернення аванав 3140 (124) ( 5 238 )
1нш1 витрачання 3190 (9) ( 7 6 )
Чистий рух К О Ш Т1В  В1Д 0 П е р а Ц 1 Й Н 0 1  Д1ЯЛЬНОСТ1 3195 2 142 409
И. Рух кошт1в у результат! швестишйноТ д1яльност1
Надходження в1д реал1заци: 
ф1нансових 1нвестиц1Й 
необоротних актив1в

3200
3205

396 2 032 
714

Витрачання на придбання: 
фшансових 1нвестищй 
необоротних актив1в

3255 (16 280) (2  945 )

3260 -

Чистий рух К 0 Ш Т 1 В  В1Д Ш В еС Т И Ц Ш Н О Т Д 1ЯЛЬН0СТ1 3295 (15 844) (199)
III. Рух кошт1в у результат! ф1нансовоУ д 1яльност!
Надходження В1д: 

Власного кап1талу 
Отримання позик

3 3 0 0

3305 47 526 1 850
Витрачання на: 
Погашения позик 3350 (24 756) (1  3 1 0 )

Витрачання на сплату вщсотюв 3360 (2 065) ( 4 3 )

1нш1 платеж1 3390 (7 671)
Чистий рух К0ШТ1В В1Д ф|НаиС0В01 Д1ЯЛЬНОСТ1 3395 13 034 497
Чистий рух грошових К 0 Ш Т 1 В  за ЗВ 1ТН И Й  П ер 1 0 Д 3400 (708) 707
Залишок кошт1в на початок року 3405 709 2
Вплив зм1ни валютних курс1в на залишок кошт1в 3410 -
Залишок копгпв на К1нець року 3415 1 709

Затверджено до випуску та пщписано
«17» лютого 2020 року

Головний бухгалтер В.В.Черноног
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ПРИМ1ТКИ ДО ФШАНС0В01 ЗВ1ТНОСТ1

1. ЗАГАЛЬШ В1ДОМОСТ1

Товариство з обмеженою вщповщальшстю «ФШАНСОВА КОМПАНШ «ПАРЮ» 
(дал1 по тексту - Компания або Товариство) зареестроване 04.11.2013 вщдшом державно!' 
реестраци юридичних ос1б та фгзичних оаб-пщприемщв Печерського району реестрацшно! 
служби Головного територ1ального управлшня юстицп у М1СТ1 Киев1.

1дентифгкацшний код суб'екта пщприемницько!' д1яльност1 в Сдиному державному 
реестр! пщприемств та оргашзацш Украши: 38962392.

Юридична та фактична адреса Товариства: 01042, м.Кшв, 
вул. Сагайдачного/1гор1вська, будинок 10/5-А

Основт вид и дгялъностг за КВЕД-2010:
64.99 -  Надання шших фшансових послуг (кргм страхування та пенсшного 

забезпечення), н.вл.у.;
64.92 -  1нш1 види кредитування;
64.91 -  Фшансовий лизинг;
64.19 — 1нш1 види грошового посередництва.

ГПдприемство мае наступш лщензи (дозволи):
- Свщоцтво про державну реестращю фшансово! установи (сер1я ФК № 438 вщ 

03.12.2013 р.) вщповщно до Розпорядження Нащонально!' комюн, що здшснюе державне 
регулювання у сфер1 ринюв фшансових послуг, вщ 03.12.2013 р. № 4381 (реестрацшний 
номер 13102932);

- Лщенз1я на провадження господарсько!' д 1Яльност1 з надання фшансових послуг 
(кр1м профес1Йно!' д1яльност1 на ринку Ц1нних папер1в), а саме на: надання послуг з 
факторингу, вщповщно до Розпорядження Нацюнально'1 комюи, що зд1Йснюе державне 
регулювання у сфер1 ринив ф1нансових послуг, вщ 22.06.2018 № 2779.

Стратег1чм цш  Товариства. Компашя прагне пол1пшити свою позищю на 
ф1нансовому ринку, зайняти провщне мюце в даному сегмент1, пщтримуючи у 
довгостроков1Й перспектив! конкурентоспроможнють на фондовому ринку Украши. На 
ринку з високим р 1внем конкуренцп Товариство обрало активну модель поведшки: 
використовуе нов1 можливост1, а не реагуе на змши, яю вже вщбулися.

Метою д1яльност1 Товариства е отримання прибутку шляхом ефективного 
використання власних та залучених кошт1в.
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2. ЗАГАЛЬНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ Ф1НАНС0В01 ЗВ1ТНОСТ1

2.1. Концептуальна основа фшансовоГ звшноспй

Фшансова звггшсть Товариства е финансовою звггшстю загального призиачення, яка 
сформована з метою достов1рного подання фшансового стану, фшансових результате 
д1яльност1 та грошових потоив Товариства для задоволення шформацшних потреб 
широкого кола користувачгв при прийнятп ними економ1чних р1шень.

Концептуальною основою фшансовоТ звпносп Товариства за рш, що заюнчився 31 
грудня 2019 року, е М1жнародш стандарти фшансовоТ звггносп (МСФЗ), включаючи 
М1жнародш стандарти бухгалтерского облжу (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), 
видаш Радою з М1жнародних стандартов бухгалтерського облхку (РМСБО), в редакцп 
чинн1Й на 01 С1чня 2019 року, що офщшно оприлюднен1 на веб-сашл Мшютерства фшанс1в 
УкраТни.

Шдготовлена Товариством ф1нансова зв!тн1сть ч1тко та без будь-яких застережень 
вщповщае вс1м вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змш, внесених РМСБО станом на 01 
С1чня 2019 року, дотримання яких забезпечуе достов1рне подання шформацн в фшансовш 
зв1тност1, а саме, доречно'Т, достовьрно'Т, з1ставноГ та зрозумшоТ хнформацИ.

При формуванн1 ф1нансово'Т звггносп Товариство керувалося також вимогами 
нащональних законодавчих та нормативних акт1в щодо оргашзацп 1 ведения 
бухгалтерського облжу та складання ф1нансово'Т зв1Тносп в Украпп, як1 не протир1чать 
вимогам МСФЗ.

2.2. Припущення про безперерешсть д'тлъноспй

Фшансова звншсть Товариства шдготовлена, виходячи з припущення 
безперервносп д1яльносп, вщповщно до якого реал1зац1я актив1в 1 погашения зобов’язань 
вщбуваеться в ход1 звичайно'Т д1яльност1. На дату затвердження звш юсп Товариство 
функцюнуе в нестабшьному середовищ!, пов’язаному 31 свповою економ1Чною кризою. 
Пол1пшення економ1чноТ ситуацп в УкраТни буде значною м1рою залежати в!д ефективност! 
ф1скальних та шших заход1в, що зд1йснюються урядом УкраТни. У зв’язку з вщсутшстю 
чпкого плану заход1в уряду по виходу з кризи, неможливо достов1рно оц1нити ефект 
впливу поточно'Т економ1чно'Т ситуацп на ф1нансовий стан Товариства. В результат! виникае 
невизначешсть, яка може вплинути на майбутн1 операцп, можливхсть вщшкодування 
вартост1 актив1в Товариства та здатшсть Товариства обслуговувати 1 сплачувати сво'Т борги 
по М1р1 настання терм1Н1В Тх погашения.

Ф1нансова зв1тн1сть не включае коригування, яю необхщно було б провести в тому 

випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здшснення фшансово- 
господарськот Д1ЯЛЬНОСТ1 В1ДПОВ1ДНО ДО ПриНЦИШВ беЗПерерВНОСТ1 Д1ЯЛЬНОСТ1. Про таК1 

коригування буде повщомлено, якщо вони стануть вщом! та зможуть бути оц1нен1.
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2.3. Валюта подання звипност1 та функциональна валюта, ступтъ округления 

Функциональною валютою 1 валютою подання звггност1 е украУнська гривня. Дань
фшансова звггшсть складена в тисячах гривень, округлених до шлих тисяч, якщо не 
зазначене шше.
Коригування статей фшансовоТ зв1тносп на шдекс шфлящУ вщповщно до МСБО 29 
“Фшансова зв1тшсть в умовах ппершфлящУ” не проведено.

2.4. Ранения про затвердження фшансово'1 звйпноспп

Фшансова звггшсть Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюдненЕ_г 
кергвником Товариства 17 лютого 2020 року. Ш учасники Товариства, ш шип особи не 
мають права вносити змши до щеУ фшансовоУ звшюстх теля  п затвердження до випуску.

2.5. Звипний перюд фшансовоИ звипноспй

Звшшм перюдом, за який формуеться фшансова зв1тшсть, вважаеться календарь::. ’ 
рж, тобто перюд з 01 ачня по 31 грудня 2019 року.

3. ОСНОВН1 ПРИНЦИПИ 0БЛ1К0В01 ПОЛ1ТИКИ

3.1. Основа (або основи) ощнки, застосована при складанш фтансовоИ звипност:

Ця фшансова звггшсть подготовлена на основ! юторичноУ соб1вартост1 та ощнки 31 

справедливою вартютю окремих фшансових шетруменпв вщповщно до МСФЗ - 
«Фшансов1 шетрументи», з використанням метод1в ощнки фшансових шетрумент.э- 
дозволених МСФЗ 13 «Ощнки за справедливою вартютю». Таю методи ощнки включакт. 
використання б1ржових котирувань або даних про поточну ринкову варт1сть шшоге 
аналопчного за характером шетрументу, анал1з дисконтованих грошових потоюв або гнш 
модел1 визначення справедливо!- вартосп. Передбачувана справедлива вартють фшансоз:-: 
актив1в 1 зобов’язань визначаеться з використанням наявно!' шформащУ про ринок 1

В1ДПОВЩНИХ МеТОД1В ОЩНКИ.

3.2. Загалът положения щодо облтових полипик

3.2.1. Основа формування облЫових полипик
Обл1ков1 пол1тики - конкретш принципи, основи, домовленост1, правила та практш-::- 

застосоваш суб'ектом господарювання при складанш та поданш фшансовоУ звггност. 
МСФЗ наводить обл1ков1 пол1тики, яю, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таг 
фшансову звггшсть, яка мктитиме доречну та достов1рну шформащю про операщУ, ш_ 
подп та умови, до яких вони застосовуються. Таю пол1тики не слщ застосовувати, якш: 
вплив Ух застосування е несуттевим.

Облжова пол1тика КомпашУ розроблена та затверджена кер1вником Компа:-- 
В1ДПОВ1ДНО ДО ВИМОГ МСБО 8 «06Л1КОВ1 П0Л1ТИКИ, змши в облжових ОЩНКаХ та помилки> та 
шших чинних МСФЗ.
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3.2.2. 1нформац1я про змши в облЫових полгтиках
Компашя обирае та застосовуе своТ облшов1 полпики послщовно для подгбних 

операци, шших поди або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагае або не дозволяе 
визначення категори статей, для яких шпй полпики можуть бути доречними.

Кер1вництвом Товариства було прийнято р1шення про застосування МСФЗ 9 
«Фшансов1 шструменти» з 1 с1чня 2016 року (застосування МСФЗ рашше дати иабуття 
чинносп дозволяеться). Зокрема, нов1 вимоги до класифкаци фшансових актив1в 1 

зобов’язань.
3 1 С1чня 2019 року МСФЗ 9 «Фшансов1 шструменти» мае нову редакщю, яка серед 

шшого передбачае змшу шдход1в до зменшення корисносп фшансових шструменпв. 
Враховуючи класифжацйо ф1нансових актив1в, що використовуеться Товариством, 
розрахунок оч1куваних кредитних збитк1в застосовуеться до фшансових актив1в, що 
оцшюються за амортизованою варт1стю.

3.2.3. Форма та назви фшансових звтйв
Перел1К та назви форм фшансово!' зв1тност1 Товариства в1дпов1дають вимогам, 

встановленим НП(С)БО 1 «Загальн1 вимоги до фшансовоТ звггностЬ>, та форми Прим1ток, 
ЩО розробленг у В1ДПОВ1ДНОСТ1 до МСФЗ.

3.2.4. Методи подання шформациу фшансових звш ах

Зпдно МСФЗ та враховуючи НП(С)БО 1 Зв1т про сукупний дохщ передбачае 
подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифжащею, основаною на метод1 

"функци витрат" або "соб1вартост1 реал1зацн", згщно з яким витрати класифкують 
в1дпов1дно до Тх функц1Й як частини соб1вартост1 чи, наприклаа, витрат на збут або 

адмшютративну Д1яльшсть.

Представления грошових потоков в1д операцшноТ д1яльност1 у Зв1Т1 про рух 
грошових коптив здшснюеться 13 застосуванням прямого методу, зпдно з яким 
розкриваеться шформащя про основн1 класи надходжень грошових коп тв  чи виплат 
грошових коп тв . 1нформащя про основш види грошових надходжень та грошових виплат 
формуеться на пщстав1 облкових запис1в Компани.

3.3. Облтов'г политики щодо фшансових тструментгв

3.3.1. Визнання та оцшка фшансових шструментгв

Компашя визнае фшансовий актив або фшансове зобов'язання у балансу коли 1 

т1льки коли воно стае стороною контрактних положень щодо фшансового шструмента. 
Операци з придбання або продажу фшансових шструмент1в визнаються 13 застосуванням 
обл1ку за датою операци.

За строком виконання ф1нансов1 активи та фшансов1 зобов’язання под1ляються на 
П0Т0ЧН1 (31 строком виконання зобов’язань ДО 12 М1СЯЦ1В) та ДОВГОСТрОКОВ1 (31 строком 
виконання зобов’язань бшьше 12 М1сяц1в).

Компан1я визнае таю категори фшансових актив1в:
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•  фшансов1 активи, що ощнюються за справедливою вартютю, з вщображенням 
результату переоцшки у прибутку або збитку;

•  фшансов1 активи, що ощнюються за справедливою вартютю, з вщображенням 
результату переоцшки через шший сукупний дохщ;

•  фшансов1 активи, що ощнюються за амортизованою соб1варт1стю.
Товариство класифшуе фшансов1 активи як таю, що ощнюються у подалыному або 

за амортизованою соб1вартютю, або за справедливою вартютю на основ! обох таких 
чинниюв:

(а) у вщпов1дност1 до своеТ б1знес-модел1 стосовно управлшня фшансовим активом;
(б) установленими договором характеристиками грошових потоюв за фшансовим 

активом.
Фтансовий актив ощнюетъся за амортизованою соб1варт1стю в раз1 одночасного 
дотримання обох зазначених нижче умов:

фшансовий актив утримуеться в рамках б1знес-модел1, метою якоТ е утримання 
фшансових актив1в для одержання догов1рних грошових потоюв; 1 

догов1рн1 умови финансового активу генерують у певш дати грошов1 потоки, котр1 е 
суто виплатами основно! суми та процент1в на непогашену частку основно'1 суми.

Фтансовий актив ощнюетъся за справедливою варт/стю через тший сукупний дох1д у 
раз1 одночасного дотримання обох зазначених нижче умов:

фшансовий актив утримуеться в рамках б1знес-модел1, мета яко!’ досягаеться як 
шляхом одержання догов1рних грошових потоюв, так 1 шляхом продажу фшансових 
активов, 1

- догов1рн1 умови ф1нансового активу генерують у певн1 дати грошов1 потоки, котр1 е 
суто виплатами основно'Г суми та процент1в на непогашену частку основноГ суми. 

Фтансовий актив ощнюетъся за справедливою вартгстю через прибуток або збиток. 
якщо В1н не оц1нюеться за амортизованою соб'тартютю або за справедливою варпстю через 
1нший сукупний дохщ зпдно з пунктом. Пщ час перв1сного визнання Товариство мае право 
безвщклично призначити ф1нансовий актив як такий, що ощнюетъся за справедливою 
вартютю через прибуток або збиток, якщо таке р1шення усувае або значно зменшуе 
невщповщшсть в ОЦ1НЦ1 або визнанш, що в 1ншому випадку виникла б при ощнщ актив1в 
або зобов'язань, або при визнанш прибутюв 1 збитюв за ними на р1зних основах.

Кредиторська заборгован1сть визнаеться як зобов’язання тод1, коли Товариство стае 
стороною договору та, внаслщок цього, набувае юридичне зобов’язання сплатити грошов! 
кошти.

Компашя визнае таю категорн фшансових зобов'язань:
•  фшансов1 зобов'язання, оц1нен1 за амортизованою соб1варт1стю;
•  ф1нансов1 зобов'язання, оц1нен1 за справедливою вартктю, з вщображенням 

результату переоц1нки у прибутку або збитку.
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Шд час первюного визнання фшансового активу або фшансового зобов'язання 
Компашя оцшюе IX за 1хньою справедливою вартютю, яю безпосередньо належить до 
придбання або випуску фшансового активу чи фшансового зобов'язання.

3.3.2. Подалыиа оцшка фшансових 'тструментгв
Фтансов! активи, то ощнюються за справедливою варпйстю, з вгдображенням 

результату переощнки у прибутку або збитку

До фшансових активов, що ощнюються за справедливою вартютю, з вщображенням 
результату переощнки у прибутку або збитку, вщносяться акцн, пш (частки) господарських 
товариств, обл1гацп, вексель

Шсля первюного визнання Компашя оцшюе IX за справедливою вартютю.

Справедлива вартють акцш, яю внесеш до б1ржового списку, ощнюеться за 
б1ржовим курсом оргашзатора торпвль

Якщо акцн мають обш бты н як на одному оргашзатор1 торпвл1, при розрахунку 
вартост1 активгв так1 1нструменти ощнюються за курсом на основному ринку для цього 
активу або, за вщсутносп основного ринку, на найсприятлив1шому ринку для нього. За 
вщсутност1 свщчень на користь протилежного, ринок, на якому Компашя зазвичай 
здшснюе операцш продажу активу, приймаеться за основний ринок або, за вщсутнютю 
основного ринку, за найсприятлив1ший ринок.

При ошнщ справедливо'1 вартост1 актив1в застосовуються методи оц1нки вартост1, яю 
в1дповщають обставинам та для яких е достатньо даних, щоб ощнити справедливу вартють, 
максим1зуючи використання доречних вщкритих даних та м1н1м1зуючи використання 
закритих вхщних даних.

Оц1нка акц1й, що входять до складу актив1в Компани та перебувають у б1ржовому 
списку орган1затора торпвл1 1 при цьому не мають визначеного бгржового курсу на дату 
ощнки, здшснюеться за останньою балансовою вартютю.

Для ощнки акцш, що входять до складу актив1в Компани та не перебувають у 
б1ржовому списку оргашзатора торпвл1, та пшв (часток) господарських товариств за 
обмежених обставин наближеною оцшкою справедливо! вартосп може бути соб1варт1сть. 
Це може бути тод1, коли наявноУ останньоТ 1нформац11 недостатньо, щоб визначити 
справедливу вартгсть, або коли юнуе широкий Д1апазон можливих ощнок справедливо‘1 
вартост1, а соб1 вартють е найкращою оц1нкою справедливо! вартост1 у цьому д1апазон1.

Якщо е пщстави вважати, що балансова вартють суттево в1др1зняеться в1д 
справедливо’1, Компашя визначае справедливу варт1сть за допомогою шших метод1в оц1нки. 
Вщхилення можуть бути зумовлен1 значними зм1нами у фшансовому стан1 ем1тента та/або 
змшами кон’юнктури ринк1в, на яких емггент зд1Йснюе свою Д1яльн1сть, а також змшами у 
кон’юнктур1 фондового ринку.

Справедлива вартють акцш, обп яких зупинено, у тому числ1 цшних папер1в 
емпенпв, яю включен! до Списку ем1тенпв, що мають ознаки фктивност!, визначаеться 13 
урахуванням наявносп строк1в вщновлення об1гу таких цшних папер1в, наявност!
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фшансово!' звггносп таких ем1тент1в, результате IX д1яльносп, очшування надходження 
майбутшх економ1чних вигщ.

Фтансов/ активи, що ощнюються за амортизованою собгвартгстю

Амортизована соб1варт1Сть фшансового активу або фшансового зобов’язання -  це 
сума, за якою фшансовий актив чи зобов’язання ощнюються при первюному визнанш, 
мшус виплати основно!' суми, плюс (або мшус) накопичена амортизащя будь-яко!' р1знищ 
М1ж щею первюною сумою та сумою погашения 13 застосуванням методу ефективного 
вщсотка та мшус будь-яке зменшення унаслщок зменшення корисноеп або неможливосп 
шкасацй. Ефективна процентна ставка -  це процентна ставка, за якою розрахунков1 

майбутш грошов1 виплати або надходження (без урахування майбутшх кредитних збитюв) 
точно дисконтуються протягом очшуваного термшу ди ф1нансового шструмента або у 
вщповщних випадках, протягом коротшого термшу до чисто!' балансовоТ вартост1 
ф1нансового 1нструмента. Ефективна процентна ставка використовуеться для 
дисконтування грошових потоюв по шструментах 13 плаваючою ставкою до наступноТ дати 
зм1ни процентно!' ставки, за винятком премп чи дисконту, яю в1дображають кредитний 
спред понад плаваючу ставку, встановлену для даного шструмента, або шших змшних 
фактор1в, яю не зм1нюються залежно вщ ринкових ставок. Розрахунок поточно!' вартост1 
включае вс1 КОМ1С1ЙН1 та виплати, сплачеш або отриман1 сторонами договору, що е 
невщ’емною частиною ефективно!' процентно!' ставки.

До фшансових актив1в, що оц1нюються за амортизованою собхвартютю, Товариство 
вщносить обл1гацп, депозита, дебггорську заборгованхсть, у тому числ1 позики, та вексел1. 
ГОсля первюного визнання Товариство оц1нюе !'х за амортизованою соб1варт1стю, 
застосовуючи метод ефективного вщсотка, за вирахуванням збитюв вщ знец1нення, якщо 
вони е.

3.3.3. Грошовг кошти та 'Схш еквгваленти

Грошов1 кошти складаються з гот1вки в кас1 та коштгв на поточних рахунках у 
банках. Екв1валенти грошових к о п тв  -  це короткостроков1, високолжвщш 1нвестиц1!', яю 
вшьно конвертуються у В1ДОМ1 суми грошових к о п тв  1 яким притаманний незначний ризик 
зм1ни вартост1. 1нвестиц1я визначаеться зазвичай як екв1валент грошових кошт1в тшьки в 
раз1 короткого строку погашения, наприклад, протягом не б1льше шж три М1СЯЦ1 з дати 
придбання.

Грошов1 кошти та !'х екв1валенти можуть утримуватися, а операци з ними 
проводитися в нацюнальнш валкш та в 1ноземн1Й валют1.

1ноземна валюта -  це валюта шша, н1ж функц10нальна валюта, яка визначена в п.2.3 
цих Примпчж. Грошов1 кошти та !'х екв1валенти визнаються за умови вщпов1дност1 

критер1ям визнання активами.

Первюна та подальша оцшка грошових кошпв та !'х екв1валент1в зд1йснюеться за 
справедливою варт1стю, яка дор1внюе !'х ном1нальн1Й вартост!.
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Первюна та подальша оцшка грошових коптив та Тх екв1валенпв в шоземнш валют! 
здшснюеться у функцюнальнш валюп за офщшними курсами Нащонального банку 
Украши (НБУ).

У раз1 обмеження права використання кошпв на поточних рахунках в у банках 
(наприклад, у випадку призначення НБУ в банювськш установ1 тимчасово-1 адмшютрацп) щ 
активи можуть бути класифковаш у склад1 непоточних актив1в. У випадку прийняття НБУ 
р1шення про лквщащю банювсько'1 установи та вщсутносп ймов1рносп повернення 
грошових коптив, визнання IX як активу припиняеться 1 !х вартють вщображаеться у складг 
збиТЮВ ЗВ1ТНОГО перюду.

3.3.4. Дебгторська заборговатстъ

Дебпорська заборговашсть -  це фшансовий актив, який являе собою контрактне 
право отримати грошов1 кошти або шший фшансовий актив вщ шшого суб’екта 
господарювання.

Дебгторська заборгованють визнаеться у зв1Т1 про фшансовий стан тод1 1 лише тодк 
коли Компан1Я стае стороною контрактних вщношень щодо цього шструменту. Перв1сна 
0Ц1нка деб1Торсько'1 заборгованост1 здшснюеться за справедливою варт1стю, яка дор1внюе 
вартост1 погашения, тобто сум1 очкуваних контрактних грошових поток1в на дату ощнки.

Якщо е об'ективне свщчення того, що вщбувся збиток вщ зменшення корисност1, 
балансова варт1сть активу зменшуеться на суму таких збитк1в 13 застосуванням рахунку 
резерв1в.

Резерв на покриття збитюв вщ зменшення корисност1 визначаеться як р1зниця м1ж 
балансовою варйстю та тепер!шньою вартютю очкуваних майбутшх грошових поток1В. 
Визначення суми резерву на покриття збитюв вщ зменшення корисност1 вщбуваеться на 
основ1 анал1зу деб1тор1в та вщображае суму, яка, на думку кер1вництва, достатня для 
покриття понесених збитюв. Для фшансових актив1в, яю е ютотними, резерви створюються 
на основ1 1ндивщуально'1 оцшки окремих деб1тор1в, для ф1нансових актив1в, суми яких 
шдивщуально не е 1стотними - на основ1 групово‘1 оц1нки. Фактори, яю Компан1я розглядае 
при визначенн1 того, чи е у нього об'ективш свщчення наявносп збитюв вщ зменшення 
корисност1, включають 1нформац1ю про тенденцп непогашення заборгованосп у строк, 
Л1квщн1сть, платоспроможн1сть боржника. Для групи деб1тор1в такими факторами е 
негативш зм1ни у сташ платеж1в позичальник1в у груп1, таких як збшынення к1лькост1 
прострочених платеж1в; негативн1 економ1чн1 умови у галуз1 або географ1чному рег1он1.

Сума збитюв визнаеться у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перюд1 сума 
збитку вщ зменшення корисносп зменшуеться 1 це зменшення може бути об'ективно 
пов'язаним з подкю, яка вщбуваеться пюля визнання зменшення корисносп, то попередньо 
визнаний збиток вщ зменшення корисносп сторнуеться за рахунок коригування резерв1в. 
Сума сторнування визнаеться у прибутку чи збитку. У раз1 неможливосп повернення 
деб1торсько-1 заборгованосп вона списуеться за рахунок створеного резерву на покриття 
збитюв вщ зменшення корисносп.
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Дебггорська заборговашсть може бути нескасовно призначена як така, що 
ощнюеться за справедливою вартютю з вщображенням результату переоцшки у прибутку 
або збитку, якщо таке призначення усувае або значно зменшуе невщповццпсть оцшки чи 
визнання (яку школи називають «неузгодженютю обл1ку»), що шакше виникне внаслщок 
оцшювання актив1в або зобов’язань чи визнання прибупав або збитюв за ними на р1зних 
пщставах.

Подальша оцшка деб1торсько! заборгованосп здшснюеться за справедливою 
вартютю, яка доргвнюе вартост1 погашения, тобто сум1 очшуваних контрактних грошових 
потоюв на дату оцшки.

У раз1 зм ш  справедливо! в артосп  дебггорсько! забор гов ан осп , щ о мають мюце на 

ЗВ1ТНу дату, ТаК1 ЗМ1НИ визнаються у прибутку (збитку) ЗВ1ТНОГО пер!ОДу.

ТОВ «ФШАНСОВА КОМПАШ Я «ПАР1С»
Фшансова звггшсть, складена за МСФЗ станом на 31 грудня 2019 року

3.3.5. Зобов'язання

Поточш зобов’язання -  це зобов’язання, яю вщповщають однш або дек1льком 13 
нижченаведених ознак:

•  Компан1я спод1ваеться погасите зобов’язання або зобов’язання пщлягае 
погашению протягом дванадцяти М1сяц1в тел я  звтю го  пер1оду;

•  Компан1я не мае безумовного права в1дстрочити погашения зобов’язання 
протягом щонайменше дванадцяти мюящв шеля зв1тного пер1оду.

Поточн1 зобов’язання визнаються за умови вщповщност1 визначенню 1 критер1ям 
визнання зобов’язань.

3.3.6. Згортання фшансових активов та зобов ’язань

Фшансов1 активи та зобов'язання згортаються, якщо Компашя мае юридичне право 
здшенювати залне визнаних у баланс! сум 1 мае нам1р або зробити взаемозал1к, або 
реал1зувати актив та виконати зобов'язання одночасно.

3.4. Обл1КОв1 полшики щодо основних засобгв та нематер1альних актив 'ш

3.4.1. Визнання та оцшка основних засобгв
Компашя визнае матер1альний об'ект основним засобом, якщо вш утримуеться з 

метою використання IX у процес1 свое! д1яльност1, надання послуг, або для здшенення 
адм1н1стративних 1 сощально-культурних функц1Й, оч1куваний строк корисного 
використання (експлуатацп) яких больше одного року та вартють яких б1льше 6000 грн.

Перв1сно Компан1я оц1нюе основш засоби за соб1варт1Стю. Розглянувши доречшеть 
застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного 
застосування, кер1вництво вир1шило застосувати справедливу вартють або переоцшку як 
доц1льну соб1варт1сть основних засоб1в.

У подальшому основш засоби ощнюються за !'х соб1варт1стю М1нус будь-яка 
накопичена амортизац1я та будь-як1 накопичен1 збитки вщ зменшення корисность Сума 
накопичено!' амортизац1! на дату переоцшки виключаеться з валово! балансово! вартостг 
активу та чисто! суми, перераховано!' до переоц1нено! суми активу. Доошнка, яка входить

I
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до складу власного катталу, переноситься до нерозподшеного прибутку, коли 
припиняеться визнання вщповщного активу.

3.4.2. Подалыи1 витрати
Компашя не визнае в балансовш вартосп об'екта основних засоб1в витрати на 

щоденне обслуговування, ремонт та техшчне обслуговування об'екта. Ц1 витрати 
визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесет. В балансовш вартосп об'екта 
основних засоб1в визнаються таю подалыш витрати, яю задовольняють критер1ям визнання 
активу.

3.4.3. Амортизащя основних засоб1в
Амортизащя основних засоб1в Компани нараховуеться прямолшшним методом з 

використанням таких строив корисного використання:
•  буД1ВЛ1 - 20 рОК1В

•  машини та обладнання - 5 роюв
•  комп’ютери - 2 роки
•  швентар, мебл1 - 4 роки
•  шип основш засоби -12 роюв

Каштальш вкладення в орендоваш примвдення амортизуються протягом термшу IX 
корисного використання. Амортизащю активу починають, коли вш стае придатним для 
використання. Амортизащю активу припиняють на одну з двох дат, яка вщбуваеться 
рашше: на дату, з якоТ актив класифшують як утримуваний для продажу, або на дату, з якоТ 
припиняють визнання активу.

3.4.4. Нематергальш активи
Нематер1альш активи ощнюються за соб1варт1стю за вирахуванням будь-якоУ 

накопичено'1 амортизацп та будь-яких накопичених збитюв вщ зменшення корисносп. 
Амортизац1я нематер1альних актив1в здшснюеться 13 застосуванням прямол1н1йного методу. 
Нематер1альш активи, як1 виникають у результат! догов^рних або 1нших юридичних прав, 
амортизуються протягом термшу чинност1 цих прав. Якщо вщповщно до 
правовстановлюючого документа строк дп права користування нематериального активу не 
встановлено, такий строк корисного використання визначаеться Товариством самоспйно, 
але не може становити менше двох та бшьше 10 роюв.

3.4.5. Зменшення корисностг основних засобьв та нематер'юлъних актив'т

На кожну зв1тну дату Компан1я оцшюе, чи е якась ознака того, що корисшсть активу 
може зменшитися. Компашя зменшуе балансову варпсть активу до суми його очжуваного 
вщшкодування, якщо 1 т1льки якщо сума оч1куваного в1дшкодування активу менша вщ його 
балансовоГ вартосп. Таке зменшення негайно визнаеться в прибутках чи збитках, якщо 
актив не облшовують за переощненою варпстю згщно з МСБО 16. Збиток вщ зменшення 
корисносп, визнаний для активу (за винятком гудвшу) в попередшх перюдах, Компан1я 
сторнуе, якщо 1 тшьки якщо зм1нилися попередн1 оц1нки, застосоваш для визначення суми 
оч1куваного вщшкодування. Шсля визнання збитку В1Д зменшення корисносп амортизация 
основних засоб1в коригуеться в майбутшх пер1одах з метою розподшення иереглянуто'1
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балансово'Т вартоеп необоротного активу на систематичнш основ1 протягом строку 
корисного використання.

3.5. Обл 'тов! политики щодо податку на прибуток

Поточний податок на прибуток

Поточш податковг активи та зобов’язання за поточний 1 попередш перюди 
ощнюються в сум1, що очжуеться до вщшкодування вщ податкових оргашв або до сплати 
податковим органам. Вщповщно дана сума розраховуеться на основ1 податкових ставок та 
положень податкового законодавства, що ддать або оголошеш на дату балансу. 
Нарахування поточного податку на прибуток здшснюеться зпдно з украТнським 
податковим законодавством на основ1 оподаткованого доходу 1 податкових витрат, 
вщображених Компашек» у и податкових декларащях.

В 2018 рощ ставка податку на прибуток пщприемства складала 18 %.

В 2019 рощ ставка податку на прибуток пщприемства складала 18 %.

Шдстрочет податков1 активи та в/дстрочений податок на прибуток
Вщстрочений податок на прибуток нараховуеться за методом зобов’язань станом на 

дату складання фшансовоТ звггаосп щодо вс1Х тимчасових р1зниць М1ж податковою базою 
актив1в 1 зобов’язань та Тх балансовою варпстю, вщображеною для цшей фшансовоТ
ЗВ1ТНОСТ1.

Вщстрочен1 податков1 активи визнаються щодо ВС1Х оподатковуваних р1зниць та 
перенесения на наступш пер10ди невикористаних податкових актив1в 1 невикористаних 
податкових збитшв, якщо е ймов1рним отримання майбутнього оподатковуваного 
прибутку, щодо якого можна використати оподатковуваш тимчасов1 рхзнищ, а також 
перенесен! на наступш перюди невикористаш податков1 активи 1 невикористан1 податков1 

збитки, за винятком ситуацп:
1. коли вщстрочений податковий актив пов'язаний з оподатковуваними тимчасовими 

р1зницями вщ перв1Сного визнання активу чи зобов’язання в господарськш операцп, що не 
е об’еднанням компанш, та пщ час зд1йснення операцш не впливае Н1 на облжовий, Н1 на 
оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову р1зницю.

2. щодо вс1х оподатковуваних тимчасових р1зниць, пов’язаних з 1нвестиц1ями в доч1рш 
й асоц1йован1 пщприемства, частками в спшьшй д1яльност1 у випадку, коли 1снуе 
ймов1рн1сть, що тимчасова р1зниця буде сторнована в найближчому майбутньому, 1 буде 
отриманий оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову р1зницю.

На ко жну дату складання балансу Товариство переглядае балансову вартють 
вщстрочених податкових актив!в 1 зменшуе Тх балансову варпсть, якщо бшыне не 1снуе 
ймов1рност1 одержання достатнього оподатковуваного прибутку, що дозволив би 
реал1зувати частину або всю суму такого вщстроченого податкового активу. Невизнаш 
рашше в1дстрочен1 податков1 активи переощнюються Товариством на кожну дату 
фшансовоТ ЗВ1ТНОСТ1 1 визнаються тод1, коли виникае ймов1рн1Сть одержання в майбутньому
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оподатковуваного прибутку, що дае можливють реал1зувати вщстрочений податковий 
актив.

Вщстрочеш податков1 активи та зобов’язання визнаються за податковими ставками, 
застосування яких оч1куеться у рощ, в якому вщбудеться реал1защя активу чи погашения 
зобов’язання, на основ1 чинних або оголошених на дату фшансовоТ звш ю сп податкових 
ставок 1 положень податкового законодавства.

Вщстрочеш податков1 активи та вщстрочеш податков1 зобов’язання пщлягають 
взаемозалшу при наявносп повного юридичного права зарахувати поточш податков1 активи 
в рахунок поточних податкових зобов’язань, якщо вони стосуються податюв на прибуток, 
накладених тим самим податковим органом на той самий суб’ект господарювання

Приймаючи до уваги нестабшьшсть податково! полггики держави, оцшка 
вщстрочених податкових актив1в та зобов’язань проводилась на основ1 суджень 
кер1вництва Товариства, що базувалось на шформацп, яка була у його розпорядженш на 
момент складання дано!' фшансово!' звшюсп.

3.6. ОблЫов1 полшики щодо шших активов та зобов’язань

3.6.1. Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Компашя мае тепер1шню заборговашсть (юридичну 

або конструктивну) внаслщок минуло!' поди, юнуе ймов1рн1Сть (тобто бшыле можливо, н1ж 

неможливо), що погашения зобов'язання вимагатиме вибуття ресурс1в, котр! вплюють у 
СОб1 еКОНОМ1ЧН1 ВИГОДИ, 1 можна ДОСТОВ1рНО ОЦ1НИТИ суму зобов'язання.

3.6.2. Виплати пращвникам

Товариство визнае короткостроков1 виплати пращвникам як витрати та як 
зобов'язання тел я  вирахування будь-яко! вже оплачено! суми. Компашя визнае очкувану 
варпсть короткострокових виплат пращвникам за вщеутшеть як забезпечення вщпусток - 
пщ час надання пращвниками послуг, як1 зб1льшують 1'хш права на майбутн1 виплати 
вщпускних.

3.7.1шш застосоват обл'тов'г полипики, що едоречними длярозумтня 
фтансовоХ зв1тност1

3.7.1. Доходи та витрати

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.
Дохщ -  це збшьшення еКОНОМ1ЧНИХ випд протягом 0бЛ1К0В0Г0 пер1оду у ВИГЛЯД! 

надходження чи збшьшення корисност1 актив1в або у вигляд1 зменшення зобов’язань, 
результатом чого е збшьшення чистих актив1в, за винятком збшьшення, пов’язаного з 
внесками учаснишв.

Дохщ визнаеться у з в т  про прибутки та збитки за умови вщпов1дност1 визначенню 
та критер1ям визнання. Визнання доходу вщбуваеться одночасно з визнанням збшьшення 
актив1в або зменшення зобов’язань.

Дохщ вщ продажу ф1нансових 1нструмент1в, швестицшноГ нерухомост1 або 1нших 
актив1в визнаеться у прибутку або збитку в раз! задоволення вс1х наведених дал! умов:
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1) Компашя передало покупцев1 суттев1 ризики 1 винагороди, пов’язаш з власшстю 
на фшансовий шструмент, швестицшну нерухом1сть або шпп активи;

2) за Компашею не залишаеться аш подальша участь управлшського персоналу у 
форм1, яка зазвичай пов’язаиа з володшням, аш ефективний контроль за 
проданими фшансовими шструментами, швестицшною нерухомгстю або шшими 
активами;

3) суму доходу можна достовгрно ощнити;
4) ймов1рно, що до Компани надшдуть економ1чш вигоди, пов’язаш з операщею; 

та
г) витрати, яю були або будуть понесеш у зв’язку з операщею, можна достов1рно

ОЦ1НИТИ.
Дохщ вщ надання послуг вщображаеться в момент виникнення незалежно вщ дати 

надходження к о п тв  1 визначаеться, виходячи 13 ступеия завершеност1 операц11 з надання 
послуг на дату балансу.

Дивщенди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коптв.
Витрати -  це зменшення економ1чних вигщ протягом облжового периоду у вигляд1 

вибуття чи амортизацп активгв або у вигляд1 виникнення зобов'язань, результатом чого е 
зменшення чистих активов, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам.

Витрати визнаються у з в т  про прибутки та збитки за умови вщповщносп 
визначенню та одночасно з визнанням збшьшення зобов’язань або зменшення актив1в.

Витрати негайно визнаються у з в т  про прибутки та збитки, коли видатки не 

надають майбутшх економ1чних вигщ або тод1 та т1ею м1рою, якою майбутш економ1ЧИ1 

вигоди не вщповщають або перестають вщповщати визнанню як активу у з в т  про 

фшансовий стан.
Витрати визнаються у з в т  про прибутки та збитки також у тих випадках, коли 

виникають зобов’язання без визнання активу.
Витрати, понесеш у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перюди що й 

вщповщш доходи.

3.7.2. Витрати за позиками

Витрати за позиками, яю не е частиною фшансового шструменту та не 
каттал1зуються як частина соб1вартост1 актив1в, визнаються як витрати перюду. Компашя 
кап1тал1зуе витрати на позики, яю безпосередньо вщносяться до придбання, буд1вництва 
або виробництва квал1ф1кованого активу, як частина соб1вартост1 цього активу.

3.7.3. Умоет зобов ’язання та активи

Компашя не визнае умовш зобов'язання в з в т  про фшансовий стан Товариства. 
1нформащя про умовне зобов'язання розкриваеться, якщо можливють вибуття ресурс1в, яю 
втшюють у соб1 економ1чн1 вигоди, не е вщдаленою. Товариство не визнае умовн1 активи. 
Стисла шформашя про умовний актив розкриваеться, коли надходження економ1чних вигщ 
е ймов!рним.
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3.7.4. Пов ’язат особи
Визначення пов’язаних ос1б розкриваеться у вщповщносп до МСБО 24 «Розкриття 

шформацн про зв’язаш сторони».

3.8. Особливост1 першого застосування нових та/або переглянутих МСФЗ
При складанш фшансовоТ звггносп Товариство застосувало вс1 стандарти й 

штерпретацн, затверджеш РМСБО та КМТФЗ, яю належать до його операцш 1 яю набули 
чинност1 на 31.12.2019 року. Товариство не застосовував достроково випугцеш, але таю що 
не вступили в силу стандарти, штерпретацн або поправки до них.

МСФЗ (1РК8) 16 «Орвнда»

МСФЗ (1РК8) 16 був випущений в С1чш 2016 року 1 замшюе собою МСФЗ (1А8) 17 
«Оренда», Роз’яснення КТМФЗ (1РШС) 4 «Визначення наявносп в угод1 ознак оренди», 
Роз’яснення ПКР (81С) 15 «Операцшна оренда -  стимули» 1 Роз’яснення ПКР (81С) 27 
«Визначення сутносп операцш, яю мають юридичну форму оренди». МСФЗ (1РК.8) 16 
встановлюе принципи визнання, оцшки, подання та розкриття шформацн про оренду 1 

вимагае, щоб орендар1 вщображали вс1 договори оренди з використанням едино'Т модел1 
обл1ку в балансг, аналопчно порядку обл1ку, передбаченому в МСФЗ (1А8) 17 для 
ф1нансово'Т оренди. Стандарт передбачае два звшьнення вщ визнання для орендар1в -  щодо 
оренди актив1в з низькою вартютю (наприклад, персональних комп’ютер1в) 1 

короткостроково! оренди (тобто оренди з термшом не бшьше 12 М1сяц1в). На дату початку 
оренди орендар буде визнавати зобов’язання щодо орендних платеж1в (тобто зобов’язання 
по орещц), а також актив, який представляе право користування базовим активом протягом 
термшу оренди (тобто актив у форм1 права користування). Орендар! будуть зобов’язаш 
визнавати витрати на вщсотки за зобов’язанням по оренд1 окремо вхд витрат по амортизацн 
активу в форм1 права користування.

Орендар1 також повинн1 переоц1нювати зобов’язання по орещц при настанш певно'Т 
поди (наприклад, зм1ну терм1Н1В оренди, ЗМ1Н1 майбутшх орендних платеж1в в результат! 
зм1ни 1ндексу або ставки, що використовуються для визначення таких платеж1в). У 
бшьшост1 випадюв орендар враховуе суми переоцшки зобов’язання по орещц в якосп 
коригування активу в форм1 права користування.

Товариство буде використовуе звшьнення, запропоноваш в стандарт! щодо 
договор1в оренди, терм1н яких закшчуеться протягом 12 М1СЯЦ1В з дати першого 

застосування, а також щодо договор1в оренди базових активгв з низькою варт1стю.

Роз’яснення КТМФЗ (1ГК1С) 23 «Невизначетсть щодо правил обчислення податку на 
прибуток»

Роз’яснення розглядае порядок облжу податку на прибуток, коли юнуе 
невизначешсть податкових трактувань, що впливае на застосування МСФЗ (1А8) 12. 
Роз’яснення не застосовуеться до податюв або збор1в, яю не належать до сфери 
застосування МСФЗ (1А8) 12, а також не мютить особливих вимог, що стосуються вщсотюв
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1 штраф1в, пов’язаних з невизначеними податковими трактуваннями. Зокрема, роз’яснення 
розглядае наступи 1 питания:

- чи розглядае оргашзащя невизначеш податков1 трактування окремо;
допущения, як1 оргашзащя робить щодо перев1рки податкових трактувань 
податковими органами;
як оргашзащя визначае оподатковуваний прибуток (податковий збиток), податкову 
базу, невикористаш податков1 збитки, невикористаш податков1 пшьги 1 ставки 
податку;
як оргашзащя розглядае змши факпв 1 обставин.
Товариство повинна вир1шити, чи розглядати кожне невизначене податкове 

трактування окремо або разом з одшею або декшькома шшими невизначеними 
податковими трактуваннями. Необхщно використовувати пщхщ, який дозволить з бшыною 
точшстю передбачити результат виршення невизначеносп. Роз’яснення вступае в силу для 
р1чних перюд1в, що починаються 1 С1чня 2019 року або шсля ще! дати. Товариство 
застосовуе роз’яснення з дати його вступу в силу. Так як Товариство здшснюе свою 
Д1яльнють в складному податковому середовипц, застосування роз’яснення в майбутньому 
може вплинути на фшансову звггшсть Товариства. Кр1м того, Товариство може бути 
змушено встановити процедури та методи отримання шформацп, необхщноТ для 
своечасного застосування роз’яснення. Нараз1 Товариство вважае можливють такого впливу 
не суттевою.

Поправки до МСФЗ (1ГК8) 9 «Умови про дострокове погашения з потениШним негативним 
вгдшкодуванням»

Зпдно з МСФЗ (1РК8) 9 борговий шструмент може ощнюватися за справедливою 
варпстю або за справедливою варпстю через шший сукупний дохщ за умови, що 
передбачеш договором грошов1 потоки е «виключно платежами в рахунок основноТ суми 
боргу 1 в1дсотк1в на непогашену частину основно'1 суми боргу» (тест 8РР1) 1 1нструмент 
утримуеться в рамках вщповщно1 б13нес-модел1, що дозволяе таку класифшащю. Поправки 
до МСФЗ (1РК8) 9 роз’яснюють, що фшансовий актив задовольняе тесту 8РР1 незалежно 
вщ того, яка ПОД1Я або обставина призводить до дострокового роз1рвання договору, а також 
незалежно вщ того, яка сторона виплачуе чи отримуе обгрунтоване вщшкодування за 
дострокове роз1рвання договору.

Даш поправки застосовуються ретроспективно 1 вступають в силу для р1чних 
перюд1в, що починаються 1 с1чня 2019 року. Дан1 поправки не впливають на ф 1нансову  

зв1тн1сть Товариства.
Поправки до МСФЗ (1РКЗ) 10 та МСФЗ (1АЗ) 28 «Продаж або внесок актив1в в 

угодах м1ж 1нвестором 1 його асоц1Йовано'1 орган1зац1ею або сптьним пщприемством»
Поправки розглядають протир1ччя М1Ж МСФЗ (1РК.8) 10 та МСФЗ (1А8) 28, в частин: 

обл1ку втрати контролю над доч1рньою орган1зац1ею, яка продаеться асоцшованом\ 
пщприемству або спшьному пщприемству або вноситься в них. Поправки роз’яснюють, що 

прибуток або збиток, як! виникають в резульш г/ зхт ивщ  шо
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1 його асоцшованоТ оргашзашею або спшьним шдприемством, визнаються в повному 
обсязь Однак прибуток або збиток, яю виникають в результат! продажу або внеску актив1в, 
яю не становлять собою б1знес, визнаються тшьки в межах часток учасп, наявних у шших, 
шж оргашзашя, швестор1в в асоцшованого пщприемства або спшьному шдприемств!. Рада 
з МСФЗ перенесла дату вступу даних поправок в силу на невизначений термш, проте 
оргашзашя, яка застосовуе даш поправки достроково, повинна застосовувати Тх 
перспективно. Товариство буде застосовувати д а т  поправки, коли вони вступлять в силу. 
Нараз1 Товариство не очшуе впливу на фшансову звггшсть вщ застосування даних 
поправок.

Поправки до МСФЗ (1А8) 28 «Довгостроков! вкладення в асошйоват органааии та спйпьш 
тдприемства»

Поправки роз’яснюють, що оргашзащя застосовуе МСФЗ (1РК.8) 9 до 
довгострокових вкладень в асоцшоваш оргашзашю або спшьне шдприемство, до яких не 
застосовуеться метод пайово'Т участ1, але як1, по сут1, складають частину чистих 1нвестиц1Й 
в асоцшовану орган1зац1ю або спшьне шдприемство (довгостроков1 вкладення). Дане 
роз’яснення е важливим, осюльки воно мае на уваз1, що до таких довгострокових вкладень 
застосовуеться модель очшуваних кредитних збитюв в МСФЗ (1РК8) 9.

У поправках також пояснюеться, що при застосуванш МСФЗ (1РК.8) 9 оргашзащя не 
бере до уваги збитки, понесет асоцшованою оргашзащею або спшьним тдприемством, або 
збитки вщ знец1нення чистих 1нвестицш, визнан1 в якост1 коригувань чистих 1нвестиц1й в 
асоцшовану оргашзашю або спшьне тдприемство, що виникають внаслщок застосування 

МСФЗ (1А8) 28 «1нвестицп в асоц1Йован1 орган1зацп та спшьи1 пщприемства».
Даш поправки застосовуються ретроспективно 1 вступають в силу для р1чних 

перюд1в, що почииаються 1 с!чня 2019 року або теля  ще'Т дати. Допускаеться застосування 
до ще'Т дати. Осюльки у Товариства вщеутш таю довгостроков1 вкладення в асоц1йовану 
оргашзацпо або спшьне шдприемство, д а т  поправки не впливають на його фшансову 
звггшсть.

До удосконаленням МСФЗ в'гдносяться так1 поправки:

МСФЗ (1ГК8) 3 «Об’еднання бЬнесгв»

У поправках пояснюеться, що якщо оргашзащя отримуе контроль над б1знесом, який 
е епшьною операшею, то вона повинна застосовувати вимоги щодо об’еднання б1знес1в, 
здшенюваного поетапно, включаючи переощнку часток, що рашше були часткою учасп в 
активах та зобов’язаннях спшьно'Т операци за справедливою вартютю. При цьому набувач 
повинен переоцшити всю наявну рашше частку участг в епшьних операщях. Орган1зац1я 
повинна застосовувати д а т  поправки щодо об’еднань б1знес1в, дата яких збпаеться або 
иастае тел я  початку першого ргчного зв1тного перюду, починаеться 1 С1чня 2019 року або 
тел я  ще'Т дати. Допускаеться застосування до ще'Т дати. Даш поправки не будуть впливати 
на Д1яльшсть Товариства.

МСФЗ (1ГК8) 11 «Спшьне тдприемниитво»
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Сторона, яка е учасником спшьних операцш, але не мае спшьного контролю, може 
отримати спшьний контроль над спшьними оиеращями, Д1яльшсть в рамках яких е 
бгзнесом, як цей термш визначено в МСФЗ (1РК.8) 3. У поправках пояснюеться, що в 
таких випадках частки, що рашше були частками участ1 в данш сишьнш операцп не 
переощнюються.
Оргашзащя повинна застосовувати даш поправки щодо угод, в рамках яких вона отримуе 
спшьний контроль 1 дата яких зб1гаеться або настае тел я  початку першого р1чного зв1тного 
перюду, починаеться 1 с1чня 2019 року або шсля ще'1 дати. Допускаеться застосування до 
ще'1 дати. В даний час даш поправки не застосовш до Товариства, однак вони можуть 
застосовуватися до угод в майбутньому.

МСФЗ (1А8) 12 «Податки на прибуток»

Поправки роз’яснюють, що податков1 наслщки щодо дивщещйв в бшышй м1р1 
пов’язаш з минулими операщями чи под1ями, ЯК1 генерували прибуток що розподшяеться, 
шж з розподшами М1Ж власниками. Отже, оргашзашя повинна визнавати податков1 

наслщки щодо дивщещцв в прибутку чи збитку, шшому сукупному доход1 або власному 
каштал1 в залежност1 вщ того, де орган1зац1я спочатку визнала там минул1 операц11 або 
подп. Орган1зац1я повинна застосовувати дан1 змши до р 1чних звйних пер1од1в, що 
починаються 1 егчня 2019 року або шсля ще'1 дати. Допускаеться застосування до ще'Г дати. 
При першому застосуванш даних поправок оргашзащя повинна застосовувати IX до 
податкових наслщюв щодо див1денд1в, визнаних на дату початку самого раннього 
пор1вняльного перюду або теля  ще-1 дати. Оскшьки поточна практика Товариства 
вщповщае вимогам поправок, Товариство не очжуе, що вони матимуть будь-який вплив на 
його фшансову ЗВ1ТН1СТЬ.

МСФЗ (1А8) 23 «Витрати за запозиченнями»

Поправки роз’яснюють, що оргашзащя повинна враховувати позики, отримаш 
спещально для придбання квал1ф1кованого активу, в рамках позик на епшьш цш , коли 
завершен! практично ВС1 робота, необхщн1 для п1дготовки цього активу до використання за 
призначенням або продажу. Оргашзашя повинна застосовувати даш поправки щодо витрат 
за запозиченнями, понесених на дату початку р1чного зв1тного перюду, в якому оргашзащя 
вперше застосовуе даш поправки, або теля  ще'1 дата. Оргашзашя повинна застосовувати 
даш змши до р1чних звггних перюд1В, що починаються 1 С1чня 2019 року або шсля щеТ 
дати. Допускаеться застосування до ще! дати. Оскшьки поточна Д1яльшсть Товариства 
вщповщае вимогам поправок, оч1куеться, що даш поправки не зроблять впливу на 
фшансову звггшсть Товариства.

Поправки до МСБО 1 «Представления (ЫнансовоХ звтностЫ та МСБО 8 «Облшов/ политики, 
змши в облтових ощнках та помилки» - Визначення суттевоспй

У жовтш 2018 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСБО 1 «Представления 
фшансово'1 звш юеп» та МСБО 8 «Обл1ков1 полггики, змши в облжових ощнках та 
помилки» з метою узгодження визначення поняття «суттевий» М1Ж стандартами та
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уточнения деяких аспеюпв цього визначення. У новому визначенш зазначаеться, що 
«1нформащя е суттевою, якщо пропускаючи, неправильно вважаючи або и затемняючи, 
можна обгрунтовано очкувати впливу на р1шення, яю первинш користувач1 фшансово‘1 

зв1тност1 загального призначення приймають на основ1 таких фшансових з в т в , яю 
презентують фшансову шформащю у конкретнш звггносп суб’екта господарювання».

Поправки пояснюють, що суттевють залежить в1д характеру чи масштабу 
шформацн, або вщ обох. Суб'ект господарювання повинен буде ощнити, чи е шформащя, 
окремо або у поеднанш з шшою шформащею, ютотною у контекст1 фшансово! звшюсп.

Поправки пояснюють, що шформащя затьмарюеться, якщо вона передаеться таким 
чином, що матиме аналопчний ефект, як пропуск або неправильне використання 
шформацн. Суттева шформащя може, наприклад, бути затьмареною, якщо шформащя 
щодо суттевого предмета, транзакцп чи шшоТ поди розкидаеться скр1зь по век!' финансово!- 

зв1тност1 або розкриваеться за допомогою розпливчасто'1 чи неясно! мови. Суттева 
шформащя також може бути затемнена, якщо р1зш предмета, транзакцп чи шип поди е 
неналежним чином зведеними або, навпаки, якщо под1бш предмета неправильно розбитг

Поправки замшюють порп «може вплинути», що говорить про те, що будь-який 
потенцшний вплив користувач1в повинен розглядатися з «можна обгрунтовано очкувати 
впливу» у визначенш «суттевий». Тому в зм1неному визначенш уточнюеться, що оц1нка 
суттевост1 повинна враховувати лише розумно очшуваний вплив на економ1чш р1шення 
первинних користувач1в.

Поточне визначення посилаеться на «користувач1в», але не визначае IX 
характеристик, що може бути штерпретовано таким чином, що суб'ект господарювання 
зобов'язаний враховувати вс1х можливих користувач1в фшансово'1 зв1тност1, вир1шуючи, яку 
1нформац1ю розкривати. Отже, Рада з МСФЗ вир1шила звернутися до первинних 
користувач1в у новому визначенш, щоб допомогти вщповюти на занепокоення, що терм1н 
«користувач1» може тлумачитися занадто широко.

Поправки ПОВИНН1 застосовуватися перспективно. Дострокове застосування 
дозволяеться 1 повинно розкриватися.

Хоча не очкуеться, що зм1ни до визначення суттевого впливу матимуть 1стотний 
вплив на фшансову зв1тшсть суб'ект1в господарювання, введения терм1ну «затемнения 
шформацп» у визначенн1 може потенц1йно вплинути на те, як судження про ютотшсть 
приймаються на практищ, пщвищуючи важлив1сть того, як пов1домляеться та 
розкриваеться шформащя у фшансовш зв1Тносп.

Дан1 поправки набувають чинност1 для р1чних пер10Д1в, починаючи з 1 ачня 2020 
року або шсля ще’1 дати.

Товариства на даний час оцшюе потенц1йний вплив на фшансову звпшсть 
застосування нових та змшених стандарт1в

4. ОСНОВШ ПРИПУЩЕННЯ, ОЦШКИ ТА СУДЖЕННЯ

При шдготовщ фшансово1 зв1тност1 Компан1я зд1йснюе оцшки та припущення, яю 
мають вплив на елементи фшансово'1 зв1тност1, грунтуючись на МСФЗ, МСБО та
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тлумаченнях, розроблених Комггетом з тлумачень м1жнародно'1 фшансовоТ зв1тноеп. 
Ощнки та судження базуються на попередньому досвцц та шших факторах, що за юнуючих 
обставин вважаються обгрунтованими 1 за результатами яких приймаються судження щодо 
балансово!' вартост1 актив1в та зобов’язань. Хоча щ розрахунки базуються на наявнш у 
кер1вництва Компани шформацп про поточш поди, фактичш результати можуть зрештою 
вщр1знятися вщ цих розрахунюв. Облаеп, де таю судження е особливо важливими, облает^ 
що характеризуются високим р1внем складноеп, та облает^ в яких припущення й 
розрахунки мають велике значения для пщготовки фшансово'1 звшюст1 за МСФЗ, наведеш 
нижче.

4.1. Судження щодо операцш, подш або умов за в1дсутност1 конкретннх МСФЗ

Якщо немае МСФЗ, який конкретно застосовуеться до операцп, шшо! поди або
умови, кер1вництво Компани застосовуе судження пщ час розроблення та застосування 
обл1ково1 политики, щоб шформащя була доречною для потреб користувач1в для прийняття 
економ1чних р1шень та достов1рною, у тому значенш, що фшансова звишсть:

•  подае достов1рно фшансовий стан, фшансов1 результати д1яльност1 та грошов1 

потоки Компани;

•  вщображае економ1чну сутн1сть операц1й, 1нших подш або умов, а не лише 
юридичну форму;

•  е нейтральною, тобто вшьною вщ упереджень;

•  е повною в ус1х суттевих аспектах.

Пщ час зд1Йснення судження кер1вництво Компан1я посилаеться на прийнятшсть 
наведених дал1 джерел та враховуе '!х у низх1дному порядку:

1) вимоги в МСФЗ, у яких щеться про под1бш та пов’язаш з ними питания;

2) визначення, критерп визнання та концепцп ощнки актив1в, зобов’язань, доход1в та 
витрат у Концептуальн1Й основ! ф1нансово-1 зв1тност1.

Пщ час зд1Йснення судження кер1вництво Товариства враховуе найостанн1Ш1 

положения шших оргашв, що розробляють та затверджують стандарти, яю застосовують 
под1бну концептуальну основу для розроблення стандартов, шшу профес1йну лнературу з 
обл1ку та прийнят1 галузев1 практики, нею м1рою, якою вони не еуперечать 
вищезазначеним джерелам.

Операцп, що не регламентуються МСФЗ Товариством не здшснювались.

4.2. Судження щодо справедливоИ вартост1 акпнтв Компани

Справедлива варисть швестицш, що активно обертаються на оргашзованих 
ф1нансових ринках, розраховуеться на основ1 поточно'1 ринково!' вартосп на момент

закриття торпв на звину дату. В шших випадках оцшка справедливо!' вартоси 
грунтуеться на судженнях щодо передбачуваних майбутн1х грошових поток1в, юнуючоУ 
економ1чно'1 ситуаци, ризиюв, властивих р1зним ф1нансовим 1нструментам, та 1нших 
фактор1в з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцшка справедливо!' вартосп».
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4.3. Судження щодо змт справедливо! вартостг фшансових активов

Кер1вництво Компани вважае, що обл1ков1 оцшки та припущення, яю мають
стосунок до оцшки фшансових шструменпв, де ринков1 котирування не доступш, е 
ключовим джерелом невизначеност1 ощнок, тому що:

1) вони з високим ступенем ймов1рност1 зазнають змш з плином часу, осюльки 
оцшки базуються на припущеннях кер1вництва щодо вщсоткових ставок, 
волатильносп, змш валютних курав, показниюв кредитоспроможносп 
контрагенте, коригувань пщ час оцшки шструменпв, а також специф1чних 
особливостей операцш; та

2) вплив зм1ни в оцшках на активи, вщображеш в з в т  про фшансовий стан, а також 
на доходи (витрати) може бути значним.

Якби кер1вництво Компанп використовувало шип припущення щодо вщсоткових 
ставок, волатильносп, курав обмшу валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти 
1 коригувань пщ час оцшки шструменпв, бшыпа або менша змша в оцшщ вартосп 
ф1нансових 1нструмент1в у раз1 вщсутност1 ринкових котирувань мала б ютотний вплив на 
вщображений у фшансовш зв1тност1 чистий прибуток та збиток.

Розум1ючи важлив1сть використання облжових оц1нок та припущень щодо 
справедливо'1 вартост1 ф1нансових актив1в в раз1 вщсутност1 вх1дних даних щодо 
справедливо!' вартосп першого р1вня, Кер1вництво Товариства плануе використовувати 
оцшки та судження яю базуються на професшнш компетенцп пращвниюв ГИдприемства, 
ДОСВ1Д1 та минулих под1ях, а також з використанням розрахунк1в та моделей вартост1 

ф1нансових активгв. Залучення зовн1шн1х експертних оц1нок щодо таких фшансових 
шструменпв де оцшка, яка базуеться на професшнш компетенцп, досвцц та розрахунках е 
недостатньою, на думку Кер1вництва е прийнятним та необхщним.

Використання р1зних маркетингових припущень та/або метод1в оц1нки також може 
мати значний вплив на передбачувану сираведливу варт1сть.

4.4. Судження щодо очтуваних термшгв утримування фшансових тструмент 'ш

Кер1вництво Компани застосовуе професшне судження щодо термМв утримання
фшансових шструменпв, що входять до складу фшансових актив1в. Профес^йне судження 
за цим питаниям грунтуеться на ощнш ризиюв финансового хнструменту, його 
прибутковост1 й динам1Ц1 та 1нших факторах. Проте юнують невизначеност1, як1 можуть 
бути пов’язаш з призупиненням об1гу цшних папер1в, що не е пщконтрольним кер1вництву 
Компани фактором 1 може суттево вплинути на оцшку ф1нансових 1нструмент1в.

4.5. Використання ставок дисконтування

Товариство використовуе ставку дисконтування, яка визнаеться як облшова ставка НБУ 
на день проведения розрахунюв.
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4.6. Судження щодо виявлення ознак знецшення активов
Вщносно фшансових актив1в, яю ощнюються за амортизованою варпстю, 

Товариство на дату виникнення фшансових актив1в та на кожну звггну дату визначае р1вень 
кредитного ризику.

Товариство визнае резерв пщ збитки для очжуваних кредитних збитюв за 
фшансовими активами, яю ощнюються за амортизованою вартютю, у розм1р1 очшуваних 
кредитних збитюв за весь строк дй фшансового активу (при значному збшьшенш 
кредитного ризику/для кредитно-знещнених фшансових актив1в) або 12-мюячними 
очжуваними кредитними збитками (у раз1 незначного зростання кредитного ризику).

Зазвичай очшуеться, що очшуваш кредитш збитки за весь строк дн мають бути 
визнаш до того, як фшансовий шструмент стане прострочений. Як правило, кредитний 
ризик значно зростае ще до того, як фшансовий шструмент стане простроченим або буде 
пом1чено шип чинники затримки платеж1в, що е специф1чними для позичальника, 
(наприклад, здшснення модифжацп або реструктуризацп).

Кредитний ризик за фшансовим шструментом вважаеться низьким, якщо фшансовий 
шструмент мае низький ризик настання дефолту, позичальник мае потужнш потенщал 
виконувати сво'1 догов!рш зобов'язання щодо грошових потоюв у короткостроковш 
перспектив!, а несприятлив1 зм1ни в економ1чних 1 дшових умовах у довгостроков1й 
перспектив! можуть знизити, але не обов’язково здатнють позичальника виконувати сво'1 

зобов'язання щодо догов1рних грошових потоюв.
Ф1нансов1 шструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик 

лише на шдстав1 того, що ризик дефолту за ними е нижчим, шж ризик дефолту за шшими 
фшансовими шструментами Товариства або шж кредитний ризик юрисдикцп, в як1Й 
Товариство здшснюе Д1яльн1сть.

Оч1куван1 кредита! збитки за весь строк дн не визнаються за ф1нансовим 
1нструментом просто на шдстав1 того, що вш вважався 1нструментом 13 низьким кредитним 
ризиком у попередньому зв1тному перюд1, але не вважаеться таким станом на звггну дату. У 
такому випадку Товариство з'ясовуе, чи мало мюце значне зростання кредитного ризику з 
моменту первюного визнання, а отже чи постала потреба у визнанш очжуваних кредитних 
збитюв за весь строк дн.

Оч1куван1 кредитш збитки вщображають власн1 оч1кування Товариства щодо 
кредитних збитк1в.

4.7. Судження щодо ризишв, пов’язаних з податковим та тшим законодавством

Законодавство Украши щодо оподаткування та здшснення господарсько'1 д1яльност1 
по операц1ям факторингу, вщступлення прав вимог продовжуе розвиватися. Законодавч1 

акти та нормативн1 акти не завжди Ч1ТКО сформульован1, а IX тлумачення залежить в1д точки 
зору М1сцевих, обласних 1 центральних орган1в державно!' влади та шших оргашв 
державного управл1ння. Не р1Дко точки зору р1зних орган1в на певне питания В1др1зняються. 
Товариство вважае, що воно дотримувалося вс1Х нормативних положень, 1 вс1 передбачен1 

законодавством податки 1 вщрахування були сплачеш або нарахован1. Водночас 1снуе ризик 
того, що операцп й штерпретацп того, що не були поставлен! пщ сумшв державними
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органами в майбутньому, хоча цей ризик значно зменшуеться з плином часу. Неможливо 
визначити суму непред’явлених позов1в, що можуть бути пред’явлеш, якщо таю взагагй 
юнують, або ймов1рн1Сть будь-якого несприятливого результату.

5. РОЗКРИТТЯ ШФОРМАЦН ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СПРАВЕДЛИВО! 
ВАРТОСТ1

5.1. Принципи оцшки за справедливою вартктю

Товариство класифшуе оцшки за справедливою вартютю за допомогою 1ерархп 
справедливо! вартосп:
ргвень 1: цши котирувань на активних ринках для щентичних актив1в або зобов’язань; 
ргвень 2: вхщш даш, шип шж цши котирувань, що увшшли у р1вень 1, яю спостерпаються 
для актив1в або зобов’язань або прямо, або опосередковано
ргвень 3: вхщш даш актив1в або зобов’язань, що не грунтуються на даних ринку, яю можна 
спостер1гати.

Кращим свщченням справедливо'1 вартост1 фшансового активу або фшансового 
зобов’язання е цши котирування на активному ринку. Фшансовий шструмент вважаеться 
котируваним на активному ринку, якщо цши котирування легко 1 регулярно доступш (за 
допомогою б1рж1, дилера, брокера, промислово'1 групи, служби шформацй про цши або 
регулювального агентства) та вщображають фактичш й регулярно зд1Йснюван1 ринков1 

операци м:ж незалежними сторонами. Справедлива вартють визначаеться як ц1на, 
узгоджена м1ж зац1кавленим покупцем та защкавленим продавцем в операци незалежних 
сторш. Мета визначення справедливо'1 вартост1 для фшансового шструмента, який вщкрито 
купуеться та продаеться на активному ринку - отримати цшу, за якою вщбулась би операщя 
на дату балансу з цим шструментом (тобто без модифшаци або перепакування шструмента) 
на найсприятлив1шому активному ринку, до якого суб'ект господарювання мае 
безпосереднш доступ. Проте суб'ект господарювання коригуе цшу на сприятлив1шому 
ринку для вщображення будь-яких розходжень кредитного ризику контрагента м1ж р1зними 
1нструментами, яю вщкрито купуються та продаються на цьому ринку, та шструментом, що 
його оцшюють. 1снування опубл1кованих цш котирування на активному ринку е, як 
правило, найкращим доказом справедливо'1 вартост1 1 якщо вони юнують, IX застосовують 
для оц1нки фшансового активу або фшансового зобов'язання.

Якщо ринок для фшансового шструмента не е активним, Товариство визначае 
справедливу вартють, застосовуючи методи оцшювання. Таю методи базуються на 
застосуванш останшх ринкових операцш М1ж об13наними, защкавленими та незалежними 
сторонами (якщо вони доступш), посиланш на поточну справедливу вартють 1ншого 
щентичного 1нструмента, анал131 дисконтованих грошових поток1в. Мета застосування 
метод1в оц1нювання -визначити, якою була б цша операци на дату оцшки в обмш1 м1ж 
незалежними сторонами, виходячи 13 звичайних М1ркувань б1знесу. Справедлива варт1сть 
оц1нюеться на основ1 результат1в застосування метод1в оцшювання, в яких максимально 
враховуються ринков1 показники (та якомога менше -  даш, специф1чш для компани). 
ГТерюдично Товариство обстежуе методи оцшювання та перев1ряс Гх на обгрунтоватсть,
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застосовуючи цши спостережених поточних ринкових операцш з такими самими 
шструментами, або на основ1 шших доступних спостережених ринкових даних.

Компашя здшснюе виключно безперервш оцшки справедливо'1 вартоси актив1в та 
зобов’язань, тобто таю оцшки, яю вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у з в т  про фшансовий 
стан на юнець кожного звпгного перюду.

5.2. Методики ощнювання та вхгдш дат, використаш для складання ощнок за 
справедливою вартктю

Класи активов 
та зобов ’язань, 

оцтених за 
справедливою 

вартьстю

Методики ощнювання
Метод
оцшки

(ринковий,
дохгдний,
витратни

й)

Вихьдш дат

Г РОШОВ1 к о ш т и
Первюна та подальша ошнка грошових 
кошт1в здшснюеться за справедливою 
вартютю, яка дор1внюе Тх номшальнш 
вартост!

Ринковий Офщшш курси НБУ

Депозита (кр1М  

депозита з 
розмщенням до 3- 
X М1СЯЦ1В та 
депозита до 
запитання)

Первюна ощнка депозиту 
зд1йснюеться за його справедливою 
вартютю, яка зазвичай дор1внюе його 
номшальнш вартость Подальша 
ошнка депозита у нацюнальнш валют! 
здШснюеться за справедливою
ВарТ1СТЮ ОЧЖуВаНИХ ГрОШОВИХ ПОТОЮВ

Дохщний
(дисконтува

ння
грошових
потоюв)

Ставки за депозитами, 
ефективш ставки за 

депозитними договорами

БорГОВ1 ЩНН1 

папери

Первюна ощнка боргових цшних 
папер1в як фшансових актив1в 
здшснюеться за справедливою 
вартютю, яка зазвичай дор1внюе щш 
операцп, в ход1 якоТ був отриманий 
актив. Подальша ошнка боргових 
цшних папер1в здшснюеться за 
справедливою вартютю.

Ринковий,
дохшний

ОфщШШ б1рЖ ОВ1 КурСИ 

орган!затор1в торпв на 
дату ошнки, 

котирування аналопчних 
боргових цшних папер1в, 

дисконтоваш потоки 
грошових КОШТ1В

1нструменти
кашталу

Первюна ошнка шструмента катталу 
здшснюеться за Тх справедливою 
вартютю, яка зазвичай дор1внюе щш 
операцп, в ход1 яко'Т був отриманий 
актив. Подальша ошнка шструмента 
кашталу здШснюеться за 
справедливою вартютю на дату 
ощнки.

Ринковий,
витратний

ОфщШШ 61РЖОВ1 курси 
орган1затор1в торпв на 

дату ощнки, за 
в1дсутност1 визначеного 
бхржового курсу на дату 

ошнки, 
використовуеться 
остання балансова 

вартють, цши закриття 
б1ржового торгового дня

Деб1торська
заборгованють

Первюна та подальша ощнка 
деб1торсько'Т заборгованосп 
здшснюеться за справедливою 
вартютю, яка дор1внюе вартост1 
погашения, тобто сум1 оч1куваних 
контрактних грошових потоюв на дату 
ощнки.

Д 0 Х 1ДНИЙ

Контрактш умови, 
ймов1рн1сть погашения, 
очжуваш ВХ1ДН1 ГРОШОВ1 

потоки

ПОТОЧШ
зобов’язання

Первюна та подальша ошнка поточних 
зобов’язань здшснюеться за вартютю 
погашения

Витратний

Контрактш умови, 
ймов1рнють погашения, 

ОЧ1КуваН1 ВИХ1ДН1 

грошов! потоки
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Пвень иерархи справедливоИ вартостг, до якого належать оцшки 
_________________  справедливоI вартостг_______________ _̂___

Класи активтв та 
зобов’язань, 
оцшених за 

справедливою 
варт1стю

1 р1вень 
(т1, що мають 

котирування, та 
спостережуваш)

2 р1вень 
(Т1, шо не мають 
котирувань,але 
спостережуван!)

3 р|вень 
(Т1, шо не мають 
ко ти р у ван ь■ не е 

спостережуваними)

Усього

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Дата оцшки 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Дебггорська
заборгован1Сть

■ * - - 15 868 6 424 15 868 6 424

Ф) нансов! 
швестици, 
ДОСТУПН1 для 
продажу

- - - 566 - - ■ 566

У 2019 рощ переведень м1ж р1внями 1ерархи не було.
Рух активов, що ощнюються за справедливою вартктю з використанням вихгдних даних

3-го р 1вня иерархи

Класи актив1в, 
ошнених за справедливою варпстю  
з використанням 3-го р1вня крархи

Залишки 
станом на 
31.12.2018

Придбання/
зростання

(продаж>/змен
-шення)

Залишки
станом

на
31.12.2019

Стаття (статп) у 
прибутку або збитку, 
у ЯК1Й прибутки або 

збитки визнаш

Поточна деб!торська заборговашсть 6 424 15 868 -

Кер1вництво Товариства вважае, що наведеш розкриття щодо застосування 
справедливо'! вартост1 е достатшми, 1 не вважае, що за межами фшансово! звпносп 
залишилась будь-яка суттева шформащя щодо застосування справедливо! вартосп, яка 
може бути корисною для користувач1в фшансово! звггносп.

/нш /розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцшка справедливог вартостг»

Справедлива вартють фшансових шструменпв в пор1внянш з !х балансовою 
вартютю

Балансова варпсть Справедлива варткть
2019 2018 2019 2018

Ф1нансов1 активи

1нструменти кашталу 
(1нвестицшш сертиф1кати)

“ 566 ” 566

Поточна деб1торська 
заборговашсть 15 868 6 424 15 868 6 424

Грошов! кошти 1 709 1 709

Кер1вництво Товариства вважае, що наведеш розкриття щодо застосування 
справедливо! вартосп е достатшми, 1 не вважае, що за межами фшансово! звггносп 
залишилась будь-яка суттева шформащя щодо застосування справедливо! вартосп, яка 
може бути корисною для користувач1в фшансово! звшюсп. Додаткову шформащю щодо 
змш справедливо! вартосп фшансових актив1в в зв’язку з врахуванням ризиюв наведено у 
прим. 16.3.

6 ОСНОВШ ЗАСОБИ

Станом на звггну дату та попереднш звшшй перюд Товариство не мае на баланс! 
основних засобгв.
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7. ГРОШОВ1 КОШТИ

Розрахунков/ рахунки в банках Станом на 31 грудня 
2019, грн

Станом на 31 грудня 
2018, грн

Поточний рахунок в нацюнальнш 
валют! 1 488,65 708 853,00

Станом на 31.12.2019 року грошовг кошти Товариства представлен! коштами на 
поточних рахунках в банку, як1 облшовуються за номшальною варпстю в сум1 1 488,65 грн.

8. ДЕБГГОРСЬКА ЗАБОРГОВАШСТЬ

Найменування Станом на 31 грудня 
2019

Станом на 31 грудня 
2018

Дебггорська заборгован1сть за 
продукщю, товари, робота, послуги 15 868 6 424 1

Станом на 31.12.2019 дебггорська заборговашсть Товариства в сум1 15 868 тис грн. е 
поточною. Частина дано-1 заборгованосп в сум1 6 650 тис грн представлена у вигляд1 
заборгованосп за договором кушвльпродажу цшних папер1в, шша частина, сума якоУ 
становить 9 179 тис грн, е заборговашстю за договорами вщступлення права вимоги, шша 
заборговашсть становить 39 тис грн. СумшвноТ, прострочено!' та безнадшноУ 
заборгованосп на звпну дату не мае. Товариство проводить аналгз та оцшку р1вня 
кредитного ризику з використанням шдивщуального пщходу. Станом на звпну дату 
Товариство проанал1зувало на шдивщуальнш основ1 дебнорську заборговашсть стосовно 
необхщносп створення резерву пщ збитки, та визначила, що не мае необхщносп у 
створенш резерву пщ збитки.

9 ПОТОЧШ Ф1НАНСОВ11НВЕСТИЦП

I

Цшш папери укратських емтгентгв Станом на 
31 грудня 2019

Станом на 
31 грудня 2018

1нвестицшш сертифкати ТОВ «КУА 
«ХОЛДИНГ ГРУП» (ЗНВП1Ф «АВК») 0

1нвестицшш сертифкати ТОВ «КУА 
АПФ «ДАЛ13-Ф1НАНС» (ЗНПВ1Ф 
«Дал13-Ун1версал»)

566

Поточш фшансов1 швестищУ Компани сформоваш 1менними 1нвестиц1Йними 
сертиф1катами, операцп по яким проводяться на вторинному ринку. Справедлива вартють 
швестицшних сертиф1капв була переглянута на дату складання фшансовоУ звпносп. Згщно 
з положениями облнсовоУ полпики Товариства, першим р1внем в 1ерарх11 джерел, з яких 
отримуеться шформащя стосовно справедливо-! вартосп фшансових актив1в, е ринков1 

котирування цш на активному ринку по щентичним активам (без будь-яких коригувань). 
Виходячи з того, що станом на 31.12.2019 по швестицшним сертиф1катам ТОВ «КУА 
«ХОЛДИНГ ГРУП» (ЗНВП1Ф «АВК») зупинено внесения ЗМ1Н до системи депозитарного 
обл1ку, тобто, найближчим часом (протягом наступних 12 м1сяц1в) даш цшш папери не
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можуть бути ироданими та не вщповщають визначенню активу, як ресурсу за яким 
очшуеться отримання економ1чних вигщ. Тому, кер1вництво Товариства вважае, що Тх 
справедлива вартють складае 1 грн. Таким чином, загальна сума уцшки даних фшансових 
швестицш складае на 31.12.2019 - 2 999 999,00 грн. 1нша частина фшансових швестицш, а 
саме швестицшш сертифжати ТОВ «КУА АПФ «ДАЛ13-Ф1НАНС» (ЗНПВ1Ф «Дал13- 
Ушверсал»), ям  облшовувались на 31.12.2018 були реал1зоваш протягом 2019 року.

10. 1НШ1 ОБОРОТН1 АКТИВИ ТОВАРИСТВА

Найменування активу Станом на 
31 грудня 2019 року

Станом на 
31 грудня 2018 року

права грошових вимог до трет1х оЫб 
(боржник1в), придбаш по договорам 
вщступлення (куп)вл 1-продаясу) прав вимоги 
для подалыпоТ реал1заци

16 744 1 029

Необоротш активи, утримуван! для продажу - 175
Земельна дшянка, балансовою вартютю 175 тис грн, яку Товариство утримувало для 

продажу та облшовувало як необоротний актив, утримуваний для продажу, була 
реал1зована в 2019 рощ.

Буд1вля з господарськими спорудами, яка розташована за адресою: Донецька обл., м. 
Донецьк, вул. Жовтнева, буд. 40, площа 386,1 кв.м, балансовою вартютю 45 234,92 грн, е 
такою, що розташована на тимчасово окупованш територи, мае аваршний стан, непридатна 
для використання в господарськш д1яльност1 Пщприемства та не очжуеться можливють 
продажу об’екту протягом наступних 12 мюящв. Тобто, отримання економ1чних вигщ для 
пщприемства по об’екту найближчим часом не очшуеться. Тому, кер1вництво Товариства 
продовжуе оцшювати даний актив в сум1 1 грн. та визнаючи ущнку в розм1р1 45 233,92 грн.

11. ВЛАСНИЙ КАШТАЛ

Зареестрований каштал Товариства сформований у вщповщносп до законодавства 
УкраТни та сплачений повнютю грошовими коштами. Розм1р статутного кашталу станом на 
31 грудня 2018 року складав 8 000 тис грн та був розподшений наступним чином:

№
п/п Учасники Сума внеску (грн) Часткау статутному 

каттал'1 (%)
1 ТОВ «ПАРЮ 1НВЕСТ» 7 999 200,00 99,99
2 Радченко Олег Вжторович 800,00 0,01

Разом статутний каштал 8 000 000,00 100,00

Згщно з Протоколом загальних збор1в Учасник1в Товариства № 15/01-1 вщ 15 С1чня 
2019 року було прийнято ршення щодо вщчуження Товариством з обмеженою 
вщповщальн1стю «ПАРЮ 1НВЕСТ» свое‘1 частки у статутному каштана ТОВ «ФШАНСОВА 
КОМПАН1Я «ПАР1С», у розм1р1 99,99%, що становить 7 999 200,00 грн (С1м мшьйошв 
дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч ДВ1СТ1 гривень 00 коп1Йок), на користь ф1зично1 особи 
Слюзенка Володимира Олександровича та прийняття його до складу учасниюв Товариства.

Державна реестрац1я змш до статутних документ1в проведена 16 С1чня 2019 року.
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Таким чином, зареестрований каппал ТОВ «ФК «ПАРЮ» вщповщно до останньоТ 
редакцп Статуту, яка була затверджена Загальними зборами Учасниюв 15 с1чня 2019 року 
(протокол №15/01-1), сформований виключно грошовими коштами у розм1р1 8 000 000,00 
грн (В1с1м мшьйошв гривень 00 копшок), що складае 100% визначено! в Статуи суми 
зареестрованого кашталу Товариства та розподшено иаступним чином:

№
п/п Учасники Сума внеску (грн) Частка у статутному 

каттшй (%)

1 Слюзенко Володимир 
Олександрович 7 999 200,00 99,99

2 Радченко Олег Вжторович 800,00 0,01
Разом статутний капггал 8 000 000,00 100,00

Неоплачений каппал станом на 31.12.2019 вщсутнш.
Нерозподшений прибуток (непокритий збиток) у склад1 власного кашталу 

Товариства станом на 31.12.2019 складае 66 тис грн.

12. ПОТОЧШ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Найменування Станом на 
31 грудня 2019 року

Станом на 
31 грудня 2018 року

Короткостроков1 кредита банюв 23 310 540
Поточна кредиторська заборговашсть за:

- розрахунками з бюджетом
- з податку на прибуток
- розрахунки 31 страхування
- розрахунками з оплати пращ

6 19
6 6
- 14
- 101

Поточш забезпечення (резерв вщпусток) 43 42
1нша поточна заборговашсть 1 190 149

Станом на 31 грудня 2019 року загальна сума поточних зобов’язань Товариства 
становила 24 549 тис грн. Протягом 2019 року сума заборгованосп збшынилась на 23 684 
тис грн та станом на 31 грудня 2019 року и варпсть становить 865 тис грн. Основна частина 
поточних зобов’язань у розм1р1 23 310 тис грн представлена заборговашстю за 
короткостроковими кредитами банку. Номшальна процентна ставка за користування 
кредитом становить 24 % р1чних, сплата вщсопав щомюячно. Погашения частини суми 
кредиту в розм1р1 9 896 тис грн вщповщно до договору передбачено до 16.04.2020р, та 
13 414 тис гр н -д о  05.11.2020.

На звггну дату Товариство не мае прострочено! кредиторсько! заборгованосп.

13. ДОХОДИ

Доходи 2019 рж 2018 рЫ
Дохщ вщ реашзаци фшансових послуг (рядок 2000) 4 455 5 661
1нш1 операцшш доходи (рядок 2120) 220 714
1нш1 доходи (рядок 2240) 7 047 1 815
Разом доход1в 11 722 8 190
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Факторинг -  це е фшансування пщ вщступлення права грошово! вимоги, за яким 
одна сторона передав або зобов'язуеться передати грошов1 кошти в розпорядження другоГ 
сторони за плату, а друга сторона вщступае або зобов'язуеться вщступити свое право 
грошово! вимоги до третьо'! особи. Плата за договором факторингу може бути у форм1 

р1зниц1 М1ж реальною цшою вимоги 1 цшою, передбаченою в договор^ право вимоги за 
яким передаеться.

Дохщ (винагорода) Товариства вщ здшснення факторингових операцш за 2019 р1к 
склав 4455 тис.грн.

1нпй операцшш доходи 2019 року включають дохщ вщ реапйзацй земельно! дшянки 
на суму 200 тис грн.

До шших доход1в в вщнесено доходи вщ реал1зацЙ цшних папер1в в сум1 7 047 тис 
грн за 2019 рис.

14. ВИТРАТИ

Адмшгстративш витрати 2019 рж 2018 р1к
Оплата пращ 609 504
Нарахування на зароб1тну плату 134 111
1нформацшно-консультацшш послуги 185 1027
Винагорода оргашзаторам аукцюшв 613 16
1нш1 послуги сторонн1х орган1зац1Й 52 81
Розрахунково-касове обслуговування 43 11
Податки та обов’язков1 платеж1 3 3
Резерв вщпусток адмш1стративного персоналу 42
Всього адмтгстративт витрати 1 639 1 794

1нш! операц1ЙН1 витрати
Соб1варт1сть реал1зованого боргового майна 12016 1 449
Визнан! пен1 та штрафи - 2
Соб1варт1сть реал1зованих актив1в, утримуваних 
для продажу 175 -

Ф1нансов1 витрати
Нараховаш в1дсотки за користування кредитами 
банку 2 587 36

КомюЙ за користування позиками (кредитами) 254 17
Всього фтансов! витрати 2 841 53

1нш! витрати
Соб1варт1сть реал13ованих ф1нансових 1нвестиц1Й 7 035 1 814
Втрати вщ зм1ни справедливо! вартост1 
ф1нансових 1нвестиц1Й та 1нших актив1в - 3 045

Всього шш1 витрати 7 035 4 859

Анализ адмшютративних витрат свщчить, що найбшыну питому вагу в витратах у 
2019 рощ складае винагорода оргашзаторам аукцюшв -  36 % та витрати на утримання 
персоналу - 36%.
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15. ЧИСТИЙ ПРИБУТОК

За результатом д1яльносп в 2019 рощ Товариством отримано прибуток в розм1р1 32 
тис грн. Витрати з податку на прибуток склали 6 тис грн. Чистий прибуток станом на зв1тну 
дату становить 26 тис грн.

16. РОЗКРИТТЯ 1НШ01 ШФОРМАЦП

16.1. Умоет зобов 'язання

16.1.1. Операцшне середовище

Економша Украши характеризуються низьким р1внем л1Квщносп на ринках 
катталу, вщносно високим р1внем шфляцн та наявшстю валютного контролю, що не 
дозволяе нацюнальнш валют бути лшвщним засобом платежу за межами УкраТни. 
Економша Украши в значнш м1р1 залежатиме вщ реформування адмппстративно! та 
правово!' систем. В наслщок цього, д1яльносп в Украш! властив1 ризики, яких не юнуе в 
умовах бшын розвинених ринюв.

Кер1вництво вважае, що воно вживае вс! необхщш заходи для забезпечення стшкост1 

бизнесу Компани в цих умовах. Однак, неспод1ваш попршення в економвд можуть негативно 
впливати на результати д1яльност1 Товариства 1 фшансове становище. Ефект такого 
потенцшно негативного впливу не може бути достов1рно оцшений.

16.1.2. Оподаткування
У результат! загально! нестаб1льно1 економ1чно! ситуацИ' рег1ональне 1 

загальнодержавне податкове законодавство Украши постшно зм1нюються. Кр1м того, 
трапляються випадки IX непослщовного застосування, тлумачення 1 виконання. 
Недотримання закон1в та нормативних акпв Украши може призвести до накладення 
серйозних штраф1в 1 пенг. В результат! майбутшх податкових перев1рок можуть бути 
виявлеш додатков1 зобов'язання, як1 не будуть вщповщати податково!' зв1тност1 Компанп. 
Такими зобов'язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи 1 пеня; та !'х розм1ри 
можуть бути 1Стотними. У той час як Товариство вважае, що воно вщобразило вс1 операц1У у 
вщповцщосп з чинним податковим законодавством, юнуе велика кшьюсть податкових 
норм 1 норм валютного законодавства, в яких присутня достатня к1льк1сть сп1рних 
моменпв, як1 не завжди ч1тко 1 однозначно сформульован1.

16.1.3. Судов1 позови

В процес1 звичайно!' д1яльност1 Товариство залучено в судов! розгляди, але по вс1м 
справам, наявн1сть яких притаманна його д1яльност1, виступае позивачем. До Товариства не 
висуваються претензп. Кер1вництво Товариства вважае, що в К1нцевому пщсумку 
зобов'язання, якщо таке буде, що випливае з ргшення таких судових розгляд1в або 
претенз1Й, не зробить 1Стотного впливу на фшансове становище або майбутн1 результати 
д1яльност1 Товариства. Станом 31.12.2019 Товариство не мало суттевих претензш, яю були 
б висунуп по вщношенню до нього.
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16.1.4. Стушнь повернення дебггорськоТ заборгованосп та шших фшансових 
актив1в

Внаслщок ситуацп, яка склалась в економвд УкраТни, а також як результат 
економ1чно1 нестабшьносп, що склалась на дату балансу, кнуе ймовгрнють того, що активи 
не зможуть бути реал1зоваш за Тхньою балансовою вартктю в ход1 звичайиоТ д1яльносп 
Товариства.

Стушнь повернення цих актив1в у значнш м1р1 залежить вщ ефективносп заход1в, яю 
знаходяться поза зоною контролю Товариства. Стушнь повернення дебггорськоТ 
заборгованосп Товариства визначаеться на пщстав1 обставин та шформацп, яю наявш на 
дату балансу. На думку кер1вництва Товариства, додатковий резерв пщ фшансов1 активи на 
сьогодшшнш день не потр1бен, виходячи з наявних обставин та шформацн.

16.2. Розкриття шформаци про пов ’язаш стороны

До пов'язаних сторш або операцш з пов'язаними сторонами належать:
• пщприемства, як1 прямо або опосередковано контролюють або перебувають пщ 

контролем, або ж перебувають пщ спшьним контролем разом з Товариством;
• асоцшоваш компанп;
• спшьш пщприемства, у яких Товариство е контролюючим учасником;
• члени провщного управл1нського персоналу Товариства;
• близью родич! особи, зазначено'Т вище;
• компанп, що контролюють Товариство, або здшснюють суттевий вплив, або мають 

суттевий вщсоток голос1в у Товариства;
програми виплат по закшченш трудово'Т д1яльност1 прац1вник1в Товариства або будь- 

якого 1ншого суб'екта господарювання, який е пов'язаною стороною Компани.
1нформащя про перелнс пов’язаних ос1б станом на 31.12.2019, наведено нижче:

№
п/п Тип пов'язано'1 особи Найменування, П1Б

1
Учасники Товариства та Тх 
частка у Статутному 
каштал 1

ТОВ «ПАРЮ 1НВЕСТ» (код СДРПОУ 38952156) -  
99,99% (до 16 С1чня 2019 року)

Слюзенко Володимир Олександрович 
(шсля 16 С1чня 2019 року)

2 Директор Клевець Св1тлана Васил1вна

Нижче представлена шформащя щодо операцш з пов’язаними сторонами за вщповщш 
звгпп перюди:

Найменування операци Сума операци 
за 2019 р1к, тпс грн

Сума операци 
за 2018 ркк, тис грн

В1дступлення права вимоги на нового 
кредитора по заборгованност! за рашше 
продаш 1ивестицшн1 сертифжати

4 283

Придбання права вимоги до 
боржника учасника Товариства

500
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Винагорода управлшському персоналу 230 240

Станом на 31.12.2018 ТОВ «ПАРЮ 1НВЕСТ» мало заборговашсть перед 
Товариством за договором кушвльпродажу швестицшних сертифнсапв в сум! 4 783,3 тис 
грн. В 2019 рощ Товариство вщступило право вимоги по цш заборгованост1 новому 
кредитору в сум1 4 283тис.грн .

Також, протягом звггного року були проведет виплати управлшському персоналу 
(кер1внику Товариства), як1 пов'язаш з оплатою пращ

Протягом званого перюду Товариство не брало на себе ютотних зобов'язань по 
пенсшним виплатам, оплап вихщно'1 допомоги або шших довгострокових зобов'язань перед 
управлшським персоналом (кер1вником Товариства).

16.3. ЦШ  та политики управлшня фшансовими ризиками

Кер1вництво Товариства визнае, що д1яльнють Товариства пов’язана з ризиками 1 

вартють чистих актив1в у нестабильному ринковому середовшщ може суттево змшитись 
унаслщок впливу суб’ективних чиннигав та об’ективних чиннимв, в1ропднють 1 напрямок 
впливу яких заздалепдь точно передбачити неможливо. До таких ризиюв вщнесено 
кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лжвщность Ринковий ризик включае валютний 
ризик, В1ДСОТКОВИЙ ризик та 1НШИЙ Ц1НОВИЙ ризик. Управл1ння ризиками Кер1ВНИЦТВОМ 

Товариства зд1йснюеться на основ1 розум1ння причин виникнення ризику, кшьюсноТ оц1нки 
його можливого впливу на вартють чистих актив1в та застосування шструментар1ю щодо 
його пом’якшення.

Кредитний ризик -  ризик того, що одна сторона контракту про фшансовий 
шструмент не зможе виконати зобов’язання 1 це буде причиною виникнення фшансового 
збитку 1ншо1 сторони. Кредитний ризик притаманний таким фшансовим шструментам, як 
поточн1 та депозитш рахунки в банках, обл1гацй та дебггорська заборговашсть.

Товариство облгковус в складI оборотных активгв придбаш (вгдступлеш) права 
вимог по дебторським заборгованостям, якг тдпадаютъ тд кредитний ризик. Але 
Товариство оцшюе дану заборгованшстъ як таку, що буде реал1зованою протягом 12 
мгсяцгв не нижче вартостг придбання.

Ринковий ризик -  це ризик того, що справедлива вартють або майбутш грошов1 
потоки вщ фшансового шструмента коливатимуться внаслщок змш ринкових цш. 
Ринковий ризик охоплюе три типи ризику: шший цшовий ризик, валютний ризик та 
в1дсотковий ризик. Ринковий ризик виникае у зв’язку з ризиками збштав, зумовлених 
коливаннями цш на акцй, в1дсоткових ставок та валютних курс1в. Компания 
наражатиметься на ринков1 ризики у зв’язку з швестищями в акцн, обл1гацп та 1НШ1 

фшансов1 1 нструменти.

Товариство щокварталъно здтснюе оцтку цшних папергв, що входять до складу 
його активхв за Их справедливою вартхстю. Справедлива вартгстъ цшних папергв, внесених 
до бгржового списку, оцшюетъся за бгржовим курсом оргашзатора торглвлг на дату
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розрахунку вартост! чистих активов (бгржовий курс), як! обертаютъся на фондових 
бгржах Украши. Якщо цтш папери обертаютъся бглъш як на одному оргашзаторг торглвл! 
то оцгнка здшснюетъся за найменшим з бгржових курс'т, визначених та оприлюднених на 
кожному з оргатзаторгв торглвл!.

За результатами 2018 звгтного року Товариством було визнано збиток за 
результатами переоцшки твестицшних сертиф!кат!в, щодо яких зупинено внесення змш 
до системи депозитарного облту з глдно ршення НКЦПФР, в сум! 2 999,0 тис грн. В 
звгтному рощ продовжуе визнавати уцтку таких актив !в в зазначенш сум!.

1нший щновий ризик -  це ризик того, що справедлива вартють або майбутш 
грошов1 потоки вщ фшансового шструмента коливатимуться внаслщок змш ринкових цш 
(окр1м тих, що виникають унаслщок вщсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно 
вщ того, чи спричинеш вони чинниками, характерними для окремого фшансового 
шструмента або його ем1тента, чи чинниками, що впливають на вс1 под1бш фшансов1 

шструменти, з якими здшснюються операци на ринку.

Валютний ризик -  це ризик того, що справедлива вартють або майбутш грошов1 
потоки вщ фшансового шструменту коливатимуться внаслщок змш валютних курав.

Протягом 2019 року на баланс/  Товариства не облгковувалися фшансовг 
шструменти номтовам в тоземнт валют!.

Вщсотковий ризик -  це ризик того, що справедлива вартють або майбутш грошов1 
потоки вщ фшансового шструмента коливатимуться внаслщок змш ринкових вщсоткових 
ставок. Кер1вництво Компани усвщомлюе, що вщсотков1 ставки можуть зм1нюватись 1 це 
впливатиме як на доходи Компанп, так 1 на справедливу вартють чистих актив1в.

Протягом 2019 року на балансI Товариства не облжовувалися фшансовг 
шструменти розмщеш у  боргових зобов ’язаннях у  нацюнальнш валют/  з фшсованою 
вгдсотковою ставкою

Ризик Л1КВЩНОСТ1 -  ризик того, що Компашя матиме труднонц при виконанш 
зобов’язань, пов’язаних 13 фшансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки 
грошових кошт1в або 1ншого финансового активу.

1нформащя щодо недисконтованих платеж1в за фшансовими зобов'язаннями 
Товариства в розр131 строк1в погашения представлена наступним чином:

Р1К, ЩО ЗЯК1НЧИВСЯ 31 грудня 
2019 року

До 1
М1СЯЦЯ

Вщ 1 М1СЯЦЯ 
ДО 3 М1СЯЦ1В

В1Д 3 М1СЯЦ1В 
ДО 1 року

Вщ 1 
року до 5

рОК1В
Бшьше 5

рОК1В Всього

1 2 3 4 5 6 7

Короткостроков1 позики - - 23 310 - - 23 310

Торговельна та шша 
кредиторська заборговашсть - 1 190 - - - 1190
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Поточна заборговашсть за
довгостроковими
зобов'язаннями

- - - - - -

Всього - 1 190 23 310 - - 24 500

Р1к, що закшчився 31 грудня 
2 0 1 8  року

До 1
М1СЯЦЯ

В1Д 1 М1СЯЦЯ 
ДО 3 М1СЯЦ1В

Вщ 3 М1СЯЦ1В 
до 1 року

Вщ 1 
року до 5

рОК1В

Бшьше 5
рОК1В

Всього

Короткостроков1 позики - - 540 - - 540

Торговельна та 1нша 
кредиторська заборговашсть - 325 - - - 325

Поточна заборговашсть за
довгостроковими
зобов'язаннями

- - - - - -

Всього - 325 540 - - 865

Для того щоб обмежити вище зазначеш ризики, при вибор1 фшансових шструменпв 
полпика Товариства базуеться на високому р1вш контролю з боку прашвниюв Компани з 
урахуванням вимог чинного законодавства Украши. Основною метою фшансових 
шструменпв е залучення фшансування для операцшно! д1яльност1 Товариства. Товариство 
м1н1м1зуе ризики диверсифжацш свого швестицшного портфелю, анатзуе фшансов1 активи 
перед Ух покупкою 1 вщстежуе подальшу шформащю про щ активи, вкладаючи бшышсть 
сво1х швестицш з високими рейтингами надшностг

16.4. Управлтня катталом
Товариство здшснюе управлшня каштал ом з метою досягнення наступних цшей:

•  зберегти спроможшсть Товариства продовжувати свою Д1яльшсть так, щоб воно 1 

надал1 забезпечувало дохщ для учасник1в Товариства та виплати шшим 
зац1кавленим сторонам;

•  забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню ц1н 
на послуги Товариства, що вщповщають ргвню ризику.

Кер1вництво Товариства зд1Йснюе огляд структури кашталу на щор1чнш основ1. 
При цьому кер1вництво анал1зуе вартгсть кашталу та притаманш його складовим ризики.

На основ1 отриманих висновк1в Товариства зд1йснюе регулювання каппалу 
шляхом залучення додаткового катталу або фшансування, а також виплати див1денд1в та 
погашения юнуючих позик.

Товариство дотримуеться вимог до розм1ру катталу, встановлених нормативними актами:

Показник
Нормативний акт Нормативный показник Товариства
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Пункт 1 Роздшу XI. «Додатково до вимог, визначених роздшом IV цього
Положения про Положения, фшансова компашя повинна вщповщати також
Державний реестр таким вимогам:
фшансових установ, наявшеть у заявника на дату подання заяви власного
затверджено кашталу врош'гр'г.
Розпорядженням не менше шж 3 млн грн для заявнишв, ям  планують 8 066 тис
Державно! комка надавати один вид фшансових послуг, визначений у пункт! 3 грн.
з регулювання рингав цього роздшу;
фшансових послуг не менше шж 5 млн грн для заявнишв, ям  планують
УкраТни надавати два та бшыие вид/в фшансових послуг,
28.08.2003 №41 (31 визначених у пункт! 3 цього роздшу.
змшами та
доповненнями)

16.5. Поди теля Балансу

Поди, як1 б могли вплинути на фшансовий стан, результата д1яльност1 та рух коп тв  
Товариства м1ж датою балансу 1 датою затвердження кер1вництвом фшансово'1 зв1тност1, 
пщготовлено1 до оприлюднення, не вщбувались.

Затверджено до випуску та пщписано 
«17» лютого 2020 року
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