
ТОВ «Ф1НАНСОВА КОМПАН1Я «ПАР1С»
Фшансова звггшсть, складена за МСФЗ станом на 31 грудня 2019 року

ТОВ «Ф1НАНСОВА КОМПАН1Я «ПАР1С»

ЗМ1СТ
Ф1НАНСОВА ЗВГГШСТЬ за МСФЗ за рж, що закшчився 31 грудня 2019 року............................4

ПРИМ1ТКИ ДО Ф1НАНС0В01 ЗВ1ТНОСТ1......................................................................................8

1. ЗАГАЛЬШ В1ДОМОСТ1........................................................................... ....................................... 8

2. ЗАГАЛЬНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ Ф1НАНС0В01 ЗВ1ТНОСТ1..........................................9

2.1. Концептуальна основа фтансовог звтностг..................................................................................... 9

2.2. Припущення про безперервмстъ Ыялъностг........................................................................................9

2.3. Валюта подання звтностг та функциональна валюта, стутнь округления......................10

2.4. Ршення про затвердження ф'тансовоХзвтностг........................................................................ 10

2.5. Звтний перюд фтансовоХ звтностг.................................................................................................. 10

3. ОСНОВШ ПРИНЦИПИ 0БЛ1К0В01 ПОЛ1ТИКИ.................................................................................10

3.1. Основа (або основы) оцтки, застосована при складанш фтансовог звтностг................. 10

3.2. Загалът положения щодо облтовш полтик...................................................................................10

3.2.1. Основа формування облжових пол1тик...............................................................................................10

3.2.2. 1нформац1Я про змжи в облжових пол1тиках.................................................................................... 11

3.2.3. Форма та назви фшансових з в т в .........................................................................................................11

3.2.4. Методи подання шформацн у фшансових зв1тах............................................................................ 11

3.3. Обл1ков1 полтики щодо фшансових шструментгв....................................................................... 11

3.3.1. Визнання та оцшка фшансових шструмент1в .................................................................................... 11

3.3.2. Подальша оцшка фшансових шструметчв........................................................................................13

3.3.3. Грошов! кошти та Тхш екв1валенти........................................................................................................14

3.3.4. Дебпчэрська заборгован1сть.....................................................................................................................15

3.3.5. Зобов'язання.................................................................................................................................................16

3.3.6. Згортання фшансових актив1в та зобов'язань...................................................................................16

3.4. Обл1ков1 полтики щодо основных засобгв та нематер1алъных актывгв.................................16

3.4.1. Визнання та оцшка основних засоб1в.................................................................................................. 16

3.4.2. Подальш1 витрати........................................................................................................................................17

3.4.3. Амортизафя основних засоб1в............................................................................................................... 17

3.4.4. Нематер1альж активи................................................................................................................................ 17

3.4.5. Зменшення корисносп основних засоб1в та нематер1альних актив1в ..................................... 17

3.5. Облгков/ полтикы щодо податку на прибуток............................................................................... 18

3.6. Облтовг полтикы щодо шшых активов та зобов ’язань............................................................... 19

1



3.6.1. Забезпечення................................................................................................................................................ 19

3.6.2. Виплати прац1вникам.................................................................................................................................19

3.7. 1нш1 застосоваш облтовг полтики, що е доречними для розумшня фшансовоХ звтностИЭ

3.7.1. Доходи та витрати.......................................................................................................................................19

3.7.2. Витрати за позиками.................................................................................................................................. 20

3.7.3. Умовш зобов'язання та активи............................................................................................................... 20

3.7.4. Пов'язаж особи.............................................................................................................................................21

3.8. Особливостг першого застосування нових та/або переглянутих МСФЗ.............................. 21

4. ОСНОВН1 ПРИПУЩЕННЯ, ОЦ1НКИ ТА СУДЖЕННЯ............................................................ 25

4.1. Судження щодо операцт, подш абоумов за в\дсутност1 конкретных МСФЗ...................26

4.2. Судження щодо справедливоX вартостг активов Компани........................................................ 26

4.3. Судження щодо змт справедливоХ вартостг фтансових активов.......................................... 27

4.4. Судження щодо очгкуваних термтгв утримування фтансових шструментгв...................27

4.5. Використання ставок дисконтування................................................................................................ 27

4.6. Судження щодо виявлення ознак знецтення активгв....................................................................28

4.7. Судження щодо ризикгв, пов ’язаних з податковим та тшим законодавством..................28

5. РОЗКРИТТЯ 1НФОРМАЦЙ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СПРАВЕДЛИВО! ВАРТОСТ1........29

5.1. Принципи оцтки за справедливою вартктю................................................................................... 29

5.2. Методики оцтювання та вхгдт дат, використат для складання оцшок за справедливою 
вартктю...................................................................................................................................................................... 30

6. ОСНОВН1 ЗАСОБИ........................................................................................................................ 31

7. ГРОШОВ1КОШТИ......................................................................................................................... 32

8. ДЕБ1ТОРСБКА ЗАБОРГОВАН1СТБ............................................................................................ 32

9. ПОТОЧШ Ф1НАНСОВ11НВЕСТИЦП.......................................................................................... 32

10. 1НШ1 ОБОРОТЫ АКТИВИ ТОВАРИСТВА............................................................................ 33

11. ВЛАСНИЙ КАП1ТАЛ................................................................................................................. 33

12. ПОТОЧШ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ................................................................ 34

13. ДОХОДИ...................................................................................................................................... 34

14. ВИТРАТИ.................................................................................................................................... 35

15. ЧИСТИЙ ПРИБУТОК................................................................................................................ 36

16. РОЗКРИТТЯ 1НШ011НФОРМАЦП.......................................................................................... 36

16.1. Умовш зобов'язання...................................................................................................................................36

16.1.1. Операцшне середовище...........................................................................................................................36

16.1.2. Оподаткування..............................................................................................................................................36

16.1.3. Судов! позови................................................................................................................................................ 36

ТОВ «Ф1НАНСОВА КОМ ПАНШ  «ПАР1С»
Фшансова зв1тшсть, складена за МСФЗ станом на 31 грудня 2019 року

2



ТОВ «ФШ АНСОВА КОМПАНИЯ «ПАРЮ »
Фшансова звггшсть, складена за МСФЗ станом на 31 груди я 2019 року

16.1.4. Ступшь повернення деб1торськоТ заборгованосп та !нших фтансових актив1в...................37

16.2. Розкриття тформаципро пов'язаш сторони.................................................................................37

16.3. Цш  та полтикиуправлтня фтансовимиризиками.....................................................................38

16.4. Управлтня капталом............................................................................................................................... 40

16.5. Поди теля Балансу..................................................................................................................................... 41

3



ТОВ «ФШ АНСОВА КОМПАНИЯ «ПАР1С»
Фшансова звггшсть, складена за МСФЗ станом на 31 грудня 2019 року

ФШАНСОВА ЗВ1ТН1СТБ за МСФЗ за рж, що закшчився 31 грудня 2019 року

Звгт про фтансовий стан
__________________________ _______ ____________  (тис грн)

А к ти в Код
рядка

31 грудня 
2019 року

31 грудня 
2018 року

1 1 2 3 4
I. Необоротш  актив и

Нематер1альн1 активи 1000 2
первюна вартють 1001 2 2
накопичена амортизащя 1002 - -

Усього за роздйюм I 1095 2 2
II. Оборотш активи

Дебш>рська заборговашсть за продукщю, товари, 
роботи, послуги 1125 15 868 6 424

Поточш фшансов1 швестици 1160 566
Грош1 та Ух екв1 валенти 1165 1 709

Рахунки в банках 1167 1 709
1ннп оборотш активи 1190 16 744 1 204
Усього за роздшом II 1195 32 613 8903
Баланс 1300 32 615 8 905
П аси в

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

III. Поточи! зобов’язання 1 забезпечення
Короткостроков! кредита банк1в 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 оплати пращ 1630 101
Поточш забезпечення 1660 43 42
1нш1 поточн! зобов'язання 1690 1 190 149
Усього за роздшом III 1695 24 549 865
Баланс 1900 32 615 8 905

Затверджено до випуску та подписано

«17» лютого 2020 року
Директор С.В.Клевець

Головний бухгрл/гер .В.Черноног
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ТОВ «ФШ АНСОВА КОМПАН1Я «ПАР1С»
Фшансова зв1тшсть, складена за МСФЗ станом на 31 грудня 2019 року

Звш  про сукупний дохгд
I. Ф1НАНСОВ1 РЕЗУЛЬТАТЫ
_______________________________________________________ (т и с грн)

Стаття Код
рядка 2019 р!к 2018 ржк

1 2 3 4
Чистий дохщ вщ реал1зацп продукцп (товар 1 в, роб(т, послуг) 2000 4 455 5 661
Соб1варт1сть реал13овано'1 продукцп (товаров, роб1т, послуг) 2050 -
Валовий :

прибуток 2090 4 4 5 5 5 661
збиток 2095 -

1н ш 1 операцшш доходи 2120 220 714
Адмшктративш витрати 2130 (1 639) ( 1 794 )
Витрати на збут 2150 -

1шш операцшш витрати 2180 (175) ( 1 4 5 1 )
Ф шансовий результат вщ операцшноТ д 1яльностк

прибуток 2190 2 861 3 130
збиток 2195 -

Доход вщ участ1 в кап1тал1 2200 -

1НШ1 ф1НаНСОВ1 доходи 2220 -

1н Ш 1 д о х о д и 2240 7 047 1 815
Фшансов! витрати 2250 (2 841) ( 5 3 )
Втрати В1д участ1 в кашташ 2255 -
1н ш 1 в и т р а т и 2270 (7 035) (4 859)
Ф1нансовий результат до оподаткування:

прибуток 2290 32 33
збиток

Витрати (дохщ) з податку на прибуток
ИЧо
2300 (6) ( 6 )

Прибуток (збиток) В1Д припинен01 Д1ЯЛБНОСТ1 П1СЛЯ 

оподаткування 2305

Чистий ф1нансовий результат:
прибуток 2350 26 27
збиток 2355 -

II. СУКУПНИЙ ДОХЩ
Код

рядка 2019 рж 2018 р!К

1 2 3 4
Дооцшка (уцшка) необоротних актив1в 2400 - -
Доощнка (ушнка) ф1нансових 1нструмент1в 2405 - -
Накопичен1 курсов! р1знищ 2410 - -
Частка 1ншого сукупного доходу асоцшованих та спшьних 
пщприемств 2415 - -

1нший сукупний дохщ 2445 - -
1нший сукупний дохщ до оподаткування 2450 — -
Податок на прибуток, пов'язаний з шшим сукупним доходом 2455 - -
1нший сукупний дохщ П1сля оподаткування 2460 - |
Сукупний дохщ (сума рядк1в 2350,2355 та 2460) ,/2465 26 27

Затверджено до випуску та пщписано Дир(,к1.ор _____________С .В.Клевевь

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



ТОВ «ФШ АНСОВА КОМПАН1Я «ПАР1С»
Фшансова звггшсть, склад ена за МСФЗ станом на 31 тру дня 2019 року

Звш  про змтиу власному катталЁ
_____ ______________ ________ __________ _______________ (тис грн)

Стаття Код
рядка

Зарее-
строва-

ний
каттал

Додатко-
вий

каштал

Нерозподь 
лений 

прибуток 
(непокри- 

тий збиток)

Неоплаче-
ний

каштал

Вилуче
ний

капрал

Усього
власного
кашталу

1 2 3 4 5 6 7 8

Зал и ш ок  на 01 а ч н я  2018  рок у 4000 8000 - 13 - - 8 013
Вплив ЗМ1Н облжовоУ политики, 
виправлення помилок та вплив переходу на 
нов1 та/або переглянуп стандарта I 
тлумачення

4005 - - - -
■' ;::

-

Виправлення помилок 4010 - . - - . .

С к ор и гован и й  за л и ш о к  на
4095 8000 13 ■ ■■

.....-------

- 8 013
01 С1чня 2018  року
Ч и сти й  п р и бут ок  (зби ток ) за
2018  р1К

4100 - - 27 - 27

1нш ий сук уп н и й  дохщ 4110
■

- - -

Виплати власникам (дивщ енди)
4200

Спрямування прибутку до 4205 - - - - -

Вщрахування до резервного 
катталу

4210 - - - -

Внески учасник1в:
Внески до капиталу 
Вилучення катталу: 
Викуп акцш(часток)

4240

4260 - * - -
----- ---

-

1шш змши в катташ 
Р азом  зм 1н в к ап 1т а л 1 

З ал и ш ок  на 31 гр удн я  2018  року

4290
4295

4300 8 000

- 27

40

- - 27  

8 040

Вплив ЗМ1Н ОбЛЖОВО! ПОЛИТИКИ, ...................... та‘':1'лмтщ
виправлення помилок та вплив переходу на 
нов1 та/або переглянут! стандарта 1 

тлумачення

4005 . .
:

Виправлення помилок 4010 |  11р _ ■ .. _ _
Скоригований залишок на

4095 8 000 _ 40 : _ 1 8 040

Чистий прибуток (збиток) за 
2019  рис 4100 я В Я й я в В 26 - - 26

1нший сукупний ДОХ1Д 

Розподьп прибутку:
Виплати власникам (дивщенди)

41111

4200 - - - - -
:

Спрямування прибутку до 
зареестрованого капггалу 4205 « В  | - - . - -

Вщрахування до резервного 
катталу

4210 - - -

Внески учаснишв:
Внески до катталу 4240 - - -

...
-

Вилучення катталу: 
Викуп акщй(часток) 4260 - - ' - -

1шш змши в катташ 4290 - - -

Разом зм1н в кап1тал1 4295 - 26
------------------ .........-.........

26

Залишок на 31 грудня 2019  року 4300 8 000 - 66 - : - 8 066

Затверджено до випуску та 
подписано «17» лютого 2020 року Директор С.В.Клевець
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ЗвШ про рух грошовых коштгв 
(за прямим методом)

(тис грн)

Стаття Код
рядка 2019 рЁк 2018 рж

1 2 з
I. Рух кошт1в у результат! операцшноТ д1яльност1

Надходження вщ:
Реал1зацп продукцп (товар1в, роб1т, послуг) 3000 8 883 12 755
Надходження аванав вщ покупщв 1 замовншав 3015 -

Надходження вщ повернення аванав 3020 19 733 3 887
1нпп надходження 3095 -

Витрачання на оплату: 

Товар1в (робгг, послуг) 3100 (25 462) ( 10 392)
Пращ 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 податив 1 збор1в 3118 ( 8 7 )
Витрачання на оплату аванс1в 3135 - -
Витрачання на оплату повернення аванс1в 3140 (124) ( 5 238 )
1нш1 витрачання 3190 (9) ( 7 6 )
Чистий рух К0ШТ1В В1Д ОПСраЦ1ЙНОГ Д1ЯЛБН0СТ1 3195 2 142 409
II. Рух КОШТ1В у результат 1НВеСТИЦ1ЙН01 Д1ЯЛЬН0СТ1
Надходження вщ реал1зацп: 
ф1нансових 1нвестиц1й 
необоротних актив 1в

3200
3205

396 2 032 
714

Витрачання на придбання: 
ф1нансових швестиц1й 
необоротних актив1в

3255 (16 280) (2  945)

3260 -

Чистий рух К0ШТ1В В1Д 1НВеСТИЦ1ЙН01 Д1ЯЛБНОСТ1 3295 (15 844) (199)
III. Рух кошт1в у результат! ф1нансово'Т д 1яльносп
Надходження в1д: 
Власного капиталу 
Отримання позик

3300
3305 47 526 1 850

Витрачання на: 
Погашения позик 3350 (24 756) (1 310)
Витрачання на сплату в1дсотк1в 3360 (2 065) ( 4 3 )
1н ш 1 платеж! 3390 (7 671)
Чистий рух КОШТ1В ВЩ ф|Н аН С 0В01 Д1ЯЛБНОСТ1 3395 13 034 497
Чистий рух грошових кошт1в за званий пер1од 3400 (708) 707
Залишок кошта на початок року 3405 709 2
Вплив зм1ни валютних курс1в на залишок копгпв 
Залишок кошт1в на кшець року

3410
3415 1 709

Затверджено до випуску та пщписано 
«17» лютого 2020 року

Директор С.В.Клевець

Головний бухгалтер В7В.Черноног
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ПРИМ1ТКИ ДО Ф1НАНС0В01ЗВ1ТНОСТ1

1. ЗАГАЛЫП В 1Д О М О С Т 1

Товариство з обмеженою вщповщальшстю «ФГНАНСОВА КОМПАН1Я «ПАРЮ» 
(дал1 по тексту - Компашя або Товариство) зареестроване 04.11.2013 вщщлом державно! 
реестрацй юридичних ос1б та ф1зичних оаб-пщприемщв Печерського району реестрацшно! 
службы Головного територгального управлшня юстици у м к т 1 Киевь

1дентиф1кацшний 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 д'ылъност! за КВЕД-2010:
64.99 -  Надання шшюс фтансових послуг (кр1м страхування та пенсшного 

забезпечення), н.вл.у.;
64.92 -  1нш\ види кредитування;
64.91 -  Фтансовийлгзинг;
64.19 -  1нш1 види грошового посередництва.

Шдприемство мае наступм лщензи (дозволи):
- Свщоцтво про державну реестращю фшансово '1 установи (сер1я ФК № 438 вщ 

03.12.2013 р.) ВЩПОВ1ДНО до Розпорядження Нащонально! комки, що здшснюе державне 
регулювання у сфер1 ринюв фшансових послуг, вщ 03.12.2013 р. № 4381 (реестрацшний 
номер 13102932);

- Лщенз1я на провадження господарсько!' д1яльност1 з надання ф1нансових послуг 
(кр1м профес1Йно1 д1яльност1 на ринку Ц1нних папер1в), а саме на: надання послуг з 
факторингу, вщповщно до Розпорядження Нащонально! комки, що здшснюе державне 
регулювання у сфер1 ринив фшансових послуг, вщ 22.06.2018 № 2779.

Стратеггчш цШ Товариства. Компашя прагне полшшити свою позиц1ю на 
фшансовому ринку, зайняти пров1дне м1сце в даному сегмент1, п1дтримуючи у 
довгостроковш перспектив! конкурентоспроможн1сть на фондовому ринку Украши. На 
ринку з высоким р1внем конкуренци Товариство обрало активну модель поведшки: 
використовуе нов1 можливост1, а не реагуе на зм1ни, як1 вже В1дбулися.

Метою дгяльностг 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 фшансово'С звгтностг

Фшансова зв1тшсть Товариства е фшансовою зв1тшстю загального призначення, яка 
сформована з метою достов1рного подання фшансового стану, фшансових результате 
д1яльност1 та грошових поток1в Товариства для задоволення шформацшних потреб 
широкого кола користувач1в при прийнятп ними економ1чних р1шень.

Концептуальною основою фшансово '1 зв1тност1 Товариства за р1к, що закшчився 31 
грудня 2019 року, е М 1Жнародш стандарта фшансово '1 звгшоеп (МСФЗ), включаючи 
М1жнародн1 стандарта бухгалтерського облку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), 
видаш Радою з М1жнародних стандарте бухгалтерського облку (РМСБО), в редакцп 
чиннш на 01 с1чня 2019 року, що офщшно оирилюднеш на веб-сайт1 Мшютерства ф1нанс1в 
Украши.

Пщготовлена Товариством фшансова зв1тшсть 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 1нформац11 в фшансовш 
зв1тност1, а саме, доречно'!, достов1рно\', 31Ставно-1 та зрозум1ло1 шформацп.

При формуванн1 ф1нансово1 зв1тност1 Товариство керувалося також вимогами 
нац1ональних законодавчих та нормативних акт1в щодо орган1заци 1 ведения 
бухгалтерського обл1ку та складання ф1нансово1 зв1тност1 в Укршш, яю не протир1чать 
вимогам МСФЗ.

2.2. Припущення про безперервшсть д1яльност1

Фшансова звггшсть Товариства пщготовлена, виходячи з припущення 
безперервносп д1яльност1, в1дпов1дно до якого реагнзащя актив1в 1 погашения зобов’язань 
вщбуваеться в ход1 звичайно '1 д1яльност1. На дату затвердження зв1тност1 Товариство 
функщонуе в нестабшьному середовшщ, пов’язаному 31 св1товою економ1чною кризою. 
Полшшення економ1чно1 ситуаци в Украши буде значною мгрою залежати вщ ефективност1 

ф1скальних та шших заход1в, що зд1йснюються урядом Украши. У зв’язку з В1дсутн1стю 
ч1ткого плану заход1в уряду по виходу з кризи, неможливо достсшрно оц1нити ефект 
впливу поточно! економ1чно1 ситуацИ' на ф1нансовий стан Товариства. В результат! виникае 
невизначенють, яка може вплинути на майбутн1 операцп, можливгсть вщшкодування 
вартост1 актив1в Товариства та здатшсть Товариства обслуговувати 1 сплачувати сво!' борги 
по М1р1 настання термш1в IX погашения.

Ф1нансова зв1тн1сть не включае коригування, як1 необхщно було б провести в тому 
випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здшснення фшансово- 
Г0СП0ДарСЬК01 Д1ЯЛЬНОСТ1 ВЩПОВ1ДНО ДО ПрИНЦИП1В беЗПерерВНОСТ1 Д1ЯЛЬНОСТ1. Про так1 
коригування буде повщомлено, якщо вони стануть В1Д0М1 та зможуть бути оцшеш.
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2.3. Валюта подання звШностг та функцюнальна валюта, стутнь округления 

Функцюнальною валютою 1 валютою подання зв1тност1 е украшська гривня. Дана
фшансова зв1тшсть складена в тисячах гривень, округлених до шлих тисяч, якщо не 
зазначене шше.
Коригування статей фшансово '1 зв1тност1 на шдекс шфляци вщповщно до МСБО 29 
“Фшансова звггшсть в умовах гшершфляци” не проведено.

2.4. Рш ення про затвердження фтансовог зв1тност1

Фшансова зв1тшсть Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) 
кер1вником Товариства 17 лютого 2020 року. № учасники Товариства, ш шип особи не 
мають права вносити змши до щег фшансово'1 звш ю сп  шсля п затвердження до випуску.

2.5. Звгтний перюд фтансовоИ звгтностг

Зв1тним перюдом, за який формуеться фшансова зв1тшсть, вважаеться календарний 
р1к, тобто перюд з 01 ачня по 31 грудня 2019 року.

3. ОСНОВН1 ПРИНЦИПИ 0Б Л 1К 0В 01 ПОЛ1ТИКИ

3.1. Основа (або основи) оцшки, застосована при складанш фтансово'1 звШностг 

Ця фшансова зв1тшсть пщготовлена на основ1 1сторично-1 соб1вартост1 та оц1нки за
справедливою вартютю окремих ф1нансових шструмент1в в1дпов1дно до МСФЗ 9 
«Фшансов1 1нструменти», з використанням метод1в оцшки фшансових шструмент1в, 
дозволених МСФЗ 13 «Оцшки за справедливою вартютю». Так1 методи оцшки включають 
використання б1ржових котирувань або даних про поточну ринкову вартють 1ншого 
аналог1чного за характером шструменту, анал1з дисконтованих грошових потоив або 1НШ1 

модел1 визначення справедливо '1 вартост1. Передбачувана справедлива варт!сть ф1нансових 
актив1в 1 зобов’язань визначаеться з використанням наявно '1 1нформац11 про ринок 1 

В1ДПОВ1ДНИХ МеТОД1В оцшки.

3.2. Загальш положения щодо облтових политик

3.2.1. Основа формування облтових полш ик

Обл1ков1 пол1тики - конкретн1 принципи, основи, домовленост1, правила та практика, 
застосоваш суб'ектом господарювання при складанш та поданш ф1нансово1 зв1тност1. 
МСФЗ наводить обл1ков1 пол1тики, як1, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку 
ф1нансову зв1тн1сть, яка м1ститиме доречну та достов1рну шформащю про операцй, 1НШ1 

поди та умови, до яких вони застосовуються. Таю пол1тики не СЛ1Д застосовувати, якщо 
вплив 1х застосування е несуттевим.

Обл1кова пол1тика Компанп розроблена та затверджена кер1вником Компани 
В1ДПОВ1ДНО ДО ВИМОГ МСБО 8 «06Л1КОВ1 ПОЛ1ТИКИ, ЗМ1НИ в обл1Кових оцшках та помилки» та 
1НШИХ чинних МСФЗ.
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3.2.2. 1нформацш про змти в облтових политиках

Компашя обирае та застосовуе сво'! облшовг пол1тики послщовно для под1бних 
операцп, шших поди або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагае або не дозволяе 
визначення категорй статей, для яких шип п о л 1т и к и  можуть бутн доречними.

Кер1вництвом Товариства було прийнято р1шення про застосування МСФЗ 9 
«Фшансов1 шструменти» з 1 сгчня 2016 року (застосування МСФЗ рашше дати набуття 
чинност1 дозволяеться). Зокрема, нов1 вимоги до класифшацп фшансових актив1в 1 

зобов’язань.
3 1 с1чня 2019 року МСФЗ 9 «Фшансов1 шструменти» мае нову редакщю, яка серед 

1ншого передбачае змшу шдход1в до зменшення корисност! фшансових шструменпв. 
Враховуючи класифшащю фшансових актив1в, що використовуеться Товариством, 
розрахунок очшуваних кредитних збитк1в застосовуеться до фшансових актив1в, що 
оц1нюються за амортизованою варт1стю.

3.2.3. Форма та назви фтансових звт гв

Перел1к та назви форм фшансово'! зв1тност1 Товариства вщповщають вимогам, 
встановленим НП(С)БО 1 «Загальш вимоги до ф1нансово '1 зв1тност1», та форми Прим1ток, 
ЩО розроблеш у В1ДПОВ1ДНОСТ1 до МСФЗ.

3.2.4. Методи подання тформациу фшансових звш ах

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

"функцй витрат" або "соб1вартост1 реал1зацн", згщно з яким витрати класифжують 
в1дпов1дно до 1х функц1й як частини соб1вартост1 чи, наприклад, витрат на збут або
аДМ1Н1СТраТИВНу Д1ЯЛЬН1СТЬ.

Представления грошових поток1в В1Д операц1Йно-1 д1яльиост1 у З в т  про рух 
грошових КОШТ1В ЗД1ЙСНЮ€ТЬСЯ 13 застосуванням прямого методу, ЗГ1ДНО з яким 
розкриваеться шформащя про основн1 класи надходжеиь грошових к о п тв  чи виплат 
грошових кошт1в. 1нформац1я про основн1 види грошових надходжень та грошових виплат 
формуеться на шдстав1 обл1кових запис1в Компани.

3.3. ОблЫовг полш ики щодо фтансових шструмент/в

3.3.1. Визнання та оцтка фтансових тструментгв

Компашя визнае фшансовий актив або фшансове зобов'язання у баланс!, коли 1 

тшьки коли воно стае стороною контрактних положень щодо фшансового шструмента. 
Операцй з придбання або продажу фшансових шструмент1в визнаються 13 застосуванням 
обл1ку за датою операцн.

За строком виконання фшансов1 активи та ф1нансов1 зобов’язання подшяються на 
поточи! (31 строком виконання зобов’язань до 12 мюящв) та ДОВГОСТрОКОВ1 (31 строком 
виконання зобов’язань бшыпе 12 М1сяц1в).

Компашя визнае так! категорй ф1нансових актив!в:
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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 соб1 вартютю.
Товариство класифжуе фшансов1 активи як таю, що ощнюються у подалыному або 

за амортизованою соб1вартютю, або за справедливою вартютю на основ1 обох таких 
чинниюв:

(а) у в1дповщност1 до сво€1 б13нес-модел1 стосовно управлшня ф!нансовим активом;
(б) установленими договором характеристиками грошових потошв за фшансовим 

активом.
Фшансовий актив оитюеться за амортизованою соб1варт1стю в раз1 одночасного 
дотримання обох зазначених нижче умов:

- фшансовий актив утримуеться в рамках б13нес-модел1, метою яко'1 е утримання 
фшансових актив1в для одержания догов1рних грошових потоюв; 1

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

Фшансовий актив оитюеться за справедливою вартктю через шший сукупний дохгд у 
раз1 одночасного дотримання обох зазначених нижче умов:

фшансовий актив утримуеться в рамках б13нес-модел1, мета якоТ досягаеться як 
шляхом одержання догов1рних грошових потоюв, так 1 шляхом продажу фшансових 
актив1в, 1

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

Фшансовий актив оитюеться за справедливою вартктю через прибуток або збиток, 
якщо В1Н не оцшюеться за амортизованою соб1варт1стю або за справедливою вартютю через 
шший сукупний дохщ зпдно з пунктом. Пщ час первюного визнання Товариство мае право 
безвщклично призначити фшансовий актив як такий, що оцшюеться за справедливою 
вартютю через прибуток або збиток, якщо таке р1шення усувае або значно зменшуе 
невщповщшсть в ОЦ1НЦ1 або визнанн1, що в шшому випадку виникла б при оцшщ 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 грошов1 

кошти.

Компашя визнае так1 категори фшансових зобов'язань:
•  фшансов1 зобов'язання, оц1нен1 за амортизованою соб1варт1стю;
•  фшансов1 зобов'язання, оц1нен1 за справедливою вартютю, з вщображенням 

результату переоцшки у прибутку або збитку.
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Пщ час первюного визнання фшансового активу або фшансового зобов'язання 
Компашя оцшюе Тх за Ухньою справедливою вартютю, яю безпосередньо належить до 
придбання або випуску фшансового активу чи фшансового зобов'язання.

3.3.2. Подальша оцтка фтансових тструментгв

Фшансов! активи, що оцшюються за справедливою вартктю, з в1дображенням 
результату переошнки у прибутку або збитку

До фшансових актив1в, що оцшюються за справедливою вартютю, з вщображенням 
результату переоцшки у прибутку або збитку, вщносяться акцп, паТ (частки) господарських 
товариств, обл1гацп, вексель

Шсля первюного визнання Компашя оцшюе !х за справедливою вартютю.

Справедлива вартють акцш, як1 внесен! до б1ржового списку, оцшюеться за 
б1ржовим курсом оргашзатора торпвль

Якщо акцп мають обп бшын як на одному оргашзатор1 торпвл1, при розрахунку 
вартост1 актив1в так1 1нструменти оцшюються за курсом на основному ринку для цього 
активу або, за вщсутносп основного ринку, на найсприятлив1шому ринку для нього. За 
в1дсутност1 свщчень на користь иротилежного, ринок, на якому Компашя зазвичай 
здшснюе операщю продажу активу, приймаеться за основний ринок або, за вщсутшстю 
основного ринку, за найсприятливший ринок.

При ОЦ1НЦ1 справедливо '1 вартост! актив1в застосовуються методи оц1нки вартост1, як1 
вщпов1дають обставинам та для яких е достатньо даиих, щоб оцшити справедливу варт1сть, 
максим1зуючи використання доречних вщкритих даиих та м1Н1М1зуючи використання 
закритих вхщиих даиих.

Оц1нка акцш, що входять до складу актив!в Компан11 та перебувають у б1ржовому 
списку орган1затора торг1вл1 1 при цьому не мають визначеного б1ржового курсу на дату 
оц1нки, зд1йснюеться за останньою балансовою варт1стю.

Для оцшки акц1Й, що входять до складу актив1в Компани та не перебувають у 
б1ржовому списку оргашзатора торпвл1, та па'Гв (часток) господарських товариств за 
обмежених обставин наближеною ощнкою справедливо '1 вартост1 може бути соб1варт1сть. 
Це може бути тод1, коли наявно'! останньо!' 1нформац11 недостатньо, щоб визначити 
справедливу варт1сть, або коли юнуе широкий д1апазон можливих ощнок справедливо'1 

вартост1, а еоб1варт1Сть е найкращою оц1нкою справедливо'1 вартост1 у цьому д1апазон1.

Якщо е пщстави вважати, що балансова вартють суттево в1др1зняеться в1д 
справедливо'!, Компашя визначае справедливу вартють за допомогою шших метод 1в оцшки. 
Вщхилення можуть бути зумовлен1 значними зм1нами у фшансовому стан1 ем1тента та/або 
змшами кон’юнктури ринюв, на яких емггент зд1Йснюе свою д1яльн1сть, а також змшами у 
кон’юнктур1 фондового ринку.

Справедлива вар-псть акцш, об1г яких зупинено, у тому числ1 Ц1нних иапер1в 
ем1тент1в, як1 включен1 до Списку ем1тент1в, що мають ознаки ф1ктивност1, визначаеться 13 
урахуванням наявност! строк1в вщновлення обну таких щнних папер1в, наявност!
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фшансово! зв1тност1 таких ем1тент1в, результате 1'х д1яльност1, очкування надходження 
майбутшх економ1чних випд.

ФтансовI активи, що ощнюються за амортизованою соб'тартгстю

Амортизована собгвартють фшансового активу або фшансового зобов’язання -  це 
сума, за якою фшансовий актив чи зобов’язання ощнюються при первюному визнанш, 
мшус виплати основноТ суми, плюс (або мшус) накопичена амортизащя будь-якоТ р1знищ 
М1Ж щею первюною сумою та сумою погашения 13 застосуванням методу ефективного 
вщсотка та мшус будь-яке зменшення унаслщок зменшення корисност1 або неможливост1 

шкасаци. 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 фшансового шструмента або у 
в1дповщних випадках, протягом коротшого терм1ну до чисто!' балансово '1 вартост! 
ф1нансового шструмента. Ефективна процентна ставка використовуеться для 
дисконтування грошових потоюв по шструментах 13 плаваючою ставкою до наступно! дати 
змши процентно! ставки, за винятком премп чи дисконту, як1 вщображають кредитний 
спред понад плаваючу ставку, встановлену для даного шструмента, або шших змшних 
фактор1в, як1 не змшюються залежно В1Д ринкових ставок. Розрахунок поточно'1 вартост! 
включае вс1 КОМ1С1ЙН1 та виплати, сплачен! або отримаш сторонами договору, що е 
невщ’емною частиною ефективноГ процентно'1 ставки.

До фшансових актив1в, що ощнюються за амортизованою соб1варт1стю, Товариство 
вщносить обл1гацп, депозита, деб1торську заборгован1сть, у тому числ1 позики, та вексель 
Шсля перв1сного визнання Товариство оцшюе Гх за амортизованою соб1варт1стю, 
застосовуючи метод ефективного в1дсотка, за вирахуванням збитюв в1д знец1нення, якщо 
вони е.

3.3.3. Грошовг кошти та йен/ еквгваленти

Грошов1 кошти складаються з гот1вки в кас1 та к о п т в  на поточних рахунках у 
банках. Екв1валенти грошових кошт1в -  це короткостроков1, високол1квщн1 1нвестицп, яю 
вшьно конвертуються у вщом1 суми грошових кошт1в 1 яким притаманний незначний ризик 
зм1ни вартост!. 1нвестицш визначаеться зазвичай як екв1валент грошових конгпв т1льки в 
раз1 короткого строку погашения, наприклад, протягом не бшыне шж три М1СЯЦ1 з дати 
придбання.

Грошов1 кошти та 1х екв1валенти можуть утримуватися, а операцп з ними 
проводитися в нацюнальнш валют1 та в шоземнш валют1.

1ноземна валюта -  це валюта шша, н1ж функц10нальна валюта, яка визначена в п.2.3 
цих Прим1ток. Грошов1 кошти та 1'х екв1валенти визнаються за умови вщповщност1 

критер1ям визнання активами.

Перв1сна та подальша оц1нка грошових кошт1в та Тх екв!валент1в зд1йснюеться за 
справедливою варт1стю, яка дор1внюе IX ном1нальн1й вартост!.
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Первюна та подальша оцшка грошових к о ц т в  та Тх екв1валенпв в шоземнШ в а л к т  
здшснюеться у функцюнальнш в а л к т  за офщшними курсами Нацюнального банку 
Украши (НБУ).

У раз1 обмеження права використання копгпв на поточних рахунках в у банках 
(наприклад, у випадку призначення НБУ в банювськш установ1 тимчасовоТ адмшютраци) щ 
активи можуть бути класифисоваш у склад1 непоточних актив1в. У випадку прийняття НБУ 
р1шення про лшвщацпо банювськоТ установи та в1дсутност1 ймов1рност1 повернення 
грошових копгпв, визнання Ух як активу припиняеться 1 Гх вартють вщображаеться у склад1 

збитк1в зв1тного перюду.

3.3.4. Дебш орська заборговатсть

Дебггорська заборгованють -  це фшансовий актив, який являе собою контрактне 
право отримати грошов1 кошти або шший ф1нансовий актив вщ 1ншого суб’екта 
господарювання.

Дебшорська заборговашсть визнаеться у зв1Т1 про фшансовий стан тод1 1 лише тод1, 
коли Компан1я стае стороною контрактних вщношень щодо цього 1нструменту. Первюна 
оцшка деб1торсько1 заборгованост1 здгйснюеться за справедливою вартютю, яка дор1внюе 
вартосп погашения, тобто сум1 оч1куваних контрактних грошових потоюв на дату оцшки.

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

Резерв на покриття збитюв вщ зменшення корисност1 визначаеться як р1зниця м1ж 
балансовою вартютю та тепершньою варт1стю очшуваних майбутн1Х грошових поток1в. 
Визначення суми резерву на покриття збитк1в вщ зменшення корисност1 вщбуваеться на 
основ1 анал1зу деб1тор1в та в1дображае суму, яка, на думку кер1вництва, достатня для 
покриття понесених збитюв. Для фшансових актив1в, як1 е ютотними, резерви створюються 
на основ1 1ндивщуально1 ощнки окремих деб1тор1в, для фшансових актив1в, суми яких 
1ндивщуально не е ютотними - на основ1 групово! оц1нки. Фактори, як1 Компан1я розглядае 
при визначенн1 того, чи е у нього об'ективш свщчення наявност1 збитюв вщ зменшення 
корисност1, включають шформащю про тенденц11 иепогашення заборгованост1 у строк, 
Л1квщнють, платоспроможнхсть боржника. Для групи деб1тор1в такими факторами е 
негативш зм1ни у стан1 платеж1в позичальник1в у груп1, таких як збшьшення к1лькост1 

прострочених платеж1в; негативш економ1чш умови у галуз1 або географ1чному рег10Н1.

Сума збитк1в визнаеться у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перюд1 сума 
збитку вщ зменшення корисност! зменшуеться 1 це зменшення може бути об'ективно 
пов'язаним з под1ею, яка вщбуваеться тел я  визнання зменшення корисност1, то попередньо 
визнаний збиток вщ зменшення корисноеп сторнуеться за рахунок коригування резерв1в. 
Сума сторнування визнаеться у прибутку чи збитку. У раз1 неможливосп повернення 
деб1Торсько\' заборгованост1 вона списуеться за рахунок створеного резерву на покриття 
збитк1в вщ зменшення корисность
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Деб1торська заборговашсть може бути нескасовно призначена як така, що 
оцшюеться за справедливою вартютю з вщображенням результату переоцшки у прибутку 
або збитку, якщо таке призначення усувае або значно зменшуе невщповщшсть оцшки чи 
визнання (яку школи називають «неузгоджешстю облшу»), що шакше виникне внаслщок 
оцшювання актив1в або зобов’язань чи визнання прибутюв або збитюв за ними на р1зних 
пщставах.

Подальша оцшка деб1торсько!' заборгованост1 здшснюеться за справедливою 
вартютю, яка дор1внюе вартост1 погашения, тобто сум1 очшуваних контрактних грошових 
потоюв на дату оцшки.

У раз1 змш справедливо!' вартосп деб1торсько!' заборгованост1, що мають мюце на 
ЗВГГНу дату, так1 ЗМШ И визнаються у  Прибутку (збитку) ЗВ1ТН0Г0 пер10ду.

3.3.5. Зобов'язання

Поточш зобов’язання -  це зобов’язання, як1 вщпов1дають одн1Й або декшьком 13 
нижченаведених ознак:

•  Компан1я спод1ваеться погасити зобов’язання або зобов’язання пщлягае 
погашению протягом дванадцяти М1сяц1в шсля зв1тного пер1оду;

•  Компан1я не мае безумовного права вщстрочити погашения зобов’язання 
протягом щонайменше дванадцяти мюящв шсля зв1тного пер10ду.

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

3.3.6. Згортання фшансових актив1в та зобов ’язань

Фшансов1 активи та зобов'язання згортаються, якщо Компашя мае юридичне право 
здшснювати залш визнаних у баланс! сум 1 мае нам1р або зробити взаемозал1К, або 
реал1зувати актив та виконати зобов'язання одночасно.

3.4. Обл1ков1 полш ики щодо основних засобхв та нематергальних активов

3.4.1. Визнання та оцшка основних засоб1в

Компашя визнае матер1альний об'ект основним засобом, якщо вш утримуеться з 
метою використання IX у процеа свое!' д1яльност1, надання послуг, або для здшснення 
адм1нютративних 1 сощально-культурних функц1й, оч1куваний строк корисного 
використання (експлуатаци) яких б1льше одного року та вартють яких б1льше 6000 грн.

Первюно Компан1я оц1нюе основш засоби за соб1варт1стю. Розглянувши доречшсть 
застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного 

застосування, кер1вництво виршило застосувати справедливу вартють або переоц1нку як 
ДОЦ1ЛЬНу СОб1ВарТ1СТЬ основних засоб1в.

У подальшому основш засоби ощнюються за !х соб1вартютю мшус будь-яка 
накопичена амортизац1я та будь-яю накопичен1 збитки В1Д зменшення корисност1. Сума 
накопичено '1 амортизацй' на дату переоцшки виключаеться з валово'! балансово! вартост1 

активу та чисто!' суми, перераховано!' до переоц1нено!' суми активу. Дооцшка, яка входить
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до складу власного кашталу, переноситься до нерозподшеного прибутку, коли 
припиняеться визнання вщповщного активу.

3.4.2. Подальш1 витрати

Компашя не визнае в балансовш вартост1 об'екта основних засоб1в витрати на 
щоденне обслуговування, ремонт та техшчне обслуговування об'екта. Щ витрати 
визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесет. В балансовш вартост1 об'екта 
основних засоб1в визнаються таю подалыш витрати, яю задовольняють критер1ям визнання 
активу.

3.4.3. Амортизащя основних засобгв

Амортизащя основних засоб1в Компани нараховуеться прямолшшним методом з 
використанням таких строюв корисного використання:

•  буД1ВЛ1 - 20 рОК1В
•  машини та обладнання - 5 роюв
•  комп’ютери - 2 роки
•  швентар, мебл1 - 4 роки
•  шип основш засоби -12рою в

Каштальш вкладення в орендоваш примщення амортизуються протягом термшу IX 
корисного використання. Амортизащю активу починають, коли вш стае иридатним для 
використання. Амортизащю активу припиняють на одну з двох дат, яка вщбуваеться 
рашше: на дату, з якоТ актив класифжують як утримуваний для продажу, або на дату, з яко'1 

припиняють визнання активу.

3.4.4. Нематергалъм активи

Нематер1альн1 активи ощнюються за соб1вартютю за вирахуванням будь-яко!' 
накопичено'1 амортизацп та будь-яких накопичених збитк1в В1д зменшення корисност1. 
Амортизац1я нематер1альних актив1в зд1йснюеться 13 застосуванням прямол1н1йного методу. 
Нематер1альн1 активи, як1 виникають у результат! догов1рних або 1нших юридичних прав, 
амортизуються протягом термшу чинносп цих прав. Якщо в!дпов1дно до 
правовстановлюючого документа строк дй права користування нематер1ального активу не 
встановлено, такий строк корисного використання визначаеться Товариством самостшно, 
але не може становити менше двох та бшыпе 10 роюв.

3.4.5. Зменшення корисностг основних засобгв та нематер'юльних активов

На кожну зв1тну дату Компашя оцшюе, чи е якась ознака того, що корисшсть активу 
може зменшитися. Компашя зменшуе балансову варпсть активу до суми його очшуваного 
в1дшкодування, якщо 1 тшьки якщо сума оч1куваного в1дшкодування активу менша вщ його 
балансово1 вартост1. Таке зменшення негайно визнаеться в прибутках чи збитках, якщо 
актив не облпсовують за переоцшеною вартютю згщно з МСБО 16. Збиток вщ зменшення 
корисност1, визнаний для активу (за винятком гудвшу) в попередшх пер1одах, Компан1я 
сторнуе, якщо 1 тальки якщо зм1нилися попередш оц1нки, застосован! для визначення суми 
оч1куваного вщшкодування. Шсля визнання збитку вщ зменшення корисност! амортизащя 
основних засоб1в коригуеться в майбутн1х перюдах з метою розпод1лення переглянуто'1
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балансово '1 вартост1 необоротного активу на систематичнш основ1 протягом строку 
корисного використання.

3.5. Облтое1 полШики щодо податку на прибуток

Поточний податок на прибуток

Поточш податков1 активи та зобов’язання за поточний 1 попередш перюди 
ощнюються в сум1, що очшуеться до вщшкодування В1д податкових оргашв або до сплати 
податковим органам. Вщповщно дана сума розраховуеться на основ1 податкових ставок та 
положень податкового законодавства, що д1ють або оголошеш на дату балансу. 
Нарахування поточного податку на прибуток здшснюеться згщно з украшським 
податковим законодавством на основ1 оподаткованого доходу 1 податкових витрат, 
вщображених Компашею у п податкових декларациях.

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

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

Шдстрочем податковг активи та в'гдстрочений податок на прибуток
Вщстрочений податок на прибуток нараховуеться за методом зобов’язань станом на 

дату складання фшансово '1 звггаосп щодо ВС1Х тимчасових р1зниць м1ж податковою базою 
актив1в 1 зобов’язань та IX балансовою варт1стю, вщображеною для Ц1лей ф1нансово-1
ЗВ1ТНОСТ1.

Вщстрочеш податков1 активи визнаються щодо ВС1Х оподатковуваних р1зниць та 
перенесения на наступш пер1оди невикористаних податкових акгив1в 1 невикористаних 
податкових збитюв, якщо е ймов1рним отримання майбутнього оподатковуваного 
прибутку, щодо якого можна використати оподатковуваш тимчасов1 р1зниц1, а також 
перенесет на наступш пер10ди невикористаш податков1 активи 1 невикористан1 податков1 

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

р1зницями В1д первхсного визнання активу чи зобов’язання в господарськш операцп, що не 
е об’еднанням компанш, та пщ час зд1йснення операц1й не впливае ш на обл1ковий, Н1 на 
оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову р1зницю.

2. щодо вс1х оподатковуваних тимчасових р1зниць, пов’язаних з швестищями в доч1рн1 

й асоцшоваш пщприемства, частками в спшьн1Й д1яльност1 у випадку, коли юнуе 
ймов1рнють, що тимчасова р1зниця буде сторнована в найближчому майбутньому, \ буде 
отриманий оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову р1зницю.

На кожну дату складання балансу Товариство переглядае балансову вартють 
в1дстрочених податкових актив1в 1 зменшуе IX балансову варт1сть, якщо б1льше не юнуе 
ймов1рност1 одержания достатнього оподатковуваного прибутку, що дозволив би 
реал1зувати частину або всю суму такого вщстроченого податкового активу. Невизнан1 

ранш е вщстрочен1 податков1 активи переоц1нюються Товариством на кожну дату 
фшансово'1 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 очкуеться у рощ, в якому вщбудеться реал1защя активу чи погашения 
зобов’язання, на основ1 чинних або оголошених на дату фшансово '1 зв1тност1 податкових 
ставок 1 положень податкового законодавства.

Вщстрочеш податков1 активи та вщстрочеш податков1 зобов’язання пщлягають 
взаемозалку при наявност1 повного юридичного права зарахувати поточш податков1 активи 
в рахунок поточних податкових зобов’язань, якщо вони стосуються податшв на прибуток, 
накладених там самим податковим органом на той самий суб’ект господарювання

Приймаючи до уваги нестабшьшсть податково'1 пол1тики держави, оцшка 
вщстрочених податкових актив1в та зобов’язань проводилась на основ1 суджень 
кер!вництва Товариства, що базувалось на шформаци, яка була у його розпорядженш на 
момент складання даноТ фшансово '1 звшюсть

3.6. Облтовг полт ики щодо тших активов та зобов’язань

3.6.1. Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Компашя мае теперш ню заборговашсть (юридичну 
або конструктивну) внаслщок минуло! поди, юнуе ймов1рн1сть (тобто бшьше можливо, н1ж 
неможливо), що погашения зобов'язання вимагатиме вибуття ресурс1в, котр1 вт1люють у 
СОб1 еКОНОМ1ЧН1 вигоди, 1 можна достов1рно ощнити суму зобов'язання.

3.6.2. Виплати пращвникам

Товариство визнае короткостроков1 виплати прац1вникам як витрати та як 
зобов'язання т е л я  вирахування будь-яко'1 вже сплачено '1 суми. Компашя визнае очкувану 
варт1сть короткострокових виплат пращвникам за вщеутнють як забезпечення вщпусток - 
пщ час надання пращвниками послуг, як1 збшынують Тхн1 права на майбутн1 виплати 
В1 дпу скних.

3.7 .1нш1 застосоваш облшоеА полтики, що е доречними для розумтня 
фмансово! звтностг

3.7.1. Доходи та витрати

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.
Дохщ -  це збшыпення економ1чних вигщ протягом облкового перюду у вигляд1 

надходження чи збшыпення корисност1 актив1в або у вигляд! зменшення зобов’язань, 
результатом чого е збшыпення чистих актив1в, за винятком збшыпення, пов’язаного з 
внесками учасниюв.

Дохщ визнаеться у з в т  про прибугки та збитки за умови в1дпов1дност1 визначенню 
та критер1ям визнання. Визнання доходу вщбуваеться одночасно з визнанням збшыпення 
актив1в або зменшення зобов’язань.

Дохщ вщ продажу ф1нансових 1нструмент1в, 1нвестиц1Йно1 нерухомост1 або шших 
активгв визнаеться у прибутку або збитку в раз! задоволення в ек  наведених дал! умов:
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1) Компашя передало покупцев1 суттев1 ризики 1 винагороди, пов’язаш з власшстю 
на фшансовий шструмент, швестицшну нерухомють або шли активи;

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

3) суму доходу можна достов1рно ощнити;
4) ймов1рно, що до Компани надшдуть економ1чш вигоди, пов’язаш з операщею; 

та
г) витрати, як1 були або будуть понесеш у зв’язку з операщею, можна достов1рно 

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

надходження к о п т в  1 визначаеться, виходячи 13 ступеня завершеност1 операци з надання 
послуг на дату балансу.

Дивщенди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання ко п тв .
Витрати -  це зменшення економ1чних вигщ протягом обл1кового пер1оду у вигляд! 

вибуття чи амортизаци актив1в або у вигляд1 виникнення зобов’язань, результатом чого е 
зменшення чистих актив1в, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам.

Витрати визнаються у з в т  про прибутки та збитки за умови вщповщност! 
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 мгрою, якою майбутн1 економ1чн1 
вигоди не вщповщають або перестають вщпов1дати 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 перюдй що й
В1ДПОВ1ДШ ДОХОДИ.

3.7.2. Витрати за позиками

Витрати за позиками, я и  не е частиною фшансового шструменту та не 
каштагпзуються як частина соб1вартост1 актив1в, визнаються як витрати перюду. Компашя 
каштагйзуе витрати на позики, як1 безпосередньо вщносяться до придбання, бущвництва 
або виробництва квал1ф1кованого активу, як частина соб1вартосп 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, як1 
втшюють у соб1 економ1чн1 вигоди, не е вщдаленою. Товариство не визнае умовш активи. 
Стисла шформащя про умовний актив розкриваеться, коли надходження економ1чних вигщ 
е ймов1рним.
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3.7.4. Пов ’язаш особи

Визначення пов’язаних ос1б розкриваеться у вщповщноеп до МСБО 24 «Розкриття 
шформаци про зв’язаш сторони».

3.8. Особливостг першого застосування нов их та/або переглянутих МСФЗ

При складанш фшансово1 эвглю сл Товариство застосувало вс1 стандарты й 
штерпретаци, затверджеш РМСБО та КМТФЗ, як1 належать до його операцш I яю набули 
чинност1 на 31.12.2019 року. Товариство не застосовував достроково выпущен!, але таи  що 
не вступили в силу стандарта, штерпретаци або поправки до них.

МСФЗ (1РК8) 16 «Оуенда»

МСФЗ (1РК.8) 16 був випущений в С1чш 2016 року 1 замшюе собою МСФЗ (1А8) 17 
«Оренда», Роз’яснення КТМФЗ (1РК.1С) 4 «Визначення наявност1 в угод1 ознак оренди», 
Роз’яснення ПКР (81С) 15 «Операцшна оренда -  стимули» 1 Роз’яснення ПКР (81С) 27 
«Визначення сутност1 операций, як1 мають юридичну форму оренди». МСФЗ (1РК.8) 16 
встановлюе принципи визнання, оцшки, подання та розкриття шформаци про оренду 1 

вимагае, щоб орендар! вщображали вс1 договори оренди з використанням едино!' модел1 

обл1ку в баланс!, аналопчно порядку обл1ку, передбаченому в МСФЗ (1А8) 17 для 
фшансово '1 оренди. Стандарт передбачае два звшьнення в1д визнання для орендаргв -  щодо 
оренди актив1в з низькою вартютю (наприклад, персональних комп’ютер1в) 1 

короткостроково '1 оренди (тобто оренди з термшом не б1льше 12 мюящв). 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). Орендар1 будуть зобов’язаш 
визнавати витрати на вщсотки за зобов’язанням по орещц окремо вщ витрат по амортизаци 
активу в форм1 права користування.

Орендар1 також повинн1 переоц1нювати зобов’язання по орещц при настанн1 певноТ 
поди (наприклад, зм1ну терм1н1в оренди, зм ш  майбутн1х орендних плате лав в результат! 
зм1ни 1ндексу або ставки, що використовуються для визначення таких платеж1в). У 
бшьшост1 випадк1в орендар враховуе суми переоцшки зобов’язання по орещц в якост1 

коригування активу в форм1 права користування.

Товариство буде використовуе звшьнення, запропоноваш в стандарт! щодо 
договор1в оренди, терм1н яких зак1нчуеться протягом 12 мюящв з дати першого 

застосування, а також щодо договор1в оренди базових актив1в з низькою вартютю.

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

Роз’яснення розглядае порядок облку 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 наступш питания:

чи розглядае оргашзащя невизначеш иодатков1 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 деюлькома шшими невизначеними 
податковими трактуваннями. Необхщно використовувати пщхщ, який дозволить з бшыпою 
точшстю передбачити результат вир1шення невизначеность Роз’яснення вступае в силу для 
р1чних перюд^в, 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 
д1яльн1сть в складному податковому середовинц, застосування роз’яснення в майбутньому 
може вплинути на фшансову зв1тшсть Товариства. Кр1м того, Товариство може бути 
змушено встановити процедури та методи отримання шформацн, необхщно! для 
своечасного застосування роз’яснення. Нараз1 Товариство вважае можливють такого впливу 
не суттевою.

Поправки до МСФЗ (1ГК8) 9 «Умови про достуокове погашения з потенншним негативным 
вгдшкодуванням»

Зпдно з МСФЗ (1РК.8) 9 борговий шструмент може ощнюватися за справедливою 
вартютю або за справедливою вартютю через шший сукупний дохщ за умови, що 
передбачеш договором грошов1 потоки е «виключно платежами в рахунок основно! суми 
боргу 1 в1дсотк1в на непогашену частииу основно1 суми боргу» (тест 8РР1) 1 шструмент 
утримуеться в рамках вщповщно1 б1знес-модел1, що дозволяе таку класиф1кац1Ю. Поправки 
до МСФЗ (1РК.8) 9 роз’яснюють, що фшансовий актив задовольняе тесту 8РР1 незалежно 
вщ того, яка под1я або обставина иризводить 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. Даш поправки не впливають на фшансову 
звшпсть Товариства.

Поправки до МСФЗ (1РК8) 10 та МСФЗ (1А8) 28 «Продаж або внесок актив1в в 
угодах м1ж 1нвестором [ його асоц1Йовано'1 оргашзащею або сп1льним п1дприемством»

Поправки розглядають протир1ччя М1Ж МСФЗ (1РЯ8) 10 та МСФЗ (1А8) 28, в частиш 
обл1ку втрати контролю над доч1рньою орган1зац1ею, яка продаеться асоцшованому 
пщприемству або сп1льному п1дприемству або вноситься в них. Поправки роз’яснюють, що 
прибуток або збиток, як! виникають в результат! продажу або внеску актив1в, що 
представляють собою б1знес зпдно з визначенням в МСФЗ (1РК8) 3, в угод! М1ж 1нвестором
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1 його асощйовано\' оргашзащею або спшьним пщприемством, визнаються в повному 
обсяз1. Однак прибуток або збиток, яю виникають в результат! продажу або внеску актив1в, 
як1 не становлять собою б1знес, визнаються тшьки в межах часток учасп, наявних у шших, 
шж оргашзащя, швестор1в в асоцшованого пщприемства або спшьному пщприемствь Рада 
з МСФЗ перенесла дату вступу даних поправок в силу на невизначений термш, проте 
оргашзащя, яка застосовуе даш поправки достроково, повинна застосовувати Тх 
перспективно. Товариство буде застосовувати даш поправки, коли вони вступлять в силу. 
Нараз! Товариство не оч1куе впливу на фшансову звггшсть вщ застосування даних 
поправок.

Поправки до МСФЗ (1А8) 28 «Довгостроковг вкладення в асоцшоват органЬаип та сптьш 
тдприемства»

Поправки роз’яснюють, що оргашзащя застосовуе МСФЗ (1РК.8) 9 до 
довгострокових вкладень в асоцшоваш оргашзащю або спшьне пщприемство, до яких не 
застосовуеться метод пайово‘1 участ1, але яю, по сут1, складають частину чистих 1нвестиц1Й 
в асоцшовану орган1зац1ю або сп1льне пщприемство (довгостроков1 вкладення). Дане 
роз’яснення е важливим, оскшьки воно мае на уваз1, що до таких довгострокових вкладень 
застосовуеться модель очжуваних кредитних збитюв в МСФЗ (1РК.8) 9.

У поправках також пояснюеться, що при застосуванш МСФЗ (1РК8) 9 оргашзащя не 
бере до уваги збитки, понесеш асоцшованою орган1зац1ею або спшьним пщприемством, або 
збитки вщ знещнення чистих 1нвестицш, визнан1 в якост1 коригувань чистих 1нвестиц1й в 
асоцшовану оргашзащю або спшьне пщприемство, що виникають внаслщок застосування 

МСФЗ (1А8) 28 «1нвестицй‘ в асоц1йован1 оргашзаци та сп1льн1 пщприемства».
Дан1 поправки застосовуються ретроспективно 1 вступають в силу для р1чних 

пер10Д1в, що починаються 1 С1чня 2019 року або шсля ще-1 дати. Допускаеться застосування 
до ще '1 дати. Оскшьки у Товариства вщсутш так1 довгостроков1 вкладення в асоц1йовану 
орган1зац1Ю або спшьне пщприемство, даш поправки не впливають на його фшансову
ЗВ1ТН1СТЬ.

До удосконаленням МСФЗ вгдносяться там поправки:

МСФЗ (1ГК8) 3 «Об’еднання бЬнес'т»

У поправках пояснюеться, що якщо оргашзащя отримуе контроль над бгзнесом, який 
е спшьною операщею, то вона повинна застосовувати вимоги щодо об’еднання б1знес1в, 
здшснюваного поетапно, включаючи переощнку часток, що рашше були часткою участ1 в 
активах та зобов’язаннях спшьно1 операци за справедливою вартютю. При цьому набувач 
повинен переощнити всю наявну рашше частку участ1 в спшьних операщях. Орган1зац1я 
повинна застосовувати дан1 поправки щодо об’еднань б1знес1в, дата яких зб1гаеться або 
настае П1сля початку першого р1чного зв1тного пер1оду, починаеться 1 С1чня 2019 року або 
п1сля Ц1€1 дати. Допускаеться застосування до ще! дати. Дан1 поправки не будуть впливати 
на Д1яльн1сть Товариства.

МСФЗ (1РК8) 11 «Спшьне тдприемниитво»
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Сторона, яка е учасником спшьних операцш, але не мае спшьного контролю, може 
отримати спшьний контроль над спшьними операщями, д1яльшсть в рамках яких е 
б1знесом, як цей термш визначено в МСФЗ (1РК.8) 3. У поправках пояснюеться, що в 
таких випадках частки, що рашше були частками участ1 в данш спшьнш операцп не 
переощнюються.
Оргашзащя повинна застосовувати даш поправки щодо угод, в рамках яких вона отримуе 
спшьний контроль 1 дата яких збкаеться або настае шсля початку першого ручного 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 див1денд1в в бшышй М1р1 

пов’язаш з минулими операщями чи под1ями, ям  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 
кап1тал1 в залежност1 В1Д того, де оргашзащя спочатку визнала так1 минул! операцп або 
подп. Орган1зац1я повинна застосовувати д а т  змши до р1чних зв1тних пер10Д1в, що 
починаються 1 с1чня 2019 року або П1сля ще '1 дати. Допускаеться застосування до щеТ дати. 
При першому застосуванн1 даних поправок орган1зац1я повинна застосовувати IX до 
податкових наслщк1в щодо дивщенд1в, визнаних на дату початку самого раннього 
пор1вняльного пер1оду або т е л я  ще '1 дати. Оскгльки поточна практика Товариства 
в1дпов1дае вимогам поправок, Товариство не оч1куе, що вони матимуть будь-який вплив на 
ЙОГО фш аН С О В у ЗВ1ТН1СТЬ.

МСФЗ (1А8) 23 «Витрати за запозиченнями»

Поправки роз’яснюють, що оргашзащя повинна враховувати позики, отримаш 
спешально для придбання квал1фкованого активу, в рамках позик на спшьш ц ш , коли 
завершеш практично вс1 роботи, необхщн1 для пщготовки цього активу до використання за 
призначенням або продажу. Оргашзащя повинна застосовувати даш поправки щодо витрат 
за запозиченнями, понесених на дату початку р1чного зв1тного перюду, в якому оргашзащя 
вперше застосовуе д а т  поправки, або тел я  ще'1 дати. Оргашзащя повинна застосовувати 
даш змши до р!чних зв1тних перюд1в, що починаються 1 С1чня 2019 року або шсля ще'1 
дати. Допускаеться застосування до ще! дати. Оскшьки поточна д1яльн1сть Товариства 
вщповщае вимогам поправок, оч1куеться, що даш поправки не зроблять впливу на 
фшансову звггшсть Товариства.

Поправки до МСБО 1 «Представления Фшансово'1 звттостЬ та МСБО 8 «Обшков/ полтики, 
змши в облтових ощнках та помилки» - Визначення суттевостг

У жовтн1 2018 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСБО 1 «Представления 
фшансово'Г зв1тност1» та МСБО 8 «Обл1КОВ1 пол1тики, змши в облшових оцшках та 
помилки» з метою узгодження визначення поняття «суттевий» М1ж стандартами та
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уточнения деяких аспект1в цього визначення. У новому визначенш зазначаеться, що 
«1нформащя е суттевою, якщо пропускаючи, неправильно вважаючи або и затемняючи, 
можна обгрунтовано оч1кувати впливу на ршення, яю иервинш користувач1 фшансово‘1 

ЗВ1ТН0СТ1 загального призначення приймають на основ1 таких фшансових з в т в ,  яю 
презентують фшансову шформащю у конкретнш зв1тност1 суб’екта господарювання».

Поправки пояснюють, що суттевють залежить вщ характеру чи масштабу 
шформацп, або вщ обох. Суб'ект господарювання повинен буде ощнити, чи е шформащя, 
окремо або у поеднанш з шшою шформащею, ютотною у контекст1 фшансово! зв1тност1.

Поправки пояснюють, що шформащя затьмарюеться, якщо вона передаеться таким 
чином, що матиме аналопчний ефект, як пропуск або неправильне використання 
шформацп. Суттева шформащя може, наприклад, бути затьмареною, якщо шформац1я 
щодо суттевого предмета, транзакци чи шшоГ поди розкидаеться скр1зь по вае! фшансово! 

зв1тност1 або розкриваеться за допомогою розпливчасто! чи неясно!' мови. Суттева 

шформащя також може бути затемнена, якщо р1зш иредмети, транзакци чи шип поди е 
неналежним чином зведеними або, навпаки, якщо под1бш предмета неправильно розбитк

Поправки замшюють пор1г «може вплинути», що говорить про те, що будь-який 
потенцшний вплив користувач1в повинен розглядатися з «можна обгрунтовано очжувати 
впливу» у визначенш «суттевий». Тому в змшеному визначенн1 уточнюеться, що оцшка 
суттевост1 повинна враховувати лише розумно очкуваний вплив на економ1чн1 р1шення 
первинних користувач1в.

Поточне визначення посилаеться на «користувач1в», але не визначае !х 
характеристик, що може бути штерпретовано таким чином, що суб'ект господарювання 
зобов'язаний враховувати вс1х можливих користувач1в ф1нансово! зв1тност1, вир1шуючи, яку 
шформащю розкривати. Отже, Рада з МСФЗ вир1шила звернутися до первинних 
користувач1в у новому визначенн1, щоб допомогти вщпов1сти на занепокоення, що термш 
«користувач!» може тлумачитися занадто широко.

Поправки повинн1 застосовуватися перспективно. Дострокове застосування 
дозволяеться 1 повинно розкриватися.

Хоча не очшуеться, що змши до визначення суттевого впливу матимуть ютотний 
вплив на фшансову зв1тшсть суб'екпв господарювання, введения термшу «затемнения 
1нформаци» у визначенн1 може потенцшно вплинути на те, як судження про ютотшсть 
приймаються на практищ, пщвищуючи важлив1сть того, як повщомляеться та 
розкриваеться 1нформац1я у фшансовш зв1тност1.

Дан1 поправки набувають чинност1 для р1чних пер1од1в, починаючи з 1 С1чня 2020 
року або шсля ще!' дати.

Товариства на даний час оцшюе потенцшний вплив на фшансову звЛтшсть 
застосування нових та змшених стандарт1в

4. О СНО ВШ  ПРИПУЩ ЕННЯ, ОЦ Ш КИ  ТА СУДЖ ЕННЯ

При пщготовщ ф1нансово! зв1тност1 Компашя здшснюе оц1нки та припущення, яю 
мають вплив на елементи фшансово! зв1тност1, грунтуючись на МСФЗ, МСБО та
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тлумаченнях, розроблених Ком1тетом з тлумачень м1жнародно1 фшансовоТ звггносп. 
Оцшки та судження базуються на попередньому досвщ  та шших факторах, що за юнуючих 
обставин вважаються обгрунтованими 1 за результатами яких приймаються судження щодо 
балансово!' вартоси актив1в та зобов’язань. Хоча ш розрахунки базуються на наявнш у 
кер1вництва Компани шформаци про поточш поди, фактичш результата можуть зрештою 
В1др1зиятися вщ цих розрахунюв. Облает!, де таю судження е особливо важливими, облает^ 
що характеризуются високим р1вием складност1, та облает!, в яких припущення й 
розрахунки мають велике значения для пщготовки фшансово!' ЗВ1ТНОСТ1 за МСФЗ, наведет 
нижче.

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

Якщо немае МСФЗ, який конкретно застосовуеться до операцп, шшоТ поди або
умови, кер1вництво Компани застосовуе судження пщ час розроблення та застосування 
0бл1К0В01 полггаки, щоб шформащя була доречною для потреб користувач1в для прийняття 

економ1чних рш ень та достов!рною, у тому значенн1, що фшансова звггшсть:
•  подае достов1рно ф1нансовий стан, ф1нансов1 результати д1яльност1 та грошов1 

потоки Компани;

•  вщображае економ1чну сутн1сть операц1й, шших под1й 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 иосилаеться на прийнятшсть 
наведених дал1 джерел та враховуе IX у низхщному порядку:

1) вимоги в МСФЗ, у яких щеться про под1би1 та пов’язаш з ними питания;

2) визначення, критери визнання та концепци оцшки актив1в, зобов’язань, доход1в та 
витрат у Концептуальнш основ1 фшансово '1 зв1тност1.

Пщ час зд1Йснення судження кер1вництво Товариства враховуе найостанн1Ш1 

положения шших оргашв, що розробляють та затверджують стандарта, як1 застосовують 

под1бну концептуальну основу для розроблення стандарт1в, 1ншу профес1Йну литературу з 
обл1ку та прийият1 галузев1 практики, Т1ею м1рою, якою вони не суперечать 
вищезазначеним джерелам.

Операцп, що не регламентуються МСФЗ Товариством не здшснювались.

4.2. Судження щодо справедливо! вартост1 акпишв Компани

Справедлива вартють швестицш, що активно обертаються на оргашзованих 
фшансових ринках, розраховуеться на основ1 поточно!' ринково! вартост! на момент

закриття торпв на зв1тну дату. В шших випадках оц1Нка справедливо!' вартост! 

грунтуеться на судженнях щодо передбачуваних майбуппх грошових иоток1в, юнуючоУ 
економхчно!' ситуаци, ризик1в, властивих р1зним ф1нансовим 1нструментам, та 1нших 

фактор1в з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцшка справедливо!' вартост!».
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4.3. Судження щодо змш справедливо! вартостг фшансових активов

Кер1вництво Компани вважае, що обл1ков1 оцшки та припущення, як1 мають
стосунок до оцшки фшансових шструмент1в, де ринков1 котирування не доступш, е 
ключовим джерелом невизначеност1 ощнок, тому що:

1) вони з високим ступенем ймов1рност1 зазнають змш з плином часу, оскшьки 
оцшки базуються на припущеннях кер1вництва щодо вщсоткових ставок, 
волатильносп, змш валютних курс1в, показнишв кредитоспроможност1 

контрагенте, коригувань пщ час оцшки шструменпв, а також специф1чних 
особливостей операщй; та

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

Якби кер1вництво Компани використовувало шип припущення щодо вщсоткових 
ставок, волатильност1, курс1в обмшу валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферта 
1 коригувань шд час оцшки шструменпв, б1льша або менша змша в ОЦ1НЦ1 вартоеп 
ф1нансових 1нструмент1в у раз1 вщсутност1 ринкових котирувань мала б ютотний вплив на 
вщображений у фшансовш зв1тност1 чистий прибуток та збиток.

Розушючи важлив1сть використання обл1кових оц1нок та припущень щодо 
справедливо‘1 вартосп ф1нансових актив1в в раз1 вщсутносп вх1дних даних щодо 
справедливо‘1 вартост1 першого р1вня, Кер1вництво Товариства плануе використовувати 
оцшки та судження як1 базуються на професшнш компетенцп пращвниюв Пщприемства, 
ДОСВ1Д1 та минулих под1ях, а також з використанням розрахуншв та моделей вартост1 
ф1нансових актив1в. Залучення 30ВН1ШН1Х експертних оцшок щодо таких фшансових 
1нструмент1в де оцшка, яка базуеться на професшнш компетенцп, досвш  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 справедливу вартють.

4.4. Судження щодо очгкуваних терм1тв утримування фшансових шструмент1в

Кер1вництво Компани застосовуе професшне судження щодо термш1в утримання
фшансових шструменпв, що входять до складу фшансових актив1в. Профес1Йне судження 
за цим питаниям грунтуеться на оцшщ ризик1в ф1нансового 1нструменту, його 
прибутковост1 й динам1Ц1 та 1нших факторах. Проте юнують невизначеност1, як1 можуть 
бути пов’язаш з призупиненням обпу цшних папер1в, що не е пщконтрольним кергвництву 
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 розрахунк1в.
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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 тага взагал1 
юнують, або ймов1рн1сть будь-якого несприятливого результату.

5. РОЗКРИТТЯ ШФОРМАЦИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СПРАВЕДЛИВО? 
ВАРТОСТ1

5.1. Принципи оцшки за справедливою вартктю

Товариство класифшуе оцшки за справедливою вартютю за допомогою 1ерархй 
справедливо!' вартостк
ргвенъ 1: цши котирувань на активних ринках для щентичних актив1в або зобов’язань; 
ргвенъ 2: вхццп даш ,ш ип шж цши котирувань, що увшшли у р1вень 1, яга спостершаються 
для актив1в або зобов’язань або прямо, або опосередковано
ргвенъ 3: вхщш даш актив1в або зобов’язань, що не грунтуються на даних ринку, яга можна 
спостершати.

Кращим свщченням справедливо!' 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!' групи, служби 1нформацп про Ц1ни або 
регулювального агентства) та в1дображають фактичш й регулярно зд1Йснюван1 ринков1 
операцп м1ж иезалежиими сторонами. Справедлива вартють визначаеться як цша, 
узгоджена М1Ж зац1кавленим покупцем та зац1кавленим продавцем в операцп незалежних 
стор1н. Мета визначення справедливо!' вартост1 для фшансового шструмента, який в1дкрито 
купуеться та продаеться на активному ринку - отримати цшу, за якою В1дбулась би операц1я 
на дату балансу з цим шструментом (тобто без модифшацп або перепакуваиня 1иструмента) 
на найсприятлив1шому активному ринку, до якого суб'ект господарювання мае 
безпосередн1Й доступ. Проте суб'ект господарювання коригуе цшу на сприятлив1шому 
ринку для вщображення будь-яких розходжень кредитного ризику контрагента м1ж разними 
1нструментами, яю в1дкрито купуються та продаються на цьому ринку, та шструментом, що 
його оцшюють. 1снування опубл1кованих ц1н котирування на активному ринку е, як 
правило, найкращим доказом справедливо!' вартост1 1 якщо вони 1снують, !'х застосовують 
для оц1нки ф1нансового активу або фшансового зобов'язання.

Якщо ринок для фшансового шструмента не е активним, Товариство визначае 
справедливу вартють, застосовуючи методи оцшювання. Тага методи базуються на 
застосуванш останшх ринкових операцш М1Ж об13наними, зацкавленими та незалежними 
сторонами (якщо вони доступш), посиланш на поточиу справедливу вартють шшого 
1дентичиого 1нструмента, анал131 дисконтованих грошових потогав. Мета застосування 
метод1В оц1нювання -визначити, якою була б цша операцп на дату оцшки в обмпп м1ж 
незалежними сторонами, виходячи 13 звичайних М1ркувань б1знесу. Справедлива вартгсть 
оц1нюеться на основ1 результат1в застосування метод1в оц1нювання, в яких максимально 
враховуються ринков1 показники (та якомога менше -  даш, специф1чш для компани). 
Пер1одично Товариство обстежуе методи оцшювання та перевтряе !'х на обгрунтован1сть,
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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 взагшп 
1снують, або ймов1рн1сть будь-якого несприятливого результату.

5. РОЗКРИТТЯ 1НФОРМАЦП ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СПРАВЕДЛИВО! 
ВАРТОСТ1

5.1. Принципи оцшки за справедливою вартктю

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

Кращим свщченням справедливо! 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! групи, служби шформацп про цши або 
регулювального агентства) та вщображають фактичш й регулярно здшснюваш ринков1 
оиераци м1ж незалежними сторонами. Справедлива вартють визначаеться як ц1на, 
узгоджена м1ж зац1кавленим покупцем та защкавленим продавцем в операц1! незалежних 
сторш. Мета визначення справедливо! вартост1 для фшансового шструмента, який вщкрито 
купуеться та продаеться на активному ринку - отримати цшу, за якою вщбулась би операц1я 
на дату балансу з цим шструментом (тобто без модифжаци або перепакуваиня шструмента) 
на найсприятлив1шому активному ринку, до якого суб'ект господарювання мае 
безпосереднш доступ. Проте суб'ект господарювання коригуе цшу на сприятлившому 
ринку для вщображення будь-яких розходжень кредитного ризику контрагента М1Ж р1зними 
1нструментами, яю в1дкрито купуються та продаються на цьому ринку, та шструментом, що 
його оцшюють. 1снування опублжованих цш котирування на активному ринку е, як 
правило, найкращим доказом справедливо! вартост! 1 якщо вони 1снують, !х 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 мгж об13наними, зац1кавленими та незалежними 
сторонами (якщо вони доступш), посиланш на поточну справедливу вартють 1ишого 
щентичного 1нструмента, анал1з1 дисконтованих грошових поток1в. Мета застосування 
метод1в оц1нювання -визначити, якою була б цша операц1! на дату оцшки в обмш1 м1ж 
незалежними сторонами, виходячи 13 звичайних м1ркувань б1знесу. Справедлива варт1сть 
оц1нюеться на основ! результате застосування метод1в оцшювання, в яких максимально 
враховуються ринков1 показники (та якомога менше -  даш, специф1чш для компани). 
Перюдично Товариство обстежуе методи оц1нювання та перев1ряе !х на обгрунтован!сть,
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застосовуючи цши спостережених поточних ринкових операцш з такими самими 
шструментами, або на основ: шших доступних спостережених ринкових даних.

Компашя здшснюе виключно безперервш оцшки справедливо‘1 вартост1 актив1в та 
зобов’язань, тобто таю оцшки, як1 вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у з в т  про фшансовий 
стан на юнець кожного звггного перюду.

5.2. Методики оцшювання та вх1дт дат, використат для складання оцшок за 
справедливою вартгстю

Класи активов 
та зобов’язань, 

оцтених за 
справедливою 

вартгстю

Методики оцшювання
Метод
оцшки

(ринковий,
доходный,
витратни

й)

Вихгдш дат

ГрОШОВ! кошти Перв1сна та подальша ощ нка грошових 
копгпв здШ снюеться за справедливою  
вартютю, яка дор1внюе Тх номшалыпй 
вартост1

Ринковий Офщ ш ш  курси НБУ

Д епозита (кр1м 
д еп о зи т а  з 
розм щ ен ням  д о  3- 
X МЮЯЩВ та 
депозитив до  
запитання)

Первюна ощнка депозиту 
здШснюеться за його справедливою 
вартютю, яка зазвичай дор1внюе його 
номшальшй вартост1. Подальша 
ощнка депозита у нащональнШ валкт 
здшснюеться за справедливою 
вартютю очжуваних грошових поток!в

Дохщ ний
(дисконтува

ння
грошових
ПОТОК1В)

Ставки за депозитами, 
ефективш ставки за 

депозитними договорами

БорГОВ1 ЩНН1 
папери

Первюна ощнка боргових щнних 
папер1в як фш ансових актив1в 
здш сню еться за справедливою  
вартютю, яка зазвичай дор1внюе щш  
операцп, в ход 1 яко'Г був отриманий  
актив. Подальша ощ нка боргових 
щ нних папер1в здш сню еться за 
справедливою вартютю.

Ринковий,
дохщ ний

ОфЩШШ 61РЖОВ1 КурСИ 
орган1затор1в торпв на 

дату оц1нки, 
котирування аналопчних  
боргових щнних папер1в, 

дисконтоваш  потоки 
грош ових копгпв

1нструменти
кашталу

Первюна ощнка шструмента кашталу 
здшснюеться за Ух справедливою 
вартютю, яка зазвичай дор1внюе щш 
операцп, в ход1 якоТ був отриманий 
актив. Подальша ощнка шструмента 
кашталу здшснюеться за 
справедливою вартютю на дату 
оцшки.

Ринковий,
витратний

ОфщШН! 61РЖОВ1 курси 
орган1затор1в торпв на 

дату ощнки, за 
в1дсутност1 визначеного 
б1ржового курсу на дату 

ощнки, 
використовуеться 
остання балансова 

вартють, цши закриття 
б1ржового торгового дня

Дебггорська
заборгованють

Первюна та подальша ощ нка 
деШторськоТ заборговажхгп  
здШ снюеться за справедливою  
вартютю, яка дор1внюе вартост! 
погашения, тобто сум 1 очжуваних  
контрактних грошових потомв на дату  
оцшки.

ДОХЩНИЙ

Контракта! умови, 
ймов1рнють погашения, 
ОЧ1КуваН1 ВХ1ДН1 ГрОШОВ! 

ПОТОКИ

ПОТОЧН1
зобов’язання

Первюна та подальша ощ нка поточних  
зобов ’язань здШ снюеться за вартютю  
погашения

Витратний

Контрактш умови, 
ймов1рн1сть погашения, 

очшуваш ВИХ1ДН1 
ГРОШОВ1 потоки
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Р1вень крархи справедливо! вартост'1, до якого належать оцшки 
_________________  справедливо! вартост '1_______________ _____

Класи актив)в та 
зобов’язань, 
оцжених за 

справедливою 
вартктю

1 р1вень 
(т1, шо мають 

котирування, та 
спостережуван!)

2 равень 
(т1, шо не мають 
котирувань,але 
спостережуванО

3 р>вень 
(т1, шо не мають 
котирувань 1 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

Дебпорська
заборгован1сть

■ - • - 15 868 6 424 15 868 6 424

ф|иансов! 
1нвестицн, 
ДОСТУП 111 для 
продажу

- - 566 - - - 566

У 2019 рощ  переведень М1Ж р1внями 1ерархп не було.
Рух активов, що ощнюються за справедливою вартктю з використанням вих/дпих даних

3-го ршня крархи

Класи активов, 
оцшених за справедливою вартйстю 
з використанням 3-го рхвня крархн

Залишки 
станом на 
31.12.2018

Придбання/
зростання

(продаж1/змен
-шення)

Залишки
станом

на
31.12.2019

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

збитки визнан1

Поточна дебггорська заборговашсть 6 424 15 868 -

Кергвництво Товариства вважае, що наведеш розкриття щодо застосування 
справедливо'1 вартосп е достаппми, 1 не вважае, що за межами фшансово! ЗВ1ТНОСТ1 

залишилась будь-яка суттева шформащя щодо застосування справедливо'1 вартост1, яка
МОЖе буТИ КОрИСНОЮ ДЛЯ КОрИСТуваЧ1В фшаНСОВО'! ЗВ1ТНОСТ1.

1н ш 1 розкриття, що вимагаютъся МСФЗ 13 «Оцшка справедливо! вартостЬ

Справедлива вартють фшансових шструмент1в в пор1внянш з Тх балансовою 
вартютю

Балансова варткть Справедлива варткть

2019 2018 2019 2018

Ф1нансов1 активи

1нструменти капралу 
(1нвестиц1йн1 сертиф1кати)

” 566 ” 566

Поточна дебггорська 
заборговашсть 15 868 6 424 15 868 6 424

Грошов! кошти 1 709 1 709

Кер1вництво Товариства вважае, що наведеш розкриття щодо застосування 
справедливо'! вартост1 е достатшми, 1 не вважае, що за межами фшансово! зв1тност1 

залишилась будь-яка суттева шформащя щодо застосування справедливо!' вартост1, яка 
може бути корисною для користувач1в ф1нансово! зв1тност1. Додаткову шформащю щодо 
зм1н справедливо! вартост1 фшансових актив1в в зв’язку з врахуванням ризиюв наведено у 
прим. 16.3.

6. ОСНОВШ ЗАСОБИ

Станом на звггну дату та попереднш зв1тний пер10д Товариство не мае на баланс! 
основних засобгв.
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7. ГРОШОВ1 КОШТИ

Розрахунковг 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 грошов1 кошти Товариства представлеш коштами на 
поточних рахунках в банку, яю облковуються за номинальною вартютю в сум! 1 488,65 грн.

8. ДЕБГГОРСЬКА ЗАБОРГОВАН1СТБ

Найменування Станом на 31 грудня 
2019

Станом на 31 грудня 
2018

Деб1торська заборгованють за 
продукщю, товари, робота, послуги 15 868 6 424

Станом на 31.12.2019 дебшорська заборгованють Товариства в сум1 15 868 тис грн. е 
поточною. Частина дано! заборгованосп в сум1 6 650 тис грн представлена у вигляд1 

заборгованост1 за договором кушвлЬпродажу щнних папер1в, шша частина, сума яко‘1 

становить 9 179 тис грн, е заборгованютю за договорами вщступлення права вимоги, шша 
заборгованють становить 39 тис грн. Сумшвжн, прострочено '1 та безнадшно '1 

заборгованост1 на зв1тну дату не мае. Товариство проводить анал13 та оцшку р1вня 
кредитного ризику з використанням шдивщуального шдходу. Станом на зв1тну дату 
Товариство проанал1зувало на шдивщуальнш основ1 деб1торську заборгованють стосовно 
необхщност1 створення резерву пщ збитки, та визначила, що не мае необхщност1 у 
створенш резерву пщ збитки.

9. ПОТОЧШ Ф1НАНСОВ11НВЕСТИЦ11

Цшш папери укратських ем1твнт1в 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 
« Д ал 13-У шверсал»)

566

Поточн1 фшансов1 1нвестицп Компани сформован! 1менними 1нвестицшними 
сертиф1катами, операцп по яким проводяться на вторинному ринку. Справедлива вартють 
швестицшних сертифкат1в була переглянута на дату складання ф1нансово1 зв1тност1. Згщно 
з положениями обл1ковоГ полхтики Товариства, першим р1внем в 1ерархп джерел, з яких 
отримуеться шформащя стосовно справедливо! вартост1 ф1иансових актив1в, е ринков1 

котирування Ц1Н на активному ринку по щентичним активам (без будь-яких коригувань). 
Виходячи з того, що станом на 31.12.2019 по швестицшним сертифкатам ТОВ «КУА 
«ХОЛДИНГ ГРУП» (ЗНВШФ «АВК») зупинено внесения змш до системи депозитарного 
облку, тобто, найближчим часом (протягом наступних 12 мюящв) даш цшш пап ери не
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можуть бути проданими та не вщповщають визначенню активу, як ресурсу за яким 
очкуеться отримання економ1чних вигщ. Тому, кер1вництво Товариства вважае, що !х 
справедлива вартють складае 1 грн. Таким чином, загальна сума ущнки даних фшансових 
швестицш складае на 31.12.2019 - 2 999 999,00 грн. 1нша частина фшансових швестицш, а 
саме швестицшш сертифкати ТОВ «КУА АПФ «ДАЛ13-Ф1НАНС» (ЗНПВ1Ф «Дал1з- 
Ушверсал»), як! облковувались на 31.12.2018 були реал!зоваш протягом 2019 року.

10. 1НШ1 ОБОРОТШ АКТИВИ ТОВАРИСТВА

Найменування активу Станом на 
31 грудня 2019 року

Станом на 
31 грудня 2018 року

права грошових вимог до третгх 0 С1б 
(боржниюв), придбан1 по договорам 
вщступлення (куп1вл1-продажу) прав вимоги 
для подалыдо1 реал1зацп

16 744 1 029

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

продажу та облковувало 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 територп, мае аваршний стан, непридатна 
для використання в господарськш д1яльност1 Пщприемства та не очкуеться можливють 
продажу об’екту протягом наступних 12 мюящв. Тобто, отримання економ1чних вигщ для 
пщприемства по об’екту найближчим часом не очкуеться. Тому, керхвництво Товариства 
продовжуе оцшювати даний актив в сум1 1 грн. та визнаючи уцшку в розм1р1 45 233,92 грн.

11. ВЛАСНИЙ КАШТАЛ

Зареестрований каштал Товариства сформований у вщповщност1 до законодавства 
Украши та сплачений повнютю грошовими коштами. Розмгр статутного катталу станом на 
31 грудня 2018 року складав 8 000 тис грн та був розподшений наступним чином:

№
я/и Учасники Сума внеску (грн) Частка у  статутному 

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

Разом статутний каштал 8 000 000,00 100,00

Згщно з Протоколом загальних збор1в Учасншав Товариства № 15/01-1 вщ 15 с1чня 
2019 року було прийнято р1шення щодо вщчуження Товариством з обмеженою 
вщповщальн1стю «ПАРЮ 1НВЕСТ» свое'1 частки у статутному каштал1 ТОВ «ФШАНСОВА 
КОМПАШЯ «ПАРЮ», у розм1р1 99,99%, що становить 7 999 200,00 грн (С1м м1льйон1в 
дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч двют1 гривень 00 коп1Йок), на користь ф1зично'1 особи 
Слюзенка Володимира Олександровича та прийняття його до складу учасниюв Товариства.

Державна реестрац1я зм1н до статутних документ1в проведена 16 с1чня 2019 року.
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Таким чином, зареестрований каштал ТОВ «ФК «ПАРЮ» вщповщно до останньоТ 
редакци Статуту, яка була затверджена Загальними зборами Учасниюв 15 сгчня 2019 року 
(протокол №15/01-1), сформований виюпочно грошовими коштами у розм1р1 8 ООО 000,00 
грн (Вю1м мшьйошв гривеиь 00 копшок), що складае 100% визначено!' в Статут1 суми 
зареестрованого кашталу Товариства та розподшено наступним чином:

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

катталг (%)

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

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

Неоплачеиий каштал 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

Короткостроков! кредита банюв 23 310 540

Поточна кредиторська заборгованють 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 заборгованють 1 190 149

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

На звггну дату Товариство не мае прострочено!' кредиторсько! заборгованост!.

13. ДОХОДИ

Доходи 2019 р1к 2018 рш
Дохщ вщ реал1защ-1 фшансових послуг (рядок 2000) 4 455 5 661
1нш 1 операцш ш  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 друго '1 

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 щною вимоги 1 щною, передбаченою в договора право вимоги за 
яким передаеться.

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

Ьиш операцшш доходи 2019 року включають дохщ вщ реал1зацн земельно '1 дшянки 
на суму 200 тис грн.

До шших доход1в в вщнесено доходи вщ реал1заци цшних папер1в в сум1 7 047 тис 
грн за 2019 рис.

14. ВИТРАТИ

А дмш ктративш  витрати 2019 р1К 2018 рж

Оплата пращ 609 504

Нарахування на заробггну плату 134 111
1нформац1Йно-консультац1ЙН1 послуги 185 1027

Винагорода орган1заторам аукцюн1в 613 16
1нш1 послуги стороншх орган1зац1Й 52 81

Розрахунково-касове обслуговування 43 11
Податки та обов’язков1 платеж1 3 3

Резерв вщпусток адм1н1стративного персоналу 42

Всього адмшктративш витрати 1 639 1 794

1нш! операц!Йи1 витрати
Соб1варт1сть реал13ованого боргового майна 12 016 1 449

Визнан1 пен1 та штрафи - 2
Соб1вартють реал1зованих актив1в, утримуваних 
для продажу 175 -

Ф1наисов1 витрати
Нараховаш в1дсотки за користування кредитами 
банку 2 587 36

Комюй за користування позиками (кредитами) 254 17
Всього фтансов1 витрати 2 841 53

1 н и п  витрати
Соб1вартють реал1зованих ф1нансових 1нвестиц1й 7 035 1 814
Втрати вщ зм1ни справедливо'1 вартост! 
фшансових швестицш та шших актив1в - 3 045

Всього тш1 витрати 7 035 4 859

Анал13 адм1н1стративних витрат свщчить, що найб1льшу питому вагу в витратах у 
2019 рощ складае винагорода оргашзаторам аукц10Н1в -  36 % та витрати на утримання 
персоналу - 36%.
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15. ЧИСТИЙ ПРИБУТОК

За результатом д1яльност1 в 2019 рощ Товариством отримано прибуток в розмхр1 32 
тис грн. Витрати з податку на прибуток склали 6 тис грн. Чистий прибуток станом на зв1тну 
дату становить 26 тис грн.

16. РОЗКРИТТЯ 1НШ011НФОРМАЦП

16.1. Умовш зобов ’язання

16.1.1. Операцшне середовище

Економжа Украши характеризуются низьким р1внем лжвщносп на ринках 
кашталу, вщносно високим р1внем шфляцГГ та наявнютю валютного контролю, що не 
дозволяв нащональнш в а л к т  бути лжвщним засобом платежу за межами Украши. 
Економнса Украши в значнш м1р1 залежатиме вщ реформування адмшютративно'1 та 
правово! систем. В наслщок цього, д1яльност1 в УкраТш властив1 ризики, яких не юнуе в 
умовах бшып розвинених рш ш в.

Кер1вництво вважае, що воно вживае вс1 необхщш заходи для забезпечення стшкосп 
бизнесу Компани в цих умовах. Однак, неспод1ваш попршення в економщ1 можуть негативно 
впливати на результати д1яльност1 Товариства 1 фшансове становище. Ефект такого 
потенщйно негативного впливу не може бути достов1рно оцшений.

16.1.2. Оподаткування

У результат! загально! нестаб1льно'1 економ1чно1 ситуаци репональне 1 

загальнодержавне податкове законодавство Украши постшно зм1нюються. Кр1м того, 
трапляються випадки IX непослщовного застосування, тлумачення 1 виконання. 
Недотримання закошв та нормативних акт1в Украши може призвести до накладення 
серйозних штраф1в 1 пен1. В результат! майбупнх податкових перев1рок можуть бути 
виявлеш додатков! зобов'язання, як1 не будуть вщповщати податковоТ зв1тност1 Компани. 
Такими зобов'язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи 1 пеня; та 1'х розм1ри 
можуть бути ютотними. У той час як Товариство вважае, що воно вщобразило вс1 операцп у 
в1дповщност1 з чинним податковим законодавством, 1снуе велика кшькють податкових 
норм 1 норм валютного законодавства, в яких присутня достатня к1льк1сть спгрних 
момент1в, як1 не завжди ч1тко 1 однозначно сформульован1.

16.1.3. Судовг позови

В процес1 звичайно '1 д1яльност! Товариство залучено в судов1 розгляди, але по вам  
справам, наявшсть яких притаманна його д1яльност1, виступае позивачем. До Товариства не 
висуваються претензй. Кер1вництво Товариства вважае, що в кшцевому пщсумку 
зобов'язання, якщо таке буде, що випливае з р1шення таких судових розгляд1в або 
претенз1Й, не зробить ютотного впливу на фшансове становище або майбутн1 результати 
д1яльност1 Товариства. Станом 31.12.2019 Товариство не мало суттевих иретенз1Й, яю були 
б висунуп по вщношенню до нього.
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16.1.4. Стушнь повернення дебггорсько? заборгованост1 та шших фшансових 
активЁв

Внаслщок ситуацп, яка склалась в економЫ Украши, а також як результат 
економ1чно '1 нестабшьносп, що склалась на дату балансу, юнуе ймов1ршсть того, що активи 
не зможуть бути реалгзоваш за Тхньою балансовою вартютю в ход1 звичайно! д1яльносп 
Товариства.

Стушнь повернення цих актив1в у значнш М1р1 залежить вщ ефективносп заход!в, яю 
знаходяться поза зоною контролю Товариства. Стушнь повернення дебггорсько1 

заборгованост1 Товариства визначаеться на пщстав1 обставин та шформаци, яю наявш на 
дату балансу. На думку кер1вництва Товариства, додатковий резерв пщ фшансов1 активи на 
сьогодшшнш день не потр1бен, виходячи з наявних обставин та шформаци.

16.2. Розкриття тформацй про пов ’язаш сторон и

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

контролем, або ж перебувають пщ спшьним контролем разом з Товариством;
• асоцшоваш компани;
• спшьш пщприемства, у яких Товариство е контролюючим учасником;
• члени провщного управл1иського персоналу Товариства;
• близыа родич1 особи, зазначено'1 вище;
• компани, що контролюють Товариство, або здшснюють суттевий вплив, або мають 

суттевий В1дсоток голос1в у Товариства;
• програми виплат по закшченш трудово'1 д1яльност1 прац1вник1в Товариства або будь- 
якого 1ншого суб'екта господарювання, який е пов'язаною стороною Компани.

1нформащя про перелк пов’язаних 0 С1б станом на 31.12.2019, наведено нижче:
№
п/п Тип пов'язано? особи Найменування, ГИБ

1
Учасники Товариства та !х 
частка у Статутному 
каттал!

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

Слюзенко Володимир Олександрович 
(п1сля 16 С1чня 2019 року)

2 Директор Клевець Св1тлана Васил1вна

Нижче представлена шформащя щодо операцш з пов’язаними сторонами за вщповщш 
зв1тш перюди:

Н айменування операци Сума операци 
за 2019 р1К, тис грн

Сума операци 
за 2018 р!к, тис грн

Вщступлення права вимоги на нового 
кредитора по заборгованносп за рашше 
продаш 1нвестиц1Йн1 сертифкати

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 заборгованють перед 
Товариством за договором кушвл1-продажу швестицшних сертифйсат1в в сум1 4 783,3 тис 
грн. В 2019 рощ Товариство вщступило право вимоги по цш заборгованост1 новому 
кредитору в сум1 4 283тис.грн .

Також, протягом зв1тного року були проведет виплати управлшському персоналу 
(кер1внику Товариства), як1 пов'язаш з оплатою пращ.

Протягом зв1тного перюду Товариство не брало на себе ютотних зобов'язань по 
пенсшним виплатам, оплат! вихщшн допомоги або шших довгострокових зобов'язань перед 
управлшським персоналом (кергвником Товариства).

16.3. ЦШ та полт ики  управлшня фтансовими ризиками

Кер1вництво Товариства визнае, що Д1яльнють Товариства пов’язана з ризиками 1 

вартють чистих актив1в у нестабильному ринковому середовипц може суттево змшитись 
унаслщок впливу суб’ективних чинниюв та об’ективних чиннигав, в1ропдшсть 1 напрямок 
впливу яких заздалепдь точно передбачити неможливо. До таких ризиюв вщнесено 
кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лжвщност!. Ринковий ризик включае валютний 
ризик, в1дсотковий ризик та 1нший щновий ризик. Управл1ння ризиками кергвництвом 
Товариства зд1йснюеться на основ! розум1ння причин виникнення ризику, кшьюсно-! оц1нки 
його можливого впливу на варпсть чистих актив1в та застосування шструментарпо 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 1НШ01 сторони. Кредитний ризик притаманний таким фшансовим 1нструментам, як 
поточн1 та депозитш рахунки в банках, обл!гац11 та дебшорська заборгован1сть.

Товариство облтовуе в складг оборотных активов придбаш (вгдступлеш) права 
вгшог по дебшорсъким заборгованостям, якг тдпадаютъ тд кредитний ризик. Але 
Товариство оцшюе дану заборгованшстъ як таку, що буде реалгзованою протягом 12 
мгсящв не нижче вартостг придбання.

Ринковий ризик -  це ризик того, що справедлива вартють або майбупп грошов1 

потоки вщ фшансового шструмента коливатимуться внаслщок змш ринкових цш. 
Ринковий ризик охоплюе три типи ризику: шший щновий ризик, валютний ризик та 
вщсотковий ризик. Ринковий ризик виникае у зв’язку з ризиками збипав, зумовлених 
коливаннями Ц1Н на акцп, вщсоткових ставок та валютних курс1в. Компангя 
наражатиметься на ринков! ризики у зв’язку з швестищями в акцп, обл!гац11 та шип 
фшансов11нструменти.

Товариство щоквартально здшснюе оцтку цтних папергв, що входять до складу 
його активхв за гх справедливою вартгстю. Справедлива вартгсть щнних папергв, внесених 
до бгржового списку, оцтюетъся за бгржовим курсом оргашзатора торглвл1 на дату
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розрахунку вартостг чистих активов (бгржовий курс), ят обертаються на фондових 
бгржах Украши. Якщо цтт папери обертаються бтъш як на одному орган1затор1 торглв’й 
то оцшка здшснюеться за найменшим з бгржових курсгв, визначенш, та опршюднених на 
кожному з оргашзаторгв торгхвль

За результатами 2018 звтного року Товариством було визнано збиток за 
результатами переоцшки швестицшних сертифгкат1в, щодо яких зупинено внесения змш 
до системы депозитарного облгку з ггдно ршення НКЦПФР, в сум1 2 999,0 тис грн. В 
звтному рощ продовжуе визнавати уцшку таких актив 1в в зазначенш суми

1нший цшовин 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 

шструмента, з якими здшснюються операци на ринку.

Валютний ризик -  це ризик того, що справедлива вартють або майбутш грошов1 

потоки В1Д фшансового шструменту коливатимуться внаслщок змш валютних курс1в.

Протягом 2019 року на баланс/ Товариства не облтовувалися ф'тансовг 
шструменти номшоват в шоземнт валют!.

Вщсотковий ризик -  це ризик того, що справедлива вартють або майбутш грошов1 

потоки вщ фшансового шструмента коливатимуться внаслщок змш ринкових вщсоткових 
ставок. Кер1вництво Компанп усвщомлюе, що вщсотков1 ставки можуть змшюватись 1 це 
впливатиме як на доходи Компани, так 1 на справедливу вартють чистих актив1в.

Протягом 2019 року на балана Товариства не облтовувалися фшансовг 
шструменти розмщенг у  боргових зобов ’язаннях у  нацюнальнш валют/ з фтсованою 
вгдсотковою ставкою

Ризик лжвщност! -  ризик того, що Компашя матиме труднопп при виконанш 
зобов’язань, пов’язаних 13 фшансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки 
грошових к о п т в  або шшого фшансового активу.

1нформащя щодо недисконтованих платеж1в за фшансовими зобов'язаннями 
Товариства в розр1з! строив погашения представлена наступним чином:

Рж, що закшчився 3 1  грудня 
2 0 1 9  року

До 1
М1СЯЦЯ

Вщ 1 М1СЯЦЯ 

ДО 3  М1СЯЦ1В

ВЗД 3 М1СЯЦ1В 

до 1 року

Вщ 1 
року до 5

рОК1В

Бшьше 5
рОК1В

Всього

1 2 3 4 5 6 7

Короткостроков! позики - - 23 310 - - 23 310

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

- - - - - -

Всього - 1 190 23 310 - - 24 500

Рж, що закшчився 31 грудня 
2018 року

До 1
М1СЯЦЯ

Вщ 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 заборгованють

- 325 - - - 325

Поточна заборгованють за
довгостроковими
зобов'язаннями

- - - - - -

Всього - 325 540 - - 865

Для того щоб обмежити вище зазначеш ризики, при вибор1 фшансових шструментгв 
пол1тика Товариства базуеться на високому р1вш контролю з боку пращвнигав Компани з 
урахуванням вимог чинного законодавства Украши. Основною метою фшансових 
шструменпв е залучення фшансування для операцшноТ д1яльност1 Товариства. Товариство 
мшмхзуе ризики диверсифшацш свого швестицшного портфелю, анагпзуе фшансов1 активи 
перед IX покупкою 1 вщстежуе подалыну шформацпо про щ активи, вкладаючи бшышсть 
сво\’х швестицш з високими рейтингами надшноеп.

16.4. Управлтня катталом

Товариство здшснюе управлшня капиталом з метою досягнення наступних цшей:

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

надагп забезпечувало дохщ для учаснигав Товариства та виплати шшим 
зац1кавленим сторонам;

•  забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню ц1н 
на послуги Товариства, що вщповщають р1вню ризику.

Кер1вництво Товариства зд1йснюе огляд структури катталу на щор1чн1Й основ1. 
При цьому кер1вництво анал1зуе варт1сть кап1талу та притаманш його складовим ризики.

На основ1 отриманих висновк1в Товариства здгйснюе регулювання кап1талу 
шляхом залучення додаткового кашталу або фшансування, а також виплати дивщенд1в та 
погашения юнуючих позик.

Товариство дотримуеться вимог до розм1ру катталу, встановлених нормативними актами:

Показник
Нормативний акт Нормативний 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 катталу врозмхр'и
Розпорядженням не менше шж 3 млн грн для шявнишв, як/ плануютъ 8 066 тис
Державно!' комюи надавати один вид фшансових послуг, визначений у пункт! 3 грн.
з регулювання ринюв цього роздшу;
фшансових послуг не менше шж 5 млн грн для заявнишв, як1 планують
Украши надавати два та бйгьше вид/в фшансових послуг,
28.08.2003 №41 (з1 визначених у пункт! 3 цього роздшу.
змшами та
доповненнями)

16.5. Поди теля Балансу

Поди, як1 б могли вплинути на фшансовий стан, результати д1яльност1 та рух к о п т в  
Товариства М1Ж датою балансу 1 датою затвердження кер1вництвом финансово!' зв1тност1, 
пщготовлено'1 до оприлюднення, не вщбувались.

Затверджено до випуску та пздписано

«17» лютого 2020 року
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