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Звгг щодо аудиту фшансовоТ звггносп

Думка 13 з ас тер еже пням

Ми провели аудит фшансовоТ звггност1 ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВЩПОВЩАЛЬШСТЮ «Ф1НАНСОВА КОМПАН1Я «ПАРЮ» (код СДРПОУ 38962392, 
юридична та фактична адреса: 03150, м. КиТв, вулиця Велика Васильювська, будинок 77А, 
дал1 за текстом -  «Товариство»), що складаеться 31 зв1ту про фшан совий стан на 31 грудня 
2020 р., ЗВ1ТУ про сукупний ДОХ1Д, ЗВ1ТУ про ЗМ1НИ у власному кап1тал1, ЗВ1ТУ про рух 
грошових коптив за р!к, що закшчився зазначеною датою, та прим1ток до ф1нансовоТ 
ЗВ1ТНОСТ1, включаючи СТИСЛИЙ виклад значущих ООЛ1КОВИХ ПОЛ1ТИК.

На нашу думку, за винятком впливу питания, описаного в роздш «Основа для думки 
13 застереженням» нашого зв1ту, ф1нансова зв1тн1сть, що додаеться, вщображае достов1рно, в 
ус1х суттевих аспектах ф1нансовий стан ТОВ «Ф1НАНСОВА КОМПАН1Я «ПАРЮ» на 31 
грудня 2020 р., та його фшансов1 результата 1 грошов1 потоки за рш, що зак1нчився 
зазначеною датою, вщповщно до М1жнародних стандарт1в фшансовоТ звшюси (МСФЗ).

Основа для думки п  застереженням
Щодо тдтвердження справедливо! вартость прав вимог на зв 'тту дату

Як зазначено в примггщ 10 до фшансовоТ звшюст1 станом на 31 грудня 2020 року 
дебггорська заборговашсть по в1дступленим Товариству правам вимоги складае 30 898 тис 
грн та вщображена за варт1стю придбання. Вщповщно до обл1ковоТ пол1тики Товариства 
подальша оцшка деб1торськоТ заборгованост1 здшснюеться за справедливою варт1стю, яка 
дор1внюе вартост1 погашения, тобто сум1 оч1куваних контрактних грошових поток1в на дату 
оц1нки (прим1тка 3.3.4). В ход1 нашого аудиту не отримали пщтверджень, що оц1нка 
оч1куваних майбутшх грошових потоюв проводилась Товариством на дату балансу.

Також, протягом 2020 року розповсюдження СОУГО-19 суттево негативно вплинуло 
на св1тову економ1ку. В багатьох краТнах п1дприемства були вимушеш припинити або 
скоротити операцй на довгий або невизначений час. Уряди краТн, тому числ1 й УкраТни, 
застосовують обмеження задля недоп>тцення розповсюдження коронав1русу, яю включають 
заборони на пересування, карантини, соц1альне дистанц1ювання та закриття п1дприемств, як1 
не е сощально значущими. Товариство не розкрило в примггках можливий вплив дано'Т 
ситуацн на ф1нансовий стан боржниюв по придбаним правам грошових вимог до трет1х ос1б 
(боржншав), придбаш по договорам В1дступлення (куп1вл1-продажу) прав вимоги для 
подальшо'Т реал1зацп або стягнення з боржник1в.

Зм1на оц1нки мала б вплив на ф1нансов1 результата Товариства за званий перюд та на 
варт1сть актив1в.
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Зв1т незалежного аудитора щодо фшансово'Г зв1тност1
ТОВ «Ф1НАНСОВА КОМПАН1Я «ПАРЮ» за 2020 рж

Ми провели аудит вщповщно до М1жнародних стандарт1в аудиту (МСА)Нашу 
вщповщальшсть зг1дно з цими стандартами викладено в роздци «В1дпов1дальшсть аудитора 
за аудит фшансово'Г зытносп» нашого зв1ту. Ми е незалежними по вщношенню до 
Товариства згтдно з Кодексом етики ирофесшних бухгалтер1в Ради з М1жнародних 
стандарт1в етики для бухгалтер1в (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в 
У крапп до нашого аудиту фшансово'Г зв1тност1, а також виконали шип обов’язки з етики 
в1дпов1дно до цих вимогта Кодексу РМСЕБ. Ми вважаемо, що отримаш нами аудиторсью 
докази с достатшми 1 прийнятними для використання IX як основи для нашоТ думки.
Ключов1 питания аудиту

Ключов1 питания аудиту -  це питания, що, на наше професшне судження, були 
найбшьш значущими пщ час нашого аудиту фшансово'Г зв1тност1 за 2020 рк. Ц1 питания 
розглядалися в контекст1 нашого аудиту фшансово'Г зв1тност1 в цшому та враховувалися при 
формуванш думки щодо неТ, при цьому ми не висловлюемо окремоГ думки щодо цих питань.

Постановою КМУ вщ 11 березня 2020 р. № 211 “Про запобшання попшренню на 
територп У крайни гостро'Г респ1раторноГ хвороби СОУГО-19, сиричиненоГ коронав1русом 
8АК8-СоУ-2” (дал1 - Постанова №211) впроваджеш суттев1 обмеження в нормальний 
порядок житт€Д1яльност1, зокрема обмеження руху транспорту, соц1альне дистанц1ювання, 
обов’язкова само1золяц1я певних категорш ос1б та 1нше. В результат! велика юлькють 
п1дприемств перейшли на дистанцшний спос1б робота, запровадили шпй заходи для 
обмеження контакт1в м1ж людьми. Як насл1док, отримання зовшшшх п1дтверджень у 
звичайний сиос1б вщбувалось 13 значними затримками. Також обговорення важливих питань 
як з управлшським персоналом, так 1 всередин1 аудиторсько'Г групи, було ускладнено.

Ми отримали дистанц1йний дост^тт до б^галтерських запис1в, отримали 
П1дтвердження електронною поштою та в телефонному режиму орган1зували онлайн-наради, 
зб1лыпили тривал1сть виконання завдання, вивчили операци п1сля дата балансу щоб знайти 
шдтвердження 1снування актив1в та зобов’язань, а також зд1Йснили шип заходи та вважаемо, 
що отримали достатш та належн1 докази для висловлення свое'Г думки.

1нша шформащя

Управлшський персонал несе вщповщальнхсть за шшу 1нформац1Ю. Наша думка щодо 
фшансово'Г зв1тност1 не поширюеться на 1ншу 1нформац1ю 1 ми не робимо висновок з будь- 
яким р1внем впевненост1 щодо щеТ шшоГ 1нформаци.

У зв’язку з нашим аудитом фшансово'Г зв1тност1 нашою вщповщалыпстю е 
ознайомитися з 1ншою шформащею та при цьому розглянути, чи юнуе суттева 
нев1дпов1дн1сть М1ж 1ншою 1нформащею 1 ф1нансовою зв1тн1стю або нашими знаниями, 
отриманими п1д час аудит}7, або чи ця шша шформац1я виглядае такою, що мютить суттеве 
викривлення.

Якщо на основ1 проведено'Г нами робота стосовно 1ншо'Г 1нформацп, отриманоГ до дата 
зв1ту аудитора, ми доходимо висновку, що 1снуе суттсве викривлення Ц1€1 шшоТ 1нформацй, 
ми зобов’язан1 пов1домити про цей факт. Ми не виявили таких факпв, яю б необхщно було 
включити ДО ЗВ1Ту.

Зв1т про надапня впевпеност» щодо р1чних з в т ш х  даних

В1дпов1дальн1Сть за подготовку та достов1рне подання 1нформаци щодо шших зв1тних 
даних Товариства у в1дповщност1 до «Порядку надання зв1тност1 ф1нансовими компангями, 
ф1нансовими установами - юридичними особами публ1чного права, дов1рчими товариствами, 
а також юридичними особами - суб'ектами господарювання, як1 за своТм правовим статусом 
не е фшансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими 
актами Держфшпослуг або Нацкомф1нпослуг, до 01 липня 2020 року або Нащональному
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банку УкраГни, як правонаступнику Накомфшпослуг, теля 01 липня 2020 року, можливють 
надавати послуги з фшансового л1зингу», затвердженого р1шенням вщ 26.09.2017р. N 3840 13 
змшами та доповненнями та шших нормативно-правових акпв, на шдстав1 яких вони 
складаються; за достов1рнють та повноту наданоТ до перев1рки шформацп та документе несе 
управлшський персонал Товариства.

Вщповщальнють управлшського персоналу охоплюе: розробку, впровадження та 
використання внутр1шнього контролю стосовно пщготовки та достов1рного представления 
звшшх даних, яю не мютять суттевих викривлень внаслщок шахрайства або помилки; виб1р 
та застосування вщповщноТ облковоТ полггики, а також облкових оцшок, яю вщповщають 
обставинам.

Р1чш ЗВ1ТН1 д а т  Товариства за 2020 рк, включають:
• Додаток 6 Титульний аркуш;
• Додаток 7 Довщка про обсяг та кшыасть укладених та виконаних договор1в з

надання ф1нансових послуг;
• Додаток 9 Довщка про укладеш та виконаш договори факторингу;
• ДодатокН 1нформац1я щодо структури основного кашталу ф1нансово'Т установи;

Наша думка щодо фшансовоТ зв1тност1 не поширюеться на 1ншу 1нформац1Ю та ми не 
робимо висновок з будь-яким р1внем впевненост1 щодо цгеТ шшоТ хнформацп.

На нашу думку, р1чш ЗВ1ТН1 дан1 складен 1 у в1дповщност1 до вимог Порядку та шших 
нормативно-правових акт1в, на пщстав1 яких вони складаються.

Шдповгдалыйсть управлтського персоналу та тих, кого надтено найвищими 
повноваженнями, за фтансову звгтшстъ

Управлшський персонал ТОВ «Ф1НАНСОВА КОМПАН1Я «ПАРЮ» несе 
вщповщальнють за складання 1 достовгрне подання ф1нансовоТ звгшост1 в1дпов1дно до 
МСФЗ та за таку систему внутр1шнього контролю, яку управлшський персонал визначае 
потр1бною для того, щоб забезпечити складання фшансовоТ зв1тност1, що не мютить 
суттевих викривлень внаслщок шахрайства або помилки.

При складанш фшансовоТ звггност1 управлшський персонал несе вщповщальнють за 
оцшку здатносп Товариства продовжувати свою д1яльшсть на безперервн1Й основ1, 
розкриваючи, де це застосовано, питания, що стосуються безперервност1 д1яльност1, та 
використовуючи припущення про безперервнють д1яльност1 як основи для бухгалтерского 
обл1ку, кр1м випадюв, якщо управл1нський персонал або плануе лквщувати Товариство чи 
припинити Д1яльнють, або не мае 1нших реальних альтернатив цьому.

Т1, кого надшено найвищи\ш повноваженнями, несуть вщпов1дальн1сть за нагляд за 
процесом фшансового звггування Товариства.

Шдповгдалъмсть аудитора за аудит фтансовоХ зегтноспй
Нашими Ц1лями е отримання обгрунтовано'Т впевненост1, що ф1нансова звтйсть у 

цшому не м1стить суттевого викривлення внасл1док шахрайства або помилки, та випуск зв1ту 
аудитора, що мютить нашу думку. Обгрунтована впевнешсть е високим р1внем впевненост1, 
проте не гарантуе, що аудит, проведений вщповщно до МСА, завжди виявить суттеве 
викривлення, якщо воно юнуе. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або 
помилки; вони вважаються суттевими, якщо окремо або в сукупност1, як обгрунтовано 
оч1куеться, вони можуть впливати на економ1чш р1шення користувач1в, що приймаються на
ОСНОВ1 Ц1еТ ф1НаНС0В01 ЗВ1ТНОСТ1.

Виконуючи аудит вдаовщно до вимог МСА, ми використовуемо професхйне 
судження та профес1Йш!Й скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Кр1м того, ми:

Зв1т незалежного аудитора щодо фшансовоТ зв1тност1
ТОВ «Ф1НАНСОВА КОМПАН1Я «ПАРЮ» за 2020 р к



• щентифшуемо та оцшюемо ризики суттевого викривлення фшансово'Г звггност1 
внаслщок шахрайства чи помилки, розробляемо й виконуемо аудиторсью процедури у 
в1дпов1дь на щ ризики, а також отримуемо аудиторсью докази, що е достатшми та 
прийнятними для використання Тх як основи для нашо'Г думки. Ризик невиявлення 
суттевого викривлення внаслщок шахрайства е вищим, шж для викривлення 
внаслщок помилки, оскшьки шахрайство може включати змову, пщробку, навмисш 
пропуски, неправильш твердження або нехтування заходами внутр1шнього контролю;

• отримуемо розумшня заход1в внутр1шнього контролю, що стосуються аудиту, для 
розробки аудиторських процедур, яю б вщповщали обставинам, а не для висловлення 
думки щодо ефективност1 системи внутр1шнього контролю;

• оцшюемо прийнятнють застосованих облкових пол1тик та обгруитованють облшових 
оц1нок 1 вщповщних розкритпв шформацй, зроблених управлшським персоналом;

• доходимо висновку щодо прийнятност1 використання управлшським персоналом 
припущення про безперервнють д1яльност1 як основи для бухгалтерского облшу 
та,на основ1 отриманих аудиторських доказ1в, робимо висновок, чи юнуе суттева 
невизначенють щодо подш або умов, яю поставили б пщ значний сумн1в можлив1сть 
компани продовжити безперервну Д1яльн1сть. Якщо ми доходимо висновку щодо 
юнування такоГ суттевоГ невизначеност1, ми повинн1 привернута увагу в своему з в т  
аудитора до вщповщних розкритав 1нформацн у фшансовш зв1таост1 або, якщо таю 
розкриття 1нформацп е неналежними, модифжувати свою думку. Наш1 висновки 
грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дата нашого зв1ту аудитора. Вт1м 
майбутн1 ПОД11 або >̂ МОВИ можуть примусити Товариство ПрИПИНИТИ СВОЮ Д1ЯЛЬН1СТЬ 
на безперервн1Й основ1.

• оц1нюемо загальне подання, структуру та зм1ст ф1нансовоГ зв1тност1 включно з 
розкриттями 1нформацп, а також те, чи показуе фшансова зв1та1сть операцп та поди, 
що покладеш в основу и складання, так, щоб досягти достов1рного в1дображення.

Ми повщомляемо тим, кого надшено найвищими повноваженнями, шформащю про 
запланований обсяг 1 час проведения аудиту та суттев1 аудиторсью результата, включаючи 
будь-як1 суттев1 недол1ки заход1в внутр1шнього контролю, виявлен1 нами пщ час аудиту.

Ми також надаемо тим, кого над1лено найвищими повноваженнями, твердження, що 
ми виконали вщповщш етичн1 вимоги щодо незалежност1, та повщомляемо Гм про вс1 
стосунки й 1НШ1 питания, яю могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на 
нашу незалежшсть, а також, де це застосовано, щодо вщповщних застережних заход1в.

3 перел1ку вс1х питань, 1нф орм ац 1я щодо яких надавалась тим , кого надш ено 
найвищ им и повноваж енням и, ми визначили Т1, щ о мали найбгльш е значения пщ час аудиту 
ф1НаНС0В01 ЗВ1ТНОСТ1 ПОТОЧНОГО пер10ду, тобто Т1, ЯК1 е клю човим и питаниям и аудиту. Ми 
описуемо Ц1 питания в своем у ЗВ1Т1 аудитора кр1м випадк 1в, якщ о законодавчим  чи 
регуляторним  актом  заборонено публ1чне розкриття такого питания, або якщ о за вкрай 
виняткових обставин ми визначаем о, що таке питания не слщ  висв1тлювати в наш ому з в т , 
оскш ьки негативш  наслщ ки такого висв 1тлення м ож уть очш увано переваж ити його 
корисш сть для 1нтерес1в гром адськост1.

Зв1т щодо вимог 1нших законодавчих 1 нормативних акт1в

3 метою формування нашого профес1йного судження та висловлення думки щодо 
дотримання Товариством положень законодавчих та нормативних акпв, нами розглянут1 
наступи! питания та сформован! вщповщш висновки, зокрема:

Зв1т незалежного аудитора щодо фшансово'Г зв1тност1
ТОВ «Ф1НАНСОВА КОМПАН1Я «ПАРЮ» за 2020 рж
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Дотрымапня Товариством вимог законодавства щодо формування (змши) 
статутного катталу (джерела походження коштгв) та складових частил власного 
катталу (каттал у  дооцшках, внески до додаткового капталу).

У 2017 роц1 Товариство отрималолщензш на провадження господарсько'1 д1яльност1 з 
надання фшансових послуг (кр1м професшноТ д1яльност1 на ринку щнних папер1в), а саме на 
надання послуг з факторингу та до нього, як до заявника, висувалися вимоги щодо 
в1дпов1дност1 розм1ру власного кашталу вимогам, встановленим пунктом 1 Роздшу XI 
«Положения про Державний реестр фшансових установ», затвердженого Розпорядженням 
Державно1 комюи з регулювання ринюв фшансових послуг Украши в1д 28.08.2003 № 41 (31 
змшами та доповненнями), тому Товариством було збшынено розм1р статутного кашталу. 
Зпдно з Протоколом загальних збор1в учасниюв Товариства №7 вщ 03.04.2017 було 
прийнято р1шення про збшыиення статутного кашталу до 8 000 000,00 грн. (Вю1м мшьйошв 
гривень 00 коп.) та внесения змш та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення 
його у нов1Й редакцй. Державна реестрац1я зм1н до статутних документ1в проведена 03 кв1тня 
2017 року.

Статутний каттал було розподшено м1ж Учасниками наступним чином:

Зв1т незалежного аудитора щодо фшансовоТ зв1тност1
ТОВ «Ф1НАНСОВА КОМПАН1Я «ПАРЮ» за 2020 рис

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

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

Разом статутний к аттал 8 000 000, 0 100,0

Учасник Товариства сплатив додатковий внесок до Статутного кашталу 11.05.2017 
повнютю за рахунок грошових коптов в загальному розм1р1 5 000 000,00 грн. (П’ять 
м1льйон1в гривень 00 коп.), що пщтверджуеться банювською випискою з поточного рахунку 
Товариства.

В1дпов1дно до редакцп Статуту ТОВ «Ф1НАНСОВА КОМПАН1Я «ПАРЮ», яка була 
затверджена Загальними зборами Учасник1в Товариства 14.09.2017 (протокол №8), змшено 
склад Учасниюв Товариства. Державна реестрац1я змш до статутних документ1в проведена 
15.09.2017. Новий склад Учасншав та розподш внесюв М1Ж ними вщповщно до зазначено‘1 
редакцй Стат>ту станом на 31.12.2017 та на 31.12.2018 представлено наступним чином:

№
п/п Учасники Сума внеску, 

(грн)
Частка у  статутному 

кап ш ал /, (%)
1 ТОВ «ПАРЮ 1НВЕСТ» 1 999 200,00 99,99
2 Радченко Олег Вшторович 800,00 0,01

Разом статутний капггал 8 000 000, 00 100,00

Зпдно з Протоколом загальних збор1в Учасниюв Товариства № 15/01-1 вщ 15 с1чня 
2019 року було прийнято р1шення щодо вщчуження Товариством з обмеженою 
в1дпов1дальшстю «ПАРЮ 1НВЕСТ» свое'1 частки у статутному каштал1 Товариства у розм1р1 
99,99%, що становить 7 999 200,00 грн (С1м мшьйошв дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч 
ДВ1СТ1 гривень 00 коп.), на користь ф1зично1 особи Слюзенка Володимира Олександровича та 
прийняття його до складу учасник1в Товариства.

Державна реестращя зм1н до статутних документе проведена 16 С1чня 2019 року.

Таким чином, станом на 31.12.2020 статутний капггал розподшено наступним чином:

Ко
п/п Учасники Сума внеску (грн)

Частка у  
статутному 
каттал'г (%)
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Зв1т незалежного аудитора щодо фшансовоТ зв1тност1
ТОВ «Ф1НАНСОВА КОМПАН1Я «ПАРЮ» за 2020 р к

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

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

Станом на звггну дату статутний каштал Товариства сформовано та сплачено 
повшстю, у встановлеш законодавством термши та виключно грошовими коштами. 
Аудитором перев1рено дотримання Товариством умови, встановленоТ п.2 ст.9 Закону 
УкраТни «Про фшансов1 послуги та державне регулювання ринюв фшансових послуг» (дал1 -  
Закон), щодо способу формування статутного фонду. Аудитор пщтверджуе, що при 
збшыпенш розм1ру зареестрованого статутного кашталу статутний каштал був сплачений у 
грошовш форм1 та розм1щений на банювських рахунках комерцшних банюв, яю е 
юридичними особами за законодавством УкраТни.

Розм1р власного кашталу Товариства вщповщае п.1 роздшу XI Положения про 
Державний реестр фшансових установ, який вимагае наявност1 у заявника на дату подання 
заяви власного кашталу в розм1р1 не менше шж 3 млн грн для заявниюв, яю планують 
надавати один вид фшансових послуг, визначений у пункт1 3 вказаного роздшу, та не менше 
шж 5 млн. грн для заявниюв, яю планують надавати два та бшьше вид1в фшансових послуг.

Дотримання Товариством вимог законодавства щодо наявносгт заборони залучення 
фшансових актгтв в1д фгзичних осгб 1з зобов ’язанням щодо наступного 1х повернення.

Товариство дотримуеться вимог, установлених пунктом 38 Лщензшних умов №913, 
та не залучае ф1нансов1 активи вщ ф1зичних ос1б 13 зобов’язаннями щодо наступного Тх 
повернення.

Сумщення окремих господарських операцш, на впровадження яких Товариство 
отримапо лщензио.

Товариство дотримуеться обмежень щодо сум1щення провадження вид1в 
господарськоТ дшльноеп, установлених пунктом 37 Л1ценз1йних умов №913, роздшом 2 
Положения №1515.

Дотримання Товариством вимог щодо надання фшансових послуг на тдставг 
договору у  в1дпов1диост1 до законодавства та внутргшшх правил надання фшансових послуг 
Товариством.

Фшансов1 послуги надаються Товариством на пщстав1 договору, який в1дповщае 
вимогам статп 6 Закону, статп 18 Закону УкраТни «Про захистправ споживач1в» №1023-XII 
вщ 12.05.1991 р. та положениям внутр1шнк правил надання фшансових послуг Товариством. 
Внутр1шн1 правила надання ф1нансових послуг затверджен1 Протоколом Загальних Збор1в 
Учасниюв Товариства №08/06/17-1 вщ 08.06.2017. Внутр1шн1 правила надання конгпв у 
позику , в тому числ1 1 на умовах ф1нансового кредиту затверджен1 Протоколом № 240620/1 
вщ 24 червня 2020 року . Внутршш правила в1дпов1дають встановленим Законом вимогам 
та розм1щ>1оться на власному веб-сайт1 Ьир://Гсрап5.сот.иа не шзшше наступного робочого 
дня п1сля дати набрання ними чинност1 13 зазначенням тако'Т дати.

Розмщення шформацп на власному веб-сайт! (веб-сторшц!) та забезпечення и 
актуалъностг.

Товариство надае юпенту (споживачу) 1нформац1Ю в1дпов1дно до статп 12 Закону та 
розмщуе на власному веб-сайт1 Ьир://Гсрапз.сот.иа 1нформац1ю, яка визначена частиною 
першою статп 12 Закону 1 забезпечуе ТУ актуальнють.

Прийняття ргшень у  раз/ конфлтпу штереслв.
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Товариство дотримуеться статп 10 Закону щодо прийняття р1шень у раз1 конфлжту 
1нтерес1в. Порядок прийняття р1шень при виникненш конфлжту штереав Товариством 
визначено у «Положенш про службу внутр1шнього аудиту (контролю)», затвердженого 
Загальними зборами учасниюв Товариства 06 С1чня 2020 року (протокол № 06/01/20-2).

В1дпов1дтстъ вимогам законодавства порядку внесения Товариством шформацп про 
вег св01 вгдокремлеш тдроздши до Единого державного реестру юридичних осгб, фгзичних 
ос1б-тдприемц1в та громадсъких формуванъ та до Державного реестру фшансових установ

Товариство не мае вщокремлених пщроздЫв.

Наявшстъ та в\дпов1дтстъ системи внутршшъого аудиту (контролю).

Система внутр1шнього аудиту (контролю) ТОВ «Ф1НАНСОВА КОМПАН1Я «ПАРЮ» 
функцюнуе вщповщно до «Положения про службу внутр1шнього аудиту (контролю)». 
Вщповщно до вимог МСА 240 «В1дповщальнють аудитора, що стосуеться шахрайства, при 
аудит1 фшансовоТ зв1тностЬ> та керуючись принципом професшного скептицизму, ми 
провели аудиторсью тести, результата яких дозволили щентифшувати та оцшити можлив1 
ризики суттевих викривлень внасл1док шахрайства. На нашу думку, ми отримали достатню 
впевнен1сть в тому, що фшансова зв1тн1сть Товариства в цшому не М1стить суттевих 
викривлень у наслщок шахрайства або помилок. Товариство мае вщповщну систему 
вн>тр1шнього аудиту (контролю), необхщну для складанн1 фшансовоТ звггносп, яка не 
м1стить суттевих викривлень унаслщок шахрайства або помилок.

Розкриття шформацп з урахуванням вимог МСФЗ вгдносно метод'гв оцтки 
справедливоI вартостг активгв Товариства.

1нформащя щодо метод1в оцшки справедливоТ вартост1 актив1в Товариства розкрита 
ТОВ «ФШАНСОВА КОМПАН1Я «ПАРЮ» у п. 5 прим1ток до фшансовоТ звггносп та е 
такою, що не суперечить вимогам МСФЗ.

Основш вгдомостг про аудиторську ф'грму

Товариство з обмеженою вщповщалыпстю «Аудиторська фхрма «Венгер 1 
Партнери» зареестроване Святошинською районною у м. Киев1 державною адмшютращею 
14.12.2009.

Код СДРПОУ: 36852079
* Свщоцтво про вщповщшсть системи контролю якост1 № 1595 (ргшення АПУ
№363/5 вщ 12.07.2018, чинне до 31.12.2023).

Товариство з обмеженою вщповщальшстю «Аудиторська ф1рма «Венгер 1 Партнери» 
включене до Реестру аудиторських ф1рм, як1 мають право проводите обов’язковий аудит.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого е ней звгг незалежного 
аудитора, еСидорчук ТаУса Володнмир1вна, (Сертиф1кат аудитора № 006567 виданий 
р1шенням АудиторськоТ Палата УкраТни вщ 23.04.2009 № 291/2 .)

МЁсцсзнаходження: 03062, м. КиТв, пр-т Перемоги, 65, корпус Б, оф!с 357, 
тел. (044) 223-78-10, (050) 336-33-16, електрона адреса: ТУ8УООКСНиК@аЫр.1аеу.иа, 
сайт: ЬПр ://аГу1р.к1еу.иа.

Основн/ в/домост/ про умови договору на проведения аудиту:
Догов1р на проведения аудиту № 215/2020-АП вщ 15 грудня 2020 р.
Перюд аудиту з «15» грудня 2020 року по «23» лютого 2021 року.

Звп незалежного аудитора щодо фшансовоТ зв1тност1
ТОВ «Ф1НАНСОВА КОМПАН1Я «ПАРЮ» за 2020 рнс
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Зв1т незалежного аудитора щодо фшансово!' звшюсп
ТОВ «Ф1НАНСОВЛ КОМПАН1Я «ПАРЮ» за 2020 р к

С.Х. Сапсай
.ти Украши В1Д

Вщ 1мен1 ТОВ «АФ «В1П» Генеральний Директор
(Сертифкат аудитора № 007375, виданий р1шенням А 

28.07.2016 р. №327/2).

ЧЧ"Дата складання аудиторського висновку «23» лютого 2021

РтНЕРИ»Щ °/}
;ент*1ф1каи!йнийт * 7 /079
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АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА У КРАУН И
орган аудиторського самоврядування

вул. Велика Житомирська, 33, м. КиТв, 01601 
Адреса для листування: вул. Стрггенська, 10, оф. 434, м. КиТв, 04053 

Тел./факс (044) 279-59-78, 279-59-80 
Е-таН: 1п^о@арц.сот.иа 
Мр:// улА/у^.арц.сот.иа 
Код 6Д РП 0У 00049972

01.03.2021 № 01-03-4/33 
па № 09-2/21 вщ 24.02.2021

Генеральному директору  
ТОВАРИСТВА 3 ОБМ ЕЖ ЕНОЮ  
В1ДПОВ1ДАЛЫНСТЮ  «АУДИТОРСЬКА  
ФЕРМА «ВЕНГЕР I ПАРТНЕРИ»
Сансай С.Х.

проспект Перемоги, буд. 65, корпус 1>, оф|е 357, м. Ки'йц 03062

ШФОРМАЦ1ЙНА ДОВ1ДКА

Секретар1ат АудиторськоТ иалати УкраУпи па Ваш запит повщомляе 
налу пне.

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ В1Д1ЮВ1ДЛЛЫПСТЮ 
АУДИТОРСЬКА Ф1РМА «ВЕНГЕР I ПАРТНЕРИ» (код СДРПОУ 36852079) 

зхточено до Реестру аудиторов та суб’екпв аудиторськоУ -дЬшыгост] (помер 
рееетращУ 4363), який веде Аудиторська палата УкраУпи в1дпов1дно до вимог 
Закону Украши «Про аудит фшансово’Г зйптюс'п та аудиторсысу Д1ял.ыисть» вщ 
21.12.2017 р. № 2258-У1П (31 змшами).

Вщомос'п про ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВГ/ЦЮВГДАЛЬШСТЮ 
«АУДИТОРСЬКА Ф1РМА «ВЕНГЕР I ПАРТНЕРИ» вн есет  до таких роздшв  
'.сотру аудиторов та суб’ек'пв аудиторськоУ Д1яльнос'п:

«Суб’екти аудиторськоУ Д1ялъностЬ>;
«Суб’екти аудиторськоУ /цяльнос'п, яю мають право проводит  

в’язковий аудит фшапсовоУ звгшос'п».
Реестр аудиторов - та суб’екпв аудиторськоУ дшльиос'п с иубл]чним, 

гишодшоеться 1 гпдтримуеться в актуальному сташ у мерою 1нтерист па 
горний АудиторськоУ иалати УкраУии за посиланпям 

5:/Аууу\у.ари.сот.иа/2018/10/01/реестр-аудитор1в-та-субект1в-аудитор/. 
Дов1дка видана для подапня за мюцем вимоги.

вноважепа особа А П У -  
л.1ьинк В1дд]*лу реестра ци та

г\% %\

Терещенко С..М.
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АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРА1НИ

гтлпггтгтттро пключлнил до
Реестру аудиюрських ф1рм 

та аудитор!в

№ 4363

I

1 1

**т*
1

1

про в1дпов1дн1сть системи контролю якост / '

видане

3 ОБМЕЖЕНОЮ В1ДПОВ1ДАЛБН1СТЮ 
«АУДИТОРСЬКА Ф1РМА «ВЕНГЕР I ПАРТНЕРИ»

\  м. КиТв, код еДРПОУ 36852079
'

про е̂, що суб'ект аудиторськоТ Д1яльнооп пройшов зовшшню перев1рку 
системи контролю якосп аудиторських послуг, створеноУ вщповщно до 
стандарте аудиту, норм профеайноУ етики аудитор’ш та законодавчих I 

нормативних вимог, що регулюють аудиторську Д1яльн1сть

|̂ ^Ый-0485'я̂ я"
\инне до 31.12.2019

■00*

Голова
АудиторськоТ палати УкраТни 

I ;
Голова Ком1Си АудиторськоТ палати УкраТ 
з контролю якосп та професшноТ етики

1.1. Нестеренко

Н.1. Гаевська



л у д и  1 и!ЯЛ)КЛ 11АЛА 1 А У М'ЛШ И

СЕРТИФ1КАТ АУДИТОРА
N9006567

Громалямину(1р)__ (Л и а  о/?. 9 С/М-_________________

______________________________________________________________

на тдсташ  Закону УкраУни "Про аудитерс.ъку д1яльшсть" 
рннениям АудиторськоУ иалати Украши
шд __/ 2 0 г!ггг.л { & ______ 2 0 ^ р о к у  №  <30/  / &
присвоена й ш л к р к ащ я  аудитора. *
и :У '\  • - 11 •'<: ■ ' *'• 'Л
Сертификат чи ш ш й  до" Д З  " Л2 О  с  / ^ - Л ^  20 / ^ р о к у .  
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ФШАНСОВА ЗВГГШСТЬ за МСФЗ за рис, що закш чився 31 грудня 2020 року

Звгт про фтансовий стан
(тис грн)

Актив Код
рядка

3 1 грудня 
2020 року

31 грудня 
2019 року

1 2 3 4
I. Н еоборотш  активи

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

1нвестицшна нерухомють 1015 649 -
Усього за роздш ом I 1095 651 2

П. Обороти! активи

Дебггорська заборгованють за продукщю, товари, 
роботи, послуги 1125 28739 15 868

Поточш фшансов1 швестицп 1160
Грош1 та IX екв1валенти 1165 428 1
Рахунки в банках 1167 428 1

1нш1 оборотн1 активи 1190 30898 16 744
У сього за роздш ом П 1195 60 065 32 613
Баланс 1300 60716 32 615
Пасив

I. Власний каш тал
Зареестрований каштал 1400 8000 8000
Резервний каштал 1415 - -
Нерозподшений прибуток (непокритий збиток) 1420 81 66
Неоплачений капитал 1425 -
Усього за роздш ом I 1495 8081 8 066
Усього за роздш ом II 1595 -

П1. Поточи! зобов’язання 1 забезпечення
Короткостроков! кредита банюв 1600 23490 23 310

Поточна кредиторська заборгованють за: 
товари, роботи, послуги 1615 28995 -

- розрахунками з бюджетом 1620 17 6
у тому числ1 з податку на прибуток 1621 3 6

- розрахунками 31 страхування 1625 15
- розрахунками з оплати пращ 1630 56
Поточш забезпечення 1660 62 43
1н1ш поточш зобов'язання 1690 1 190
Усього за роздшом III 1695 52 635 24 549
Баланс 196^ : 60 716 32 615

Затверджено до випуску та пщписано

«17» лютого 2021 року
Директор  

Головний бухгг

(Ф^НЛПСОВА 
ЮМПАН1Я ;|с>1

: Н А Р I С.В.Клевець
I , „ 'к- ^ №1дентиш.кац!инии

гер В.В.Черноног

- э№йс
&
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Фшансова зв1тшсть, складена за МСФЗ станом на 31 грудня 2020 року

Звтг про су купи и й дохьд
I. Ф1НАНСОВ1 РЕЗУЛЬТАТЫ

(тис грн)
Стаття Код

рядка 2020 рж 2019 р1к
1 2 3 4

Чистий дохщ вщ реашзаци продукцп (товар1в, р о б 1Т, послуг) 2000 9 283 4 455
Соб1варт1сть реал13овано1 продукцп (товар1в, робп, послуг) 2050
Валовый :

прибуток 2090 9 283 4 455
збиток 2095

1н ш 1 оп ерац ш ш  доходи 2120 2 220
Адмшютративш витрати 2130 (3 279) (1 639)
Витрати на збут 2150
1нш1 операцшш витрати 2180 (1) (175)
Фшансовий результат вщ операцшноУ Д1яльностк

прибуток 2190 6 005 2 861
збиток 2195

Доход вщ участ1 в кап1тал1 2200
1НШ1 ф1НаНСОВ1 доходи 2220
1нШ1 доходи 2240 7 463 7 047
Фшансов1 витрати 2250 (5 992) (2 841)
Втрати вщ участ! в капггал1 2255
1шш витрати 2270 (7 458) (7 035)
Фшансовий результат до оподаткування:

прибуток 2290 18 32
збиток 2295

Витрати (дохщ) з податку на прибуток 2300 (3) (6)
Прибуток (збиток) В1Д припинено‘1 Д1ЯЛБНОСТ1 теля 
оподаткування 2305
Чистий фшансовий результат:

прибуток 2350 15 26
збиток 2355 -

П. СУКУПНИЙ ДОХ1Д
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------- — ------------- ------------

Найменування показника Код
рядка 2020 рш 2019 рж

1 2 3 4
Дооцшка (уцшка) необоротних актив1в 2400 - -

Дооцшка (уцшка) фшансових шструменпв 2405 - -

Накопичеш курсов1 р1знищ 2410 - -

Частка шшого сукупного доходу асоцшованих та сшльних 
пщприемств 2415 - -
1НШИЙ СукуПНИЙ ДОХЩ 2445 - -

1иший сукупний дохщ до оподаткування 2450 - -

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

1нший сукупний дохщ шсля оподаткування 2460 - -

Сукупний дохщ (сума рядюв 2350,2355 та 2460) 15 26
Затверджено до випуску та пщписано

17» лютого 2021 року

Директор

Головний

С.В.Клевець
------------

^^^^^В .В .Черноног
код 3 8 9 6 2 3 9 ?  • 0 ^ 9

Щ ’ :■
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Зв1т про змт иу власному каттал'ь
__________________________ _________ ________ ______(тис грн)

Стаття Код
рядка

Зарее-
строва-

ний
каш тал

Додатко-
вий

каш тал

Нерозпод|- 
лений 

прибуток 
(нспокри- 

тий збиток)

Неоплаче-
ний

каш тал

Вилуче
ний

каш тал

Усього
власного
каш талу

1 2 3 4 5 6 7 8
Залишок на 01 сйчня 2019 року 4000 8 000 - 40 - - 8 040
Вплив ЗМ1Н 00Л1К0В01 ПОЛ1ТИКИ, 
виправлення помилок та вплив переходу на 
нов1 та/або пере глянул стандарта 1 
тлумачення

4005 - - - - -

В и п р а в л е н н я  п о м и л о к 4010 - - - - - -

Скорнгований залишок на 
01 С 1чня 2019 року 4095 8 000 - 40 - - 8 040

Чистий прибуток (збиток) за 
2019 р1К 4100 - - 26 - 26

1нший сукупний дохщ 4110 - - - - - -

Розпод1л прибутку:
В и п л а т и  в л а с н и к а м  (д и в щ е н д и )

4200 - -
-

- - -

С прямування прибутку до  
зареестрованого капггалу

4205 - - - - - -

ЕИдрахування до резервного 
каш талу

4210 - - - - - -

Внески учасниюв:
Внески до  каш талу

4240

Вилучення каш талу: 
Викуп акцШ (часток)

4260 - - - - - -

1нш 1 зм 1ни в каш тал 1 4290 - - -

Разом зм!н в каштал! 4295 - 26 - - 26
Залишок на 31 грудня 2019 року 4300 8 000 - 66 - - 8 066
Вплив ЗМШ 00ЛЖ0В01 ПОЛ1ТИКИ, 
виправлення помилок та вплив переходу на 
нов1 та/або переглянуп стандарта 1 
тлумачення

4005 - - - -

В и п р а в л е н н я  п о м и л о к 4010 - - - - - -

Скорнгований залишок на 
01 С1чня 2020 року 4095 8 000 - 66 - - 8 066

Чистий прибуток (збиток) за
2020 р1К 4100 - - 15 15

1нший сукупний дохщ 4110 - - - - - -

Розподьп прибутку:
В и п л а т и  в л а с н и к а м  (д и в щ е н д и )

4200 - - - - - -

С прямування прибутку до 
зареестрованого кагпталу

4205 - - - - - -

В щ рахування д о  резервного 
каш талу

4210 - - - - - -

В нески  у ч а с н и ю в :
Внески до  каш талу

4240 - - - - -

В илучення каш талу: 
Викуп акцш (часток)

4260 - - - - - -

1нш 1 зм 1ни в кап 1тал 1 4290 - - -
Разом змш в капрал! 4295 - - 15 15
Залишок на 31 грудня 2020 року 4300 8 000 - и 81 - 8 081

Затверджено до випуску та
пщписано «17» лютого 2021 року Директор

Головины бухгалт

С.В.Клевець 

Ле]
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Зв\т про рух грошовых кошт 'гв 
(за прямим методом)

______________________ ________ ___________  (тис грн)

Стаття Код
рядка 2020 р1к 2019 р1к

1 2 3 4
I. Рух кошт1в у результат! операцшноТ д1яльност!

Надходження вщ:
Реашзацн продукцп (товар1в, роб^т, послуг) 3000 44 599 8 883
Надходження аванслв вщ покупщв 1 замовнюав 3015
Надходження вщ поверней ня аванс1в 3020 19 733
1шш надходження 3095 18 300
Витрачання на оплату: 

Товар1в (робгг, послуг) 3100 (34 352) (25 462)
Пращ 3105 (597) (591)
Вщрахувань на сощальш заходи 3110 (163) (148)
Зобов’язань 13 податюв 1 збор1в 3115 (151) (140)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 (6) (6)
Витрачання на оплату зобов'язань з шших податюв 1 збор1в 3118
Витрачання на оплату аванс 1в 3135 -
Витрачання на оплату повернення аванав 3140 (124)
1нии витрачання 3190 (17 209) (9)
Чистий рух К0ШТ1В В1Д ОПераЦ1ЙНОУ Д1ЯЛЬН0СТ1 3195 10 427 2 142
II. Рух кошт1в у результат! швестицшно'Г д 1яльност1

Надходження вщ реал1зацн: 
фшансових швестицш 
необоротних актив1в

3200
3205

5 724 396

Витрачання на придбання: 
фшансових швестицш 
необоротних актив1в

3255 9 837 (16 280)

3260

Чистий рух К0ШТ1В ВЩ ШВеСТИЦШИОТ Д1ЯЛЬНОСТ1 3295 (4 113) (15 844)

Надходження вщ: 
Власного кашталу 
Отримання позик

3300
3305 30 971 47 526

1тш надходження 3340 8915
Витрачання на: 
Погашения позик 3350 (30 971) (24 756)
Витрачання на сплату вщсотюв 3360 (5 886) (2 065)
1шш платеж1 3390 (9 096) (7 671)
Чистий рух КОШТ1В В1Д фшаНСОВО! Д1ЯЛБНОСТ1 3395 (5 887) 13 034
Чистий рух грошових кошт1в за зв1тний перюд 3400 427 (708)
Залишок кошт1в на початок року 3405 1 709
Вплив змши валютних курс1в на залишок коптив 3410 -
Залишок ко игл в на кшець року 34(5 428 \..... 709

ОМПАНШ
Затверджено до випуску та пщписано Директор 5/Г/ДП А ??1 р  С.В.Клевець 
«17» лютого 2021 року { /  V

1 * Ъ Г ' 1  ,денти^  йний * ~7Щ

Ш ' ОА̂ 2Ш  А ___Головний бухгалтер с ^ ^ ^ < ^ ^ -у 6.В.Черноног



ТОВ «ФШАНСОВА КОМПАН1Я «ПАРЮ»
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ПРИМ 1ТКИ ДО Ф 1Н А Н С 0В 01 ЗВ1ТНОСТ1

1. ЗАГАЛЬШ В1ДОМОСТ1

Товариство з обмеженою вщповщальшстю «ФШАНСОВА КОМПАН1Я «ПАРЮ» 
(дал1 по тексту - Компан1я або Товариство) зареестроване 04.11.2013 вщщлом державноТ 
реестрацп юридичних ос1б та ф1зичних ос1б-пщприемщв Печерського району реестрацшно'Т 
служби Головного територ1ального управлшня юстици у мют1 Киевь

1дентифтацшний код суб'екта шдприемницькоТ д1яльност1 в Сдиному державному 
реестр1 пщприемств та оргашзацш УкраТни: 38962392.

Юридична та фактична адреса Товариства: 03150, м. КиТв, вул. Велика 
Василыавська, буд. 77А

Основш види дгялъносгт за КВЕД-2010:
64.99 — Надання шших фшансових послуг (кр1м страхування та пенсшного 

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

Шдприемство мае наступш лщензи (дозволи):
- Свщоцтво про державну реестращю фшансовоТ установи (сер1я ФК № 438 вщ 

03.12.2013 р.) В1ДПОВ1ДНО до Розпорядження НацюнальноТ ком1сп, що здшенюе державне 
регулювання у сфер1 ринюв фшансових послуг, вщ 03.12.2013 р. № 4381 (реестращйний 
номер 13102932);

- Лщенз1я на провадження господарськоТ д1яльност1 з надання фшансових послуг 
(кр1м профес1ЙноТ д1яльност1 на ринку цшних папер1в), а саме на: надання послуг з 
факторингу, в1дпов1дно до Розпорядження Нац1ональноТ комюп, що зд1йснюе державне 
регулювання у сфер1 ринк1в ф1нансових послуг, вщ 22.06.2018 № 2779.

Л1ценз1я для здшенення д1яльност1 з надання фшансових послуг: надання коптв у 
позику, в тому числ1 1 на у^мовах ф1нансового кредиту в1дпов1дно р1шення НБУГ вщ
11.09.2020 року № 21/1312-пк.

Стратег1чш цтг Товариства. Компашя прагне пол1пшити свою позиц1ю на 
фшансовому ринку, зайняти провщне мюце в даному сегмент1, пщтримуючи у 
довгостроковш перспектив! конкурентоепроможн1Сть на фшансовому ринку УкраТни. На 
ринку з високим р1внем конкуренц1Т Товариство обрало активну модель повед1нки: 
використовуе нов1 можливост1, а не реагуе на змши, як1 вже В1дбулися.

Метою дьяльность Товариства е отримання прибутку шляхом ефективного 
використання власних та залучених кошт!в.
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2. ЗАГАЛЬНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ Ф1НАНС0В01 ЗВ1ТНОСТ1

2.1. Концептуальна основа фтансово'1 звипноспй
Фшансова звтпсть Товариства е фшансовою зв1тнютю загального призначення, яка 

сформована з метою достов1рного подання фшансового стану, фшансових результате 
д1яльност1 та грошових потоюв Товариства для задоволення шформацшних потреб 
широкого кола користувач1в при прийнятп ними економ1чних р1шень.

Концептуальною основою фшансовоТ зв1тност1 Товариства за рж, що заюнчився 31 
грудня 2020 року, е М1жнародш стандарта фшансовоТ зв1тност1 (МСФЗ), включаючи 
М1жнародш стандарта бухгалтерського облшу (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), 
видаш Радою з М1жнародних стандарт1в бухгалтерського облжу (РМСБО), в редакцп 
ч инн 1Й на 01 С1чня 2020 року, що офщшно оприлюдиеш на веб-сайт1 М1н1стерства ф1нанс1в 
УкраТни.

Пщготовлена Товариством фшансова зв1тнють ч1тко та без будь-яких застережень 
вщповщае вс1м вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змш, внесених РМСБО станом на 01 
С1чня 2020 року, дотримання яких забезпечуе достов1рне подання 1нформацн в фшансовш 
зв1тност1, а саме, доречноТ, достов1рноТ, з1ставно'Т та зрозум1ло'Т шформацп.

При формуванш ф1нансовоТ зв1ТН0СТ1 Товариство керувалося також вимогами 
нац10нальних законодавчих та нормативних акт1в щодо оргашзаци 1 ведения 
бухгалтерського обл1ку та складання фшансовоТ зв1тност1 в У крапп, яю не протир1чать 
вимогам МСФЗ.

2.2. Припущення про безперервтстъ д'гялъноспй
Фшансова звшпсть Товариства пщготовлена, виходячи з прип>тцення 

безперервност1 д1яльност1, вщповщно до якого реал1защя актив1в 1 погашения зобов’язань 
вщбуваеться в ход1 звичайноТ д1яльност1. На дату затвердження зв1тност1 Товариство 
функц10нуе в нестабшьному середовищ1, пов’язаному 31 св1товою економ1чною кризою. 
Пол1пшення економ1чноТ ситуацп в УкраТни буде значною м1рою залежати вщ ефективност1 

ф1скальних та шших заходгв, що зд1Йснюються урядом УкраТни. У зв’язку з вщсутн1стю 
четкого плану заход1в уряду по виходу з кризи, неможливо достов1рно оц1нити ефект 
впливу поточноТ економ1чноТ ситуацп на ф1нансовий стан Товариства. В результат! виникае 
невизначен1сть, яка може вплинути на майбутн1 операцИ*, можливють вщшкодування 
вартосп активгв Товариства та здатшсть Товариства обслуговувати 1 сплачувати своТ борги 
по М1р1 настання терм1Н1в Тх погашения.

Ф1нансова звпшсть не включае коригупвання, як1 необхщно було б провести в тому 
випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здшснення фшансово- 
господарськоТ д1яльност1 вщповщно до принцип1в безперервност1 д1яльност1. Про таю 
коригування буде повщомлено, якщо вони стануть вщом! та зможуть бути оц!нен1.

8
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2.3. Валюта подання зв'гтностг та фу икцюнальна валюта, стутнъ округления
Функцюнальною валютою 1 валютою подання зв1тност1 е украТнська гривня. Дана

фшансова звггнють складена в тисячах гривень, округлених до цших тисяч, якщо не 
зазначене шше.
Коригування статей фшансовоГ зв1тност1 на шдекс шфляцй вщповщно до МСБО 29 
“Фшансова звтпсть в умовах ппершфляци” не проведено.

2.4. Пшення про затверджения фтансовоХ звшноспи
Фшансова звггшсть Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) 

кер1вником Товариства 17 лютого 2021 року. Ш учасники Товариства, н! шпп особи не 
мають права вносити змши до Щ€1 фшансово'1 зв1тност1 шсля и затверджения до випуску.

2.5. Звтший пер’юд фтансовоХзвгтноспй
Звеним перюдом, за який формуеться ф1нансова зв1тн1сть, вважасться календарний 

р1к, тобто перюд з 01 с1чня по 31 грудня 2020 року.

3. ОСНОВН1 ПРИНЦИПИ 0БЛ1К0В01 ПОЛ1ТИКИ

3.1. Основа (або основи) оцтки, застосована при складант ф'шансовоХзв'тгноспй
Ця фшансова зв1тшсть подготовлена на основ1 1сторично'1 соб1вартост1 та оц1нки за 

справедливою вартютю окремих ф1нансових шструмент1в в1дпов1дно до МСФЗ 9 
«Фшансов1 1нструменти», з використанням метод1в оцшки ф1нансових 1нструмент1в, 
дозволених МСФЗ 13 «Оцшки за справедливою вартктю». Таю методи оц1нки включають 
використання б1ржових котир>ъань або даних про поточну ринкову варт1сть 1ншого 
аналопчного за характером шструменту, анал1з дисконтованих грошових потоюв або 1НШ1 

модел1 визначення справедливо!' вартость Передбачуъана справедлива вартють ф1нансових 
актив1в 1 зобов’язань визначаеться з використанням наявно1 1нформацп про ринок 1 

В1ДПОВ1ДНИХ метод1в оцшки.

3.2. Загальш положения щодо облшових полипик
3.2.1. Основа формування облшових полЬтик
Обл1ков1 пол1тики - конкретн1 принципи, основи, домовленост1, правила та практика, 

застосоваш суб'ектом господарювання при складанш та поданн1 ф1нансово1 зв1тност1. 
МСФЗ наводить обл1ков1 пол1тики, яю, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку 
фшансову зв1тн1сть, яка м1ститиме доречну та достов1рну шформащю про операц1Г, 1НШ1 

поди та умови, до яких вони застосовуються. Таю пол1тики не слщ застосовувати, якщо 
вплив IX застосування е несуттевим.

Обл1кова пол1тика Компани розроблена та затверджена кер1вником Компанп 
В1ДПОВ1ДНО ДО ВИМОГ МСБО 8 «ОбЛ1КОВ1 ПОЛ1ТИКИ, ЗМ1НИ в обл1кових оцшках та помилки» та 
1НШИХ чинних МСФЗ.
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3.2.2. 1нформацЫ про змши в обликов их полипиках
Компашя обирае та застосовуе своТ обл1ков1 полггики послщовно для под1бних 

операцн, шших поди або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагае або не дозволяе 
визначення категори статей, для яких шип пол1тики можуть бути доречними.

Кер1вництвом Товариства було прийнято р1шення про застосування МСФЗ 9 
«Фшансов1 шструменти» з 1 С1чня 2016 року (застосування МСФЗ рашше дати набуття 
чинност1 дозволяеться). Зокрема, нов1 вимоги до класифжацй* фшансових активгв 1 

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

1ншого передбачае змшу пщход1в до зменшення корисноси фшансових шструменпв. 
Враховуючи класифшащю ф1нансових актив1в, що використовуеться Товариством, 
розрахунок очгкуваних кредитних збитк1в застосовуеться до фшансових актив1в, що 
ощнюються за амортизованою варт1стю.

3.2.3. Форма та назви фшансових звьтьв
Перел1к та назви форм фшансовоТ зв1тност1 Товариства вщповщають вимогам, 

встановленим НП(С)БО 1 «Загальн1 вимоги до фшансовоТ зв1тност1», та форми Прим1ток, 
ЩО р03р0блеН1 у В1ДПОВ1ДНОСТ1 до МСФЗ.

3.2.4. Методы подання тформаци у  фшансових звипах
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 
"функцп витрат1' або "соб1вартост1 реал1зацп", зпдно з яким витрати класифкують 
вщпов1дно до Тх ф>т!КЦ1Й як частини соб1вартост1 чи, наприклад, витрат на зб>т або
аДМ1Н1СТраТИВНу Д1ЯЛЬН1СТЬ.

Представления грошових потоюв вщ операц1Йно'Т д1яльност1 у З в т  про рух 
грошових кошт1в здшснюеться 13 застосуванням прямого методу, зпдно з яким 
розкриваеться шформащя про основш класи надходжень грошових копгпв чи виплат 
грошових кошт1в. 1нформац1я про основн1 види грошових надходжень та грошових виплат 
формуеться на пщстав1 обл1кових запис1в Компани.

3.3. Обл 'шовг политики щодо фшансових тструментьв
3.3.1. Визнання та оцшка фшансових тструментгв
Компашя визнае фшансовий актив або фшансове зобов'язання у баланс1, коли 1 

тшьки коли воно стае стороною контрактних положень щодо фшансового 1нструмента. 
Операцн з придбання або продажу фшансових шструменпв визнаються 13 застосуванням 
обл!ку за датою операцн.

За строком виконання фшансов1 активи та ф1нансов1 зобов’язання подшяються на 
ПОТОЧН1 (31 строком ВИКОНаННЯ зобов’язань ДО 12 М1СЯЦ1В) та довгостроков1 (31 строком 

виконання зобов’язань бшыпе 12 м1сяц1в).

Компан1Я визнае таю  категори фшансових актив1в:
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•  фшансов1 активы, що оцшюються за справедливою вартютю, з вщображенням 
результату переоцшки у прибутку або збитку;

• фшансов1 активи, що оцшюються за справедливою варт1стю, з вщображенням 
результату переоцшки через шший сукупний дохщ;

• фшансов1 активи, що оцшюються за амортизованою соб1вартютю.
Товариство класифжуе фшансов1 активи як таю, що оцшюються у подальшому або 

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

(а) у в1дпов1дност1 до  свос*1 б13нес-модел1 стосовно управлш ня ф ш ансовим  активом;

(б) установленими договором характеристиками грошових потоюв за фшансовим 
активом.
Фшансовий актив ошнюеться за амортизованою собьвартгстю в раз1 одночасного 
дотримання обох зазначених нижче умов:

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

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

Фшансовий актив ошнюеться за справедливою варпистю через шший сукупний дохйд у
раз1 одночасного дотримання обох зазначених нижче умов:

фшансовий актив утримуеться в рамках б1знес-модел1, мета яко*1 досягаеться як 
шляхом одержання догов1рних грошових потоюв, так 1 шляхом продажу фшансових 
актив1в, 1

- догов1рн1 умови ф1нансового активу генерують у певш дати грошов1 потоки, котр1 е 
суто виплатами основно'1 суми та процент1в на непогашену частку основно‘1 суми.

Фшансовий актив ошнюеться за справедливою вартктю через прибуток або збиток, 
якщо В1Н не оц1нюеться за амортизованою соб1варт1стю або за справедливою варт1стю через 
шший сукупний дох1д зпдно з пунктом. Пщ час перв1Сного визнання Товариство мае право 
безвщклично призначити фшансовий актив як такий, що оцшюеться за справедливою 
вартктю через прибуток або збиток, якщо таке р1шення усувае або значно зменшуе 
невщповщшсть в ОЦ1НЦ1 або визнанн1, що в шшому випадку виникла б при оц1нщ актив1в 
або зобов'язань, або при визнанш прибутюв 1 збитк1в 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.

Компан1я визнае таю  категори ф1нансових зобов'язань:
•  фшансов1 зобов'язання, 0Ц1нен1 за амортизованою соб1варт1стю;
•  ф1нансов1 зобов'язання, оц1нен1 за справедливою варт1стю, з вщображенням 

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

3.3.2. Подалыиа оцшка фшансових тструменпйв
Фтансов'г активи, то ощнюються за справедливою вартгстю, з вгдображенням 

результату переошнки у прибутку або збитку

До фшансових актив1в, що ощнюються за справедливою вартютю, з вщображенням 
результату переоцшки у прибутку або збитку, вщносяться акцп, паТ (частки) господарських 
товариств, обл1гаци, вексель

Шсля первюного визнання Компашя оцшюе Тх за справедливою вартютю.

Справедлива вартють акцш, яю внесеш до бгржового списку, оцшюеться за 
б1ржовим курсом оргашзатора торпвш.

Якщо акцп мають об1г бшыи як на одному оргашзатор1 торг1вл1, при розрахунку 
зартост1 актив1в таю шструменти ощнюються за курсом на основному ринку для цього 
активу або, за вщсутност1 основного ринку, на найсприятлив1шому ринку для нього. За 
в1дсутност1 свщчень на користь протилежного, ринок, на якому Компан1я зазвичай 
здгйснюе операц1ю продажу активу, приймаеться за основний ринок або, за вщсутнютю 
основного ринку, за найсприятлив1ший ринок.

При ощнц1 справедливоТ вартост1 активгв застосов\тоться методи оцшки вартост1, як1 
випов1дають обставинам та для яких е достатньо даних, щоб оцшити справедливу варт1сть, 
максим1зуючи використання доречних в1дкритих даних та мш1м1зуючи використання 
закритих вхщних даних.

Оцшка акцш, що входять до складу активгв Компани та перебувають у б1ржовому 
списку орган1затора торпвл1 1 при цьому не мають визначеного бгржового курсу на дату 
оцшки, здшснюеться за останньою балансовою варт1стю.

Для оц1нки акц1й, що входять до складу активгв Компани та не перебувають у 
б1ржовому списку оргашзатора торг1вл1, та па’Тв (часток) господарських товариств за 
обмежених обставин наближеною оцшкою справедливоТ вартост1 може бути соб1варт1сть. 
Це може бути тод1, коли наявноТ останньоТ 1нформац1Т недостатньо, щоб визначити 
справедливу вартють, або коли 1снуе широкий д1апазон можливих оц1нок справедливоТ 
вартост1, а соб1варт1сть е найкращою оцшкою справедливоТ вартост1 у цьому д1апазош.

Якщо е П1дстави вважати, що балансова варт1сть суттево В1др1зняеться вщ 
справедливоТ, Компангя визначае справедливу вартють за допомогою шших метод1в оцшки. 
Вщхилення мож>ть бути зумовлен1 значними змшами у ф!нансовому стан1 ем1тента та/або 
зм1нами кон’юнктури ринюв, на яких емггент зд1йснюе свою Д1яльшсть, а також змшами у 
кон’юнктур1 фондового ринку.

Справедлива варт1сть акцш, об1г яких зупинено, у тому числ1 Ц1нних папер1в 
ем1тент1в, яю вюпочен1 до Списку ем1тент1в, що мають ознаки фштивносп, визначаеться 13 
>*рахуванням наявност! строк!в в1дновлення об1гу таких ц1нних папер1в, наявност!
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фшансово'Г зв1тност1 таких ем1тент1в, результате Тх д1яльност1, очжування надходження 
майбутшх економ1чних вигод.

Ф'тансов'г активи. що ошнюютъся за амортизованою собёвартктю

Амортизована соб1варт1сть фшансового активу або фшансового зобов’язання -  це 
сума, за якою фшансовий актив чи зобов’язання оцшюються при первюному визнанш, 
мшу с виплати основно'Г 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 внаслщок зменшення корисност1 або неможливост1 
шкасацп. Ефективна процентна ставка -  це процентна ставка, за якою розрахунков1 
майбутш грошов1 виплати або надходження (без урахування майбутн1х кредитних збитюв) 
точно дисконтуються протягом очшуваного терм1ну ди ф1нансового шструмента або у 
в1дпов1дних випадках, протягом коротшого термшу до чисто’1 балансово’1 вартост1 
ф1нансового 1нструмента. Ефективна процентна ставка використовуеться для 
дисконтування грошових потоюв по шструментах 13 плаваючою ставкою до наступно!’ дати 
змши процентно‘1 ставки, за винятком премп чи дисконту, як1 в1дображають кредитный 
спред понад плаваючу ставку, встановлену для даного шструмента, або шших зм1нних 
фактор1в, як1 не зм1нюються залежно В1Д ринкових ставок. Розрахунок поточно‘1 вартост1 

включае вс1 комкшш та виплати, сплачен1 або отримаш сторонами договору, що е 
невщ’емною частиною ефективно‘1 процентноТ ставки.

До фшансових актив1в, що оц1нюються за амортизованою с0б1варт1стю, Товариство 
вщносить обшгацГГ, депозити, деб1торську заборгован1сть, у тому числ1 позики, та вексел1. 
Шсля перв1сного визнання Товариство оц1нюе IX за амортизованою с0б1варт1стю, 
застосовуючи метод ефективного вщсотка, за вирахуъанням збитюв в1д знец1нення, якщо 
вони е.

3.3.3. Грошов'1 кошти та ист еквгваленти
Грошов1 кошти складаються з гот1вки в кас1 та коптв на поточних рахунках у 

банках. Екв1валенти грошових кошт1в -  це короткостроков1, високол1квщн1 1нвестицй, як1 
вшьно конвер^тоться у вщом1 суми грошових коигпв 1 яким притаманний незначний ризик 
зм1ни вартост1. 1нвестиц1я визначаеться зазвичай як екв1валент грошових коптв тшьки в 
раз1 короткого строку погашения, наприклад, протягом не бшыле Н1ж три мюяц1 з дати 
придбання.

Грошов1 кошти та IX екв1валенти можуть утримуватися, а операцй з ними 
проводитися в нацюнальнш валют1 та в 1ноземн1Й валють

1ноземна валюта -  це валюта шша, Н1Ж функц10нальна валюта, яка визначена в п.2.3 
цих Прим1ток. Грошов1 кошти та IX екв1валенти визнаються за умови вщпов1дност1 
критер1ям визнання активами.

Перв1сна та подальша оц1нка грошових кошпв та Тх екв1валент1в зд1Йснюсться за 
справедливою варт1стю, яка дор1внюе Тх ном1нальн1й вартосп.
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Первюна та подалына оцшка грошових конгпв та Тх екв1валент1в в шоземнш валют! 
здшснюеться у функцюнальнш вапют1 за офщшними курсами Нащонального банку 
УкраТни (НБУ).

У раз1 обмеження права використання коптв на поточи их рахунках в у банках 
(наприклад, у випадку призначення НБУ в банювсьюй установ1 тимчасовоТ адмшютраци) щ 
активи можуть бути класифжоваш у склад1 непоточних актив1в. У випадку прийняття НБУ 
р1шення про лжвщащю банювськоТ установи та вщсутност! ймов1рносп повернення 
грошових конгпв, визнання Тх як активу припиняеться 1 Тх вартють вщображаеться у склад1 

збитюв звггного перюду.

3.3.4. Дебшорсъка заборговашсть
Деб1торська заборгованють -  це фшансовий актив, який являе собою контрактне 

право отримати грошов1 кошти або шший фшансовий актив вщ 1ншого суб’скта 
господарювання.

Деб1торська заборговашсть визнаеться у ЗВ1Т1 про фшансовий стан тод1 1 лише тод1, 
коли Компан1я стае стороною контрактних в1дносин щодо цього 1нструменту. Первюна 
оцшка деб1торськоТ заборгованост1 зд1йснюеться за справедливою вартютю, яка дор1внюе 
вартост1 погашения, тобто с>̂ м1 оч1куваних контрактних грошових потоюв на дату оцшки.

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

Резерв на покриття збитк1в вщ зменшення корисносп визначаеться як р1зниця М1Ж 

балансовою вартютю та тепер1шньою варт1стю очжуваних майб>тн1х грошових поток1в. 
Визначення суми резерву на покриття збитк1в вщ зменшення корисност1 в1дбуваеться на 
основ1 анал1зу деб1тор1в та в1дображае суму, яка, на думку кер1вництва, достатня для 
покриття понесених збитк1в. Для фшансових актив1в, яю е ютотними, резерви створюються 
на основ1 шдивщуальноТ оц1нки окремих деб1тор1в, для фшансових активгв, суми яких 
1ндивщуально не е ютотними - на основ1 груповоТ оцгнки. Фактори, як1 Компашя розглядае 
при визначенш того, чи е у нього об'ективш свщчення наявност1 збитюв вщ зменшення 
корисност1, включають 1нформац1ю про тенденцИ’ непогашення заборгованост1 у строк, 
Л1квщн1сть, платоспроможнють боржника. Для групи деб1тор1в такими факторами е 
негативш зм1ни у сташ платеж1в позичальник1в у груш, таких як збшыпення юлькост1 

прострочених платеж1в; негативн1 економ1чн1 у^мови у галуз1 або географ1чному репон1.

Сума збитюв 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 П1сля визнання зменшення корисносп, то попередньо 
визнаний збиток вщ зменшення корисност1 сторнуеться за рахунок коригування резерв1в. 
Сума сторнування визнаеться у прибутку чи збитку. У раз1 неможливост1 повернення 
деб1торськоТ заборгованост1 вона списуеться за рахунок створеного резерву на покриття 
збитюв В1Д зменшення корисност!.
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Дебгторська 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 невщповщнють оцшки чи 
визнання (яку школи називають «неузгоджешстю облжу»), що шакше виникне внаслщок 
ощнювання актив1в або зобов’язань чи визнання прибутюв або збитюв за ними на р1зних 
пщставах.

Подалына оцшка деб1торськоТ заборгованост1 здшснюеться за справедливою 
варт1стю, яка дор1внюе вартост1 погашения, тобто сум1 очжуваних контрактних грошових 
потоюв на дату оцшки.

У раз1 змш справедливо'Г вартост1 деб1торськоТ заборгованост1, що мають мюце на 
зв1тну дату, таю змши визнаються у прибутку (збитку) звгшого перюду.

3.3.5. Зобов'язання

Поточш зобов’язання -  це зобов’язання, яю вщповщають одн1й або декшьком 13 
нижченаведених ознак:

•  Компашя спод1ваеться погасити зобов’язання або зобов’язання пщлягае 
погашению протягом дванадцяти М1сяц1в п1сля звггного пер10ду;

•  Компан1я не мае безумовного права вщстрочити погашения зобов’язання 
протягом щонайменше дванадцяти мкящв шсля зв1тного пер1оду.

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

3.3.6. Згортання фшансових активов та зобов'язань
Фшансов1 активи та зобов'язання згортаються, якщо Компан1я мае юридичне право 

здшснювати зал1к визнаних у баланс! сум 1 мае нам1р або зробити взаемозалж, або 
реал1зувати актив та виконати зобов'язання одночасно.

3.4. Обл.1КОв1 полипики щодо основних засоб1в та нематер'юльних активов
3.4.1. Визнання та ощнка основних засоб1в

Компашя визнае матер1альний об'ект основним засобом, якщо вш утримуеться з 
метою використання Тх у процес1 своеТ д1яльност1, надання послуг, або для здшснення 
адмшютративних 1 соц1ально-культурних фу̂ нкцхй, очшуваний строк корисного 
використання (експлуатац1Т) яких 01льше одного року та вартють яких б1льше 20 ООО грн.

Первюно Компан1я оцхнюе основн1 засоби за соб1вартютю. Розглянувши доречн1сть 
застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного 
застосування, кер1вництво вир1шило застосувати справедливу варт1сть або переощнку як 
доцшьну соб1варт1сть основних засоб1в.

У подальшому основн1 засоби оцшюються за Тх соб1вартютю мшус будь-яка 
накопичена амортизац1я та будь-яю накопичен1 збитки вщ зменшення корисносп. Сума 
накопичено'Т амортизацй на дату переоцшки виключаеться з валовоТ балансово’Т вартост1 

активу та чистоТ суми, перерахованоТ до переоц!неноТ 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. Подалыи'ь витрати
Компашя не визнае в балансовш вартосп об'екта основних засоб1в витрати на 

щоденне обслуговування, ремонт та техшчне обслуговування об'екта. Ц1 витрати 
визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесеш. В балансовш вартост1 об'екта 
основних засоб1в визнаються таю подалыш витрати, яю задовольняють критергям визнання 
активу.

3.4.3. Амортизация основних засобмв
Амортизащя основних засобгв 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 основн1 засоби -12 роюв

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

3.4.4. Нематер мальм активи
Нематер1альн1 активи ощнюються за соб1вартютю за вирахуванням будь-яко! 

накопичено'Т амортизацп та будь-яких накопичених збитюв вщ зменшення корисност1. 
Амортизащя нематер1альних актив1в зд1йснюеться 13 застосуванням прямолшшного методу. 
Нематер1альн1 активи, яю виникають у результат! договгрних або шших юридичних прав, 
амортизуються протягом термшу чинност1 цих прав. Якщо вщповщно до 
правовстановлюючого документа строк дп права користування нематер1ального активу не 
встановлено, такий строк корисного використання визначаеться Товариством самостшно, 
але не може становити менше двох та бшьше 10 рок1в.

3.4.5. Зменшення корисностм основних засобгв та нематермальних активгв
На кожну звггну дату Компан1я оц1нюе, чи е якась ознака того, що корисшсть активу 

може зменшитися. Компан1я зменшуе балансову вартгсть активу до суми його оч1куваного 
вщшкодування, якщо 1 Т1льки якщо сума оч1куваного вщшкодування активу менша вщ його 
балансовоТ вартост1. Таке зменшення негайно визнаеться в прибутках чи збитках, якщо 
актив не обл1ковують за переощненою вартгстю згщно з МСБО 16. Збиток вщ зменшення 
корисност1, визнаний для активу (за винятком гудвшу) в попередшх пер1одах, Компан1я 
сторнуе, якщо 1 т1льки якщо зм1нилися попередн1 оц1нки, застосован1 для визначення суми 
очйкуваного в1дшкодування. П1сля визнання збитку вщ зменшення корисност1 амортизащя 
основних засоб1в коригугеться в майбутшх пер1одах з метою розпод1лення переглянуто'Т
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балансово! вартост1 необоротного активу на систематичнш основ1 протягом строку 
корисного використання.

3.5. Облтовь полIтики щодо податку на прибуток
Поточний податок на прибуток

Поточш податков1 активи та зобов'язання за поточний 1 попередш перюди 
оцшюються в сум1, що очжуеться до вщшкодування вщ податкових оргашв або до сплати 
податковим органам. Вщповщно дана сума розраховуеться на основ1 податкових ставок та 
положень податкового законодавства, що д1ють або оголошеш на дату балансу. 
Нарахування поточного податку на прибуток здшснюеться зпдно з украТнським 
податковим законодавством на основ1 оподатковуваного доходу 1 податкових витрат, 
вщображених Компашею у и податкових декларащях.

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

В 2020 рощ ставка податку на прибуток пщприемства складала 18 %.

Шдстрочет податков'ь активи та в'гдстрочений податок на прибуток
Вщстрочений податок на прибуток нараховуеться за методом зобов’язань станом на 

дату складання фшансово'Г ЗВ1ТНОСТ1 щодо вс1х тимчасових р1зниць м1ж податковою базою 
актив1в 1 зобов’язань та Тх балансовою вар-пстю, вщображеною для цшей фшансово’Г
ЗВ1ТНОСТ1.

В1дстрочен1 податков1 активи визнаються щодо вс1х оподатковуваних р1зниць та 
перенесения на наступш пер1оди невикористаних податкових актив1в 1 невикористаних 
податкових збитк1в, якщо е ймов1рним отримання майбутнього оподатковуваного 
прибутку, щодо якого можна використати оподатковуваш тимчасов1 р1зниц1, а також 
перенесет на наступш пер1оди невикористан1 податков1 активи 1 невикористан1 податков1 

збитки, за винятком ситу ац1Т:
1. коли вщстрочений податковий актив пов'язаний з оподатковуваними тимчасовими 

р1зницями вщ первюного визнання активу чи зобов’язання в господарськш операцп, що не 
е об’еднанням компан1й, та П1Д час здшснення 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 1нвестиц1ями в доч1рн1 
й асоцшоваш пщприемства, частками в сп1льн1Й Д1ялыюст1 у випадку, коли 1снуе 
ймов1рн1сть, що тимчасова р1зниця буде сторнована в найближчому майбутньому, 1 буде 
отриманий оподатковуваний приб>ток, до якого можна застосувати тимчасову р1зницю.

На кожну дату складання балансу Товариство переглядае балансову варт1сть 
вистрочених податкових актнв1в 1 зменшуе Тх балансову вартють, якщо б1льше не юнуе 
ймов1рност1 одержання достатнього оподатковуваного прибутку, що дозволив би 
реал1зувати частину або всю суму такого вщстроченого податкового активу. Невизнан1 

ран1ше вщстрочеш податков1 активи переоц1нюються Товариством на кожну дату 
фшансово’Г зв1тност1 1 визнаються тод1, коли виникае ймов1рнють 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 очпсуеться у рощ, в якому вщбудеться реал1защя активу чи погашения 
зобов’язання, на основ1 чинних або оголошених на дату фшансовоТ звшюсп податкових 
ставок 1 положень податкового законодавства.

Вщстрочеш податков1 активи та вщстрочеш податков1 зобов’язання пщлягають 
взаемозал1ку при наявносп повного юридичного права зарахувати поточш податков1 активи 
в рахунок поточних податкових зобов’язань, якщо вони стосуються податюв на прибуток, 
накладених тим самим податковим органом на той самий суб’ект господарювання

Приймаючи до уваги нестабшьнють податковоТ пол1тики держави, оцшка 
вщстрочених податкових активгв та зобов’язань проводилась на основ1 суджень 
кер1вництва Товариства, що базувалось на шформацп, яка була у його розпорядженш на 
момент складання даноТ фшансовоТ звпносп.

3.6. Облтов'г полипики щодо шших активгв та зобов’язань
3.6.1. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Компашя мае тепер1шню заборговашсть (юридичну 

або конструктавну) внаслщок минуло'Т подп, юнуе ймовгршсть (тобто б1льше можливо, Н1Ж 
неможливо), що погашения зобов'язання вимагатиме вибуття ресурс1в, котр1 втшюють у 
СОб1 еКОНОМ1ЧН1 ВИГОДИ, 1 можна достов1рно оцшити суму зобов'язання.

3.6.2. Виплати пращвникам
Товариство визнае короткостроков1 виплати пращвникам як витрати та як 

зобов'язання шсля вирахування будь-якоТ вже сплаченоТ суми. Компашя визнае очжувану 
варт1сть короткострокових виплат пращвникам за вщсутнють як забезпечення вщпусток - 
пщ час надання пращвниками послуг, як1 зб1льшують Тхш права на майбутн1 виплати 
вщпускних.

3.7. 1н ш 1 застосоваш облЫовг полшики , що е доречними для розумтня 
фшансовоТ звипноспй

3.7.1. Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.
Дохщ -  це збшьшення економ1чних вигод протягом облкового перюду у вигляд1 

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

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

Дохщ вщ продажу фгнансових шструменпв, 1нвестиц1ЙноТ нерухомост1 або 1нших 
2ктив1в визнаеться у прибутку або збитку в раз! задоволення вс1х наведених дал! умов:
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1) Компан1я передала покупцев1 суттев1 ризики 1 винагороди, пов’язаш з власнютю 
на фшансовий шструмент, швестицшну нерухомють або шип 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, яю були або будуть понесет у зв’язку з операщею, можна достов1рно

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

надходження коптв 1 визначаеться, виходячи 13 стуиеня завершеност1 операцй з надання 
послуг на дату балансу.

Див1денди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання копгпв. 
Витрати -  це зменшення економ1чних вигод протягом облжового пер10ду у вигляд1 

вибуття чи амортизацй 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 в1дпов1дност1 
визначенню та одночасно з визнанням збшынення зобов’язань або зменшення актив1в.

Витрати негайно визнаються у з в т  про прибутки та збитки, коли видатки не 
надають майбутшх економ1чних вигщ або тод1 та Т1ею м1рою, якою майбутш економ1чн1 
в}цоди не в1дпов1дають або перестають вцщовщати визнанню як активу у з в т  про 
ршансовий стан.

Витрати визнаються у з в т  про прибутки та збитки також у тих випадках, коли 
внникають зобов’язання без визнання активу.

Витрати, понесет у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перюд1, що й
В1ДПОВ1ДШ ДОХОДИ.

3.7.2. Витрати за позиками
Витрати за позиками, як1 не е частиною фшансового шструменту та не

• 1л1тал1зуються як частина соб1вартост1 актив1в, визнаються як витрати перюду. Компашя
* лптал1зуе витрати на позики, яю безпосередньо вщносяться до придбання, буд1вництва 
зоо виробництва квал1ф1кованого активу, як частина соб1вартост1 цього активу.

3.7.3. Умоет зобов ’язання та активи

Компашя не визнае умовш зобов'язання в з в т  про фшансовий стан Товариства. 
эормащя про умовне зобов'язання розкриваеться, якщо можливють вибуття ресурав, яю 

ь т^тюють у соб1 економ1чн1 вигоди, не е в1ддаленою. Товариство не визнае умовш активи.
- тисла шформащя про умовний актив розкриваеться, коли надходження економ1чних вигод 
*: гмов1рним.
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3.7.4. Пов ’язаш особи
Визначення пов’язаних ос1б розкриваеться у вщповщност1 до МСБО 24 «Розкриття 

шформацп про зв’язаш сторони».

3.8. Вплив на облжову полипику Товариства змт до д 'иочих МСФЗ та набуття 
чинности новими

Товариство застосовуе таю нов1 стандарта, тлумачення, змши до стандарт1в, включаючи 
слричинеш ними змши до шших стандартгв, з датою початкового застосування 1 С1чня 2020 
року при складанш ще'Т фшансовоТ зв1тност1:

• Концептуальна основа фшансовоТ зв1тност1 - у новш редакцп оновлено структуру 
документа, визначення актив1в 1 зобов'язань, а також додано нов1 положения з оцшки та 
гтрипинення визнання актив1в 1 зобов'язань, подання 1 розкриття даних у фшансовш 
зв1тност1 за МСФЗ;
• МСФЗ 3 «Об’еднання б1знесу» - змши запроваджують переглянуте визначення бгзнесу.

• МСБО 1 «Подання фшансовоТ зв1тностЬ> та МСБО 8 «Обл1ков1 полггики, змши в 
эбл1кових оцшках та помилки» - змши уточнюють визначення суттевосп, пояснения до 
иього визначення та застосування цього поняття завдяки включению рекомендацш щодо 
визначення, яю рашше були наведеш в шших стандартах МСФЗ;
• МСБО 10 «Подп п1сля званого перюду»; МСБО 34 «Пром1жна ф1нансова звггшсть»; 
МСБО 37 «Забезпечення, умовн1 зобов’язання та умовш активи»; МСФЗ 2 «Плат1ж на 
хнов1 акц1Й»; Пос1бник з застосування МСФЗ 4 «Договори страхування»; Основи для 
внсновюв до МСФЗ 17 «Страхов! контракта» - у вс1х випадках словосполучення
економ1чн1 р1шення» залпнено словом «р1шення», а поняття «користувачЬ> звужено до 
(основних користувач1в»;
• МСФЗ 9 «Фшансов1 1нструменти»; МСФЗ 7 «Ф1нансов1 шструменти: розкриття 
шформацп»; МСБО 39 «Фшансов1 1нструл1енти: визнання та оц1нка» - змши стосуються 
лроцентних ставок (таю як ЫВОЯ, Е1ЛИВОК. 1 Т1ВОК), що використовуються в р1зних 
ршансових шструментах: вщ 1потечних кредит1в до похщних шструментхв.
Поправки:
-  зм1нили вимоги до обл1ку хеджування: при облшу хеджування передбачаеться, що 
контрольний показник процентноТ ставки, на якому заснован1 грошов1 потоки, що 
хеджуються 1 грошов1 потоки вщ шструменту хеджування, не зм1ниться в результат! 
реформи;

обов'язков1 для вс1х в1дносин хеджування, на як1 безпосередньо впливае реформа 
внутр1шньобанк1вськоТ ставки реф1нансування;
-  не можна використовувати для усунення будь-яких 1нших наслщк1в реформи; 

вимагають розкриття шформацп про стушнь впливу поправок на вщносини
хеджування.
Застосування цих стандарте не мае суттевого впливу на цю ф1нансову зв1тшсть.

МСФЗ, як! прийнят1, але ще не набули чинносп

Змши до стандартгв, ефективна дата застосування яких настав з 01 сгчня 2021 року:
• МСФЗ 9 Фшансов1 шструменти , МСБО 39 Фшансов1 ш струм енти: Визнання та оцшка , 
МСФЗ 7 Фшансов1 шструменти: Розкриття шформацп , МСФЗ 4 Страхов! контракта та 
МСФЗ 16 Оренда -  змши стосуються обл1ку хеджування, розкриттю шформацп та змши 
догов!рних грошових потоюв;

Змши до стандартгв, ефективна дата застосування яких настае з 01 сгчня 2022 року:
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• МСБО 16 «Основш засоби» - змши стосуються заборони вираховувати з вартост1 
основних засоб1в суми, отримаш вщ реагнзацп вироблених предмете, коли компашя готус 
актив до його цшьового використання
• МСБО 37 «Забезпечення, непередбачеш зобов’язання та непередбачеш активи» - 
уточнения, щодо «витрат на виконання договору »
• МСФЗ 3 «Об’еднання б1знесу» - додано виняток щодо зобов'язань 1 умовних зобов'язань, 
а також актуал1защя посилань в МСФЗ (1РК.8) 3 на Концептуальш основи пщготовки 
фшансово'Г зв1тност1, не змшюючи вимог до обл1ку для об'еднання б13НеС1В
• Щор1чн1 поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (1РК.8) 1 - Поправка дозволяе доч1рньому 
пщприемству, що застосовуе 1РК8 1: Э16 (а) (яке переходить на МСФЗ шзшше своеТ 
чатеринсько’Г компани), виконати оцшку накопиченого ефекту курсових р1зниць у склад1 
1ншого сукупного доходу - на пщстав1 тако'Г оцшки, виконано'Г материнською компашею на 
дату и переходу на МСФЗ
• Щор1чн1 поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (1РК.8) 9 - Поправка уточнюе характер 
ком1С1Йно1 винагороди, що включаеться в «10-вщсотковий» тест при припиненш визнання 
фшансових зобов'язань
• Щор1чн1 поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (1РК.8) 16 - Поправка уточнюе 
.люстративний приклад № 13 до МСФЗ (1РК8) 16 шляхом виключення прикладу 
>рахування вщшкодування, отриманого орендарем вщ орендодавця в якост1 компенсацп за 
лонесен1 витрати на полшшення об'екта оренди
• Щор1чн1 поправки в МСФЗ (2018-2020): МСБО (1А8) 41 - Поправка виключае вимогу 
ЬЛ8 41:22, яка вказуе, що потоки грошових коптв, пов'язаш з оподаткуванням, не 
включаються до розрахунюв справедливо! вартост1 010Л0Г1чних актив1в. Поправка 
призводить до ВЩПОВЩНОСТ1 1А8 41 1 1РЯ8 13

Змши до стандартгв, ефективна дата застосування яких настав з 01 сгчня 2023 року:
• МСБО 1 «Подання фшансово'Г звшюстЬ) - Поправки роз'яснюють критерш у МСБО 1 
для класифкацп зобов'язання як довгострокового: вимога до суб'екта господарювання мати 
право вщкласти погашения зобов'язання принаймш на 12 мюящв теля звгтого перюду
• МСФЗ 17 «Страхов! контракта» - основш вимоги: виключення деяких вщцв договоргв 31 
сфери застосування МСФЗ 17; спрощене подання актив1в 1 зобов'язань, пов'язаних з 
договорами страхування в ЗВ1Т1 про фшансовий стан; вплив облжових оц1нок, зроблених в 
попередн1х пром1жних ф1нансових зв1тностях; спрощений обл1К зобов'язань по 
зрегулюванню збитк1в за договорами, як1 виникли до дати переходу на МСФЗ 17

Кер1вництво Товариства достроково не застосовуе змши до стандарт1в та вважае, що 
зазначеш змши не будуть мати суттевого впливу на фшансову зв1тшсть Товариства в 
майбутньому.

4. ОСНОВШ ПРИПУЩЕННЯ, ОЦШКИ ТА СУДЖЕННЯ

При П1ДГОТОВЦ1 ф1НаНС0В01 ЗВ1ТНОСТ1 К0МПаН1Я ЗД1ЙСНЮС ОЦ1НКИ та припущення, ЯК1 
мають вплив на елементи фшансово’Г звггносп, грунтуючись на МСФЗ, МСБО та 
тлумаченнях, розроблених Ком1тетом з тлумачень м1жнародно’Г ф1нансовоТ зв1тност1. 
Оц1нки та судження базуються на попередньому доевцц та 1нших факторах, що за юнуючих 
обставин вважаються обгрунтованими 1 за результатами яких приймаються судження щодо 
бачансово'Г вартост1 актив1в та зобов’язань. Хоча щ розрахунки баз>тоться на наявн1й у 
кер1вництва Компани 1нформац1’Г про поточш поди, фактичш результата можуть зрештою 
В1др1знятися вщ цих розрахунк1в. Област1, де так1 судження е особливо важливими, област1,
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:до характеризуються высоким р1внем складности та област1, в яких припущення й 
розрахунки мають велике значения для подготовки фшансовоТ зв1тност1 за МСФЗ, наведеш 
нижче.

4.1. Судження щодо операцш, подш або умов за в'гдсутноспй конкретных МСФЗ
Якщо немае МСФЗ, який конкретно застосовуеться до операцн, шшоТ подп або 

умови, кер1вництво Компани застосовуе судження шд час розроблення та застосування 
эб.11ково1 полггики, щоб шформащя була доречною для потреб користувач1в для прийняття 
г -:оном1чних р1шень та достов1рною, у тому значенш, що фшансова зв1тшсть:

•  подае достов1рно фшансовий стан, фшансов1 результата д1яльност1 та грошов1 
потоки Компани;

•  вщображае економ1чну сутнють операцш, шших подш або умов, а не лише 
юридичну форму;

•  е нейтральною, тобто вшьною вщ упереджень;

•  е повною в ус1х суттевих аспектах.

Шд час здшснення судження кер1вництво Компашя посилаеться на прийнятнють
- ̂ зедених дал1 джерел та враховуе Тх у низхщному порядку:

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

2) визначення, критерп визнання та концепцй оцшки актив1в, зобов’язань, доход1в та 
витрат у Концептуальнш основ1 фшансовоТ звггносп.

Шд час здшснення судження кер1вництво Товариства враховуе найостаннши 
"сложения шших оргашв, що розробляють та затверджують стандарта, яю застосовують 
~од1бну концептуальну основу для розроблення стандарт1в, шшу професшну Л1тературу з 
обл1ку та прийнят! галузев1 практики, Т1ею м1рою, якою вони не суперечать 
5}ццезазначеним джерелам.

Операцн, що не регламентуються МСФЗ Товариством не здшснювались.

4.2. Судження щодо справедливо! вартоспй активгв Компани
Справедлива вартють швестицш, що активно обертаються на оргашзованих 

I :нансових ринках, розраховуеться на основ1 поточно'Т ринково'Т вартост1 на момент

закриття торНв на зв1тну дату. В шших випадках оцшка справедливоТ вартост1 

ггунтуеться на судженнях щодо передбачуваних майбутшх грошових потоюв, юнуючо'Т 
економ1чноТ ситуацн, ризиюв, властивих р1зним фшансовим шструментам, та шших 
1 актор1в з урахуваиням вимог МСФЗ 13 «Оцшка справедливоТ вартост1».

4.3. Судження щодо змт справедливо! вартоспй фшансових активгв
Кер1вництво Компани вважае, що обл1ков1 оцшки та припущення, яю мають

сгосунок до оцшки фшансових шструмент1в, де ринков1 котирування не доступш, е 
:*лючовим джерелом невизначеност1 ощнок, тому що:

1) вони з високим ступенем ймов1рност1 зазнають змш з плином часу, осюльки 
оцшки базуються на прииущеннях кер1вництва щодо вщсоткових ставок,
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волатильности змш валютных курав, показниюв кредитоспроможност1 

контрагенте, коригувань пщ час оцшки шструмент1в, а також специф1чних 
особливостей операцш; 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, курсгв обмшу валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти
1 коригувань пщ час оцшки 1нструмент1в, бшыда або менша змша в оцшщ вартост1 
фшансових шструменпв у раз1 вщсутност1 ринкових котирувань мала б ютотний вплив на 
зщображений у фшансовш звгшосп чистий прибуток та збиток.

Р озум1ючи важливють використання обл1кових оц1нок та припущень щодо 
справедливо! вартост1 фшансових актив1в в раз1 вщсутност1 вх!дних даних щодо 
справедливо! вартосп першого р1вня, Кер1вництво Товариства плануе використов>ъати 
оц1нки та судження яю базуються на профес1йн1й компетенцп пращвниюв П1дприемства, 
ДОСВ1Д1 та минул их под1ях, а також з використанням розрахунк1в та моделей вартост1 

фшансових актив1в. Зал>"чення зовн1шн1х експертних оц1нок щодо таких фшансових 
:нструмент1в де оцшка, яка базуеться на профес1Йн1Й компетенцп, досвш та розрахунках е 
недостатньою, на думку Кер1вництва е прийнятним та необхщним.

Використання р1зних маркетингових припущень та/або методгв оц1нки також може 
мати значний вплив на передбачувану справедливу вартють.

4.4. Судження щодо очтуваних термине утримання фшансових шструмештв
Кер1вництво Компани застосовуе професшне судження щодо термш1в утримання

фшансових 1нструмент1в, що входять до складу фшансових актив1в. Професшне судження 
за цим питаниям грунтуеться на оцшщ ризиюв ф1нансового 1нструменту, його 
прибутковост1 й динамщ1 та 1нших факторах. Проте юнують невизначеност1, як1 можуть 
бути пов’язаш з призупиненням об1гу цшних папер1в, що не е шдконтрольним кер1вництву 
Компани фактором 1 може суттево вплинути на оц1нку фшансових шструмешт

4.5. Використання ставок дисконтування
Товариство використовуе ставку дисконтування, яка визнаеться як облжова ставка НБУ 

на день проведения розрахунюв.

4.6. Судження щодо виявлення ознак знецшення активов
В1дносно фшансових актив1в, яю оц1нюються за амортизованою варт1стю, 

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

Товариство визнае резерв пщ збитки для очшуваних кредитних збитк1в за 
фшансовими активами, як1 оц1нюються за амортизованою вартютю, у розм1р1 оч1куваних 
кредитних збитюв за весь строк дн ф1нансового активу (при значному збшыненш 
кредитного ризику/для кредитно-знец1нених ф1нансових актив1в) або 12-м1сячними 
оч1куваними кредитными збитками (у раз! незначного зростання кредитного ризику).
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Зазвичай очжуеться, що очжуваш кредитш збитки за весь строк дй мають бути 
згзнаш до того, як фшансовий шструмент стане прострочений. Як правило, кредитный

значно зростае ще до того, як фшансовий шструмент стане простроченим або буде 
' пчено шип чинники затримки платеж1в, що е специф1чними для позичальника, 

-приклад, здшснення модифшацЙ або реструктуризацй).
Кредитний ризик за фшансовим шструментом вважаеться низьким, якщо фшансовий 

=струмент мае низький ризик настання дефолту, позичальник мае потужнш потенщал 
5 'хонувати своТ догов1рн1 зобов'язання щодо грошових потоюв у короткостроковш 
зерспектив1, а несприятлив1 змши в економ1чних 1 дшових умовах у довгостроковш 
";г^пектив1 можуть знизити, але не обов’язково здатшсть позичальника виконувати своТ 
зобе з'язання щодо догов1рних грошових потоюв.

Фшансов1 шструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик 
тгпе на пщстав1 того, що ризик дефолту за ними е нижчим, шж ризик дефолту за шшими 
: нднеовими 1нструментами Товариства або Н1Ж кредитний ризик юрисдикцй, в яюй 
7 : ВарИСТВО ЗД1ЙСНЮС Д1ЯЛЬН1СТЬ.

Оч1куван1 кредитш збитки за весь строк дй не визнаються за фшансовим 
-:.тр\^1ентом просто на шдстав1 того, що вш вважався шструментом 13 низьким кредитним 

гезиком у попередньому званому пер10Д1, але не вважаеться таким станом на звггну дату. У 
такому випадку Товариство з'ясовуе, чи мало мюце значне зростання кредитного ризику з 

: менту первкного визнання, а отже чи постала потреба у визнанш оч1куваних кредитних 
збитюв за весь строк дй.

Очжуваш кредитш збитки вщображають власш оч1кування Товариства щодо 
'7 *едитних збитюв.

4. 7. Судження щодоризишв, пов’язаних з податковим та шшим законодавством
Законодавство УкраТни щодо оподаткування та здшснення господарськоТ д1яльност1 

операц1ям факторингу, вщетуплення прав вимог продовжуе розвиватися. Законодавч1 

ахти та нормативш акти не завжди ч1тко сформульован1, а Тх тл^ачення залежить в1д точки 
зору М1сцевих, обласних 1 центральних орган1в державноТ влади та шших оргашв 
“ержавного управлшня. Не рщко точки зору ргзних органгв на певне питания вщр1зняються. 
Т:зариство вважае, що воно дотримувалося вс1х нормативних положень, 1 вс1 передбачен1 

законодавством податки 1 вгдрахування були сплачен1 або нарахован1. Водночас 1снуе ризик 
того, що операцй й 1нтерпретацЙ того, що не були поставлен! шд с> 1̂Н1в державними 
: рганами в майбутньому, хоча пей ризик значно зменшуеться з плином часу. Неможливо 
в:.1значити суму непред’явлених позов1в, що можуть бути пред’явлеш, якщо таю взагал1 

.:нують, або ймов1рн1сть будь-якого несприятливого результату.
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5. РОЗКРИТТЯ 1НФОРМАЦИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СПРАВЕДЛИВО! 
ВАРТОСТ1

5.1. Принципи оцшки за справедливою варпистю
Товариство класифшуе оцшки за справедливою вартютю за допомогою 1ерархй 

справедливо! вартост1:
р1венъ 1: щни котирувань на активних ринках для щентичних актив1в або зобов’язань; 
ргвень 2: вхццй даш, 1шш шж щни котирувань, що увшшли у р1вень 1, яю спостер1гаються 
для актив1в або зобов’язань або прямо, або опосередковано
р1венъ 3: вхщш даш актив1в або зобов’язань, що не грунтуються на даних ринку, яю можна 
спостер1гати.

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

операцй М1Ж незалежними сторонами. Справедлива вартють визначасться як ц1на, 
узгоджена м1ж зац1кавленим покупцем та зац1кавленим продавцем в операцй незалежних 
стор1н. Мета визначення справедливо! вартост1 для фшансового шструмента, який вщкрито 
к>т[уеться та продаеться на активному ринку - отримати щну, за якою вщбулась би операцш 
на дату балансу з цим шструментом (тобто без модифшацй або перепакування 1нструмента) 
на найсприятлив1шому активному ринку, до якого суб'ект господарювання мае 
безпосередн1й доступ. Проте суб'ект господарювання коригуе щну на сприятлив1шому 
ринку для вщображення будь-яких розходжень кредитного ризику контрагента М1Ж р1зними 
1нстр>^ментами, як1 вщкрито купутоться 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 1Сн>тоть, Ух застосовують 
хтя оц1нки ф1нансового 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 останн1х ринкових операцш м1ж об1знаними, зац1кавленими та незалежними 
сторонами (якщо вони доступш), посиланш на поточну справедливу вартють шшого 
иентичного 1нструмента, анал131 дисконтованих грошових поток1в. Мета застосування 
метод1в оц1нювання -визначити, якою була б цша операцй на дату оцшки в обмш1 М1Ж 

незалежними сторонами, виходячи 13 звичайних М1ркувань б1знесу. Справедлива вартють 
оц1нюеться на основ1 результат1в застосування метод1в оц1нювання, в яких максимально 
враховуються ринков1 показники (та якомога менше -  даш, специф1чш для компанй). 
Пер10дичн0 Товариство обстежуе методи оц1нювання та перев1ряе Тх на обгрунтован1сть, 
застосовуючи щни спостережених поточних ринкових операц1Й з такими самими 
шструментами, або на основ! шших доступних спостережених ринкових даних.
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Компашя здшснюе виключно безперервш оцшки справедливоТ вартост1 актив1в та 
зобов’язань, тобто таю оцшки, яю вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у з в т  про фшансовий 
:тан на юнець кожного звтю го перюду.

5.2. Методики оцшюеання та вхлдт дат, використам для складання оцшокза 
справедливою вартктю

Класи активгв 
та зобов’язань, 

оцшених за 
справедливою 

вартгстю

Мепюдики оцшювання
Метод
оцшки

(ринковий,
доходный,
витратни

й)

Вихгдш дат

Г РОШОВ1 КОШТИ Первюна та подальша ощнка грошових 
кошт1в здшснюеться за справедливою 
вартютю, яка дор1внюе Тх номшальнш 
вартост1

Ринковий Офщшш курси НБУ

Депозити (кр1м 
депозитив з 
розм1щенням до 3-
X М1СЯЦ1В та
депозипв до 
запитання)

Первюна ощнка депозиту 
здшснюеться за його справедливою 
вартютю, яка зазвичай дор1внюе його 
номшальнш вартость Подальша 
ощнка депозитив у нащональшй валют! 
здшснюеться за справедливою 
вартктю очжуваних грошових потоюв

Дохщний
(дисконтува

ння
грошових
потоюв)

Ставки за депозитами, 
ефективш ставки за 

депозитними договорами

БорГОВ1 Ц1НН1 
папери

Первюна ощнка боргових щнних 
папер!в як фшансових актив1в 
здшснюеться за справедливою 
вартютю, яка зазвичай дор1внюе щш 
операцн, в ход! якоТ був отриманий 
актив. Подальша ощнка боргових 
щнних папер1в здшснюеться за 
справедливою вартютю.

Ринковий,
ДОХ1ДНИЙ

ОфщШШ б1рЖОВ1 КурСИ 
орган1затор1в торпв на 

дату' оцшки, 
котирування аналопчних 
боргових щнних папер1в, 

дисконтоваш потоки 
грошових КОШТ1В

1нструменти
кашталу

Первюна ощнка 1нструменив кашталу 
здшснюеться за Тх справедливою 
вартютю, яка зазвичай дор1внюе щш 
операцн, в ход! якоТ був отриманий 
актив. Подальша ощнка шструменпв 
кашталу здшснюеться за 
справедливою вартютю на дату 
оцшки.

Ринковий,
витратний

ОфЩ1ЙН1 61РЖОВ1 КурСИ 
орган1затор1в торпв на 

дату оцшки, за 
в1дсутност1 визначеного 
б1ржового курсу на дату

ОЦШКИ,
використовуеться 
остання балансова 

варт1сть, щни закриття 
б1ржового торгового дня

Дебггорська
заборговашсть

Первюна та подальша ощнка 
деб1торськоТ заборгованост1 
здшснюеться за справедливою 
вартютю, яка дор1внюе вартост1 

погашения, тобто сум1 очжуваних 
контрактних грошових потоюв на дату 
оцшки.

Дохщний

Контрактш умови, 
ймов1рнють погашения, 
ОЧ1КуваН1 ВХ1ДН1 ГрОШОВ1 

ПОТОКИ

ПОТОЧШ
зобов’язання

Первюна та подальша ощнка поточних 
зобов’язань здшснюеться за вартютю 
погашения Витратний

Контрактш умови, 
ймов1рн1сть погашения, 

ОЧ1КуваН1 ВИХ1ДН1 
грошов! потоки

Пвень крархи справедливо! вартоспй, до якого належать оцтки
справедливоТ в ар тост!
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Класн актиы в та
зобов’язааь. ^  в ш и »

3 р1вень 
(т|, шо не мають 
котирувань I не е 

с посте режу ван нм и)

Усього

а с з  ж »  х з  ЭИ9 2020 2019 2020 2019

Дата оцшки 31.12.2020 31.12.2019

Деб1торська забор' :■ ми-тг 28 739 15 868 28 739 15 868

Права грошових вммог х  
трет1х о аб  (борж нш л. 
придбаш по догокфаш 
вщступлення (гчтпшл-

подальшоТ реалгааш к»: 
стягнення з б о р т т - и

30 998 16 744 30 898 16 744

У 2020 рсш к ^ е к х к  шж щшишшш к р р п  к
Рух активы, шж м в м м в а  ж сярвтейшшшвт шршаеяшт ж шшшввдтстанням вих'гдних даних

3-г» ршвжш шгршргв

оцжених за справедливою вартктш 
з використанням 3-го рйвня кгрархн

к л а в ш  
станом на
31.12*2019

П р и м я в Заллшкн

ка
31.12-2 #20

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

збитки визнаш
Поточна лебгторсыа иГнциоииш ц 1 5 8 6 8 12(71 28 7Э9 -

Права грошових вимог до трепх осю 
(боржниив), придбаш по договорам 
вщступлення (кутвльпродажу) прав вимоги 
для подалыно1 реал1зацл або стягнення з 
боржникш

16 744 14154 30 898

Кер1вництво Товариства вважас, що наведен! розкриття щодо застосування
справедливо! вартост1 е достатшми, 1 не вважае, що за межами фшансово'Г зв1тност1 
залишилась будь-яка суттева шформащя щодо застосування справедливо! вартосп, яка 
може бути корисною для користувач1в фшансово'Г звггносп.

1 н ш 1 розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцшка справедливо* вартоспй»

Справедлива вартють фшансових шструмент1в в пор1внянш з Тх балансовою 
вартютю

Балансова варткть Справедлива варт1сть
2020 2019 2020 2019

Права грошових вимог до трепх оаб  
(боржнимв), придбаш по договорам 
вщступлення (кушвл1-продажу) прав 
вимоги для подальшо'1 решнзацн або 
стягнення

30 898 16 744 30 898 16 744

Поточна деб1торська заборговашсть 28 739 15 868 28 739 15 868
Грошов! кошти 428 1 428 1

Кер1вництво Товариства вважае, що наведен! розкриття щодо застосування
справедливо! вартост1 е достатшми, 1 не вважае, що за межами фшансово'Г зв1тност1 
залишилась будь-яка суттева шформащя щодо застосування справедливо! вартост1, яка 
може бути корисною для користувач1в фшансово'Г звтю сп . Додаткову шформащю щодо 
змш справедливо!' вартост1 фшансових актив1в в зв’язку з урахуванням ризиюв наведено у 
прим. 16.3.
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6. О СН О В Ш  1 « Г С Ы  V» Ш Ь-1СТНШ  И НА Н ЕРУ Х 0М 1С ТЬ

С таном зь ЯЩ* зввгех_^^1 ягтннй перюд Товариство не мае на баланс!
основних засооз

Станом зь  - 1Л1 71 Л§ р*г а шдприемства облжовуеться в склад1
швестицшно: н ^ ' в к а ж ш  и г  а*с ш зальне прим1щення площею 103 м.кв., що 
розташоване в ч. . з - и г т  е_г~ . з: ■ г~1 с. грн. По вищезазначеному активу
шдприемство ~с ве ~™и ^ 1  :л : - л^тыпому використанню. При цьому в
господарськш ^~ггьдига вв 'Жазт и ц н  в ■ 11 и 1 нам1р1в продавати протягом року 
теж не мае. Пгнч^с-вгтл ? ~ т и ч г “з*л езг * : ж^жве зс _тьшення кашталу (очшуваня доходу 
вщ прирост> в л э э л  зарявгаг! К в р Е Ж Ш  шшхкж доооьним станом на 31.12.2020 року 
продовжувати :•: *_» хлшз и  вас-пспс грн . яку вважае справедливою для
цього активу.

7 I I 1 1 1 I I I ■ ! № ■

Розрахункоа ржзпшлм в ёштшх 2Ф2Ф. г р я ^
Станом на 31 грудня 

2019, грн
Поточний рахунок в ш с - 427 864.27 1 488,65

Станом на 3 1 .1 2 2 0  рокт гргаиовд пиш и Товариства представлен! коштами на 
поточних рахунках в банку. к х  облвовужлъс* за в о м в п в о ю  варпстю в сум1 427 864,27 
грн.

8. ДЕБГГОРСЬКА За БО РГО В а Н К  т ь

Найменуеання Станом на 31 грудня 
2020

Станом на 31 грудня 
2019

Деб1торська заборговашсть за прол>хзшо. 
товари, роботи, послуги 28 739 15 868

Станом на 31.12.2020 леб1торська заборговашсть Товариства в сум1 28 739 тис грн. е 
поточною. Частина дано! заборгованост1 в сум1 3 581 тис. грн представлена у вигляд1 

заборгованосп за договором кушвл1-продажу щнних папергв, шша частина, сума в розм1р1 
24 580 тис грн, е заборговашстю за договорами вщступлення Права грошових вимог до 
трет1х ос1б (боржник1в), придбаш по договорам вщступлення (кушвльпродажу) прав 
вимоги для подальшоТ реал1зацп або стягнення, шша заборговашсть становить 578 тис грн. 
СумшвноГ, прострочено!' та безнадшно1 заборгованост1 на звггну дату не мае. Товариство 
проводить анал1з та оцшку р1вня кредитного ризику з використанням шдивщуального 
пщходу. Станом на зв1тну дату Товариство проанал1зувало на шдивщуальнш основ1 

дебггорську заборговашсть стосовно необхщност1 створення резерву пщ збитки, та 
визначила, що не мае необхщност! у створенш резерву пщ збитки.

9. П О Т О Ч Ш  Ф1НАНСОВ11НВЕСТИЦИ

Поточш фшансов1 швестицп Компани сформоваш шенними швестицшними 
сертифжатами- Гнвестицшш сертифжати ТОВ «КУА «ХОЛДИНГ ГРУП» (ЗНВП1Ф
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з г. -. *.- З-гЮпгг. операцй по яким проводяться на вторинному ринку. 
Стгая е , ; з зи а^гг.стъ :квестшцйних сертиф1кат1в була переглянута на дату складання
2 засг5 х п .  Зпдно з положениями облшово! полггики Товариства, першим р1внем
5 кгасгз 1 а :̂«г.:. з яких отримуеться шформащя стосовно справедливо'! вартосп 
: . з : 2_гт>:=:з. с рннков1 котирування цш на активному ринку по щентичним активам 

‘ гь-гкнх коригувань). Виходячи з того, що станом на 31.12.2020 по швестищйним
- - ; • йтзл! ТОВ «КУА «ХОЛДИНГ ГРУП» (ЗНВП1Ф «АВК») зупинено внесения змш до 
. -Течи депозитарного облшу, тобто, найближчим часом (протягом наступних 12 мюящв) 
дан: шнш папери не можуть бути проданими та не вщповщають визначенню активу, як 
ресурсу за яким очшуеться отримання економ1чних вигод. Тому, кер1вництво Товариства 
вважае, що Тх справедлива вартють складае 1 грн. Таким чином, загальна сума уцшки даних 
фшансових швестицш складае на 31.12.2020 - 2 999 тис. грн.

10.1НШ1 ОБОРОТН1 АКТИВИ ТОВАРИСТВА

Наименування активу Станом на 
31 грудня 2020 року

Станом на 
31 груд1т 2019 року

Права грошових вимог до трепх оаб (боржник1в), 
придбаш по договорам вщступлення (кушвль 
продажу) прав вимоги для подальшоТ реал1зацп

30 898 16 744

Необоротш активи, утримуваш для продажу - -
Станом на 31.12.2021 року права грошових вимог до трет1х осхб (боржниюв), придбаш по 
договорам вщступлення (кушвльпродажу) прав вимоги для подалыно! реал1зацп складать
30 898 тис.грн. 3 них 14 216 тис. грн. це права вимог до юридичних ос1б та 16 682 тис. грн.- 
це права вимог до ф1зичних ос1б за споживчими кредитами, яю були придбаш на аукцюнах 
у В1тчизняних банк1в. Ном1нальна варпсть заборгованностей ф1зичних ос1б за придбаними 
правами вимоги, зпдно отриманих докуменпв перевищуе суму придбання. По ряду 
заборгованностей е протермшування термш1в повернення боргу та Товариство проводить 
роботу з залученням Приватних виконавщв щодо погашения даних заборгованностей. 
Товариство не впевнене в поверненш номшально! вартосп боргу 1 тому вважае, що 
варпсть сплачена за даш права , являеться Тх справедливою вартютю на зв1тну дату.

До необоротних актив1в, утримуваних для продажу Будгвля 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 
господарсьюй д1яльност1 П1дприемства та не оч1куеться можлив1сть продажу об’екту 
протягом наступних 12 М1сяц1в. Тобто, отримання економ1чних випд для пщприемства по 
об’екту найближчим часом не очшуеться. Тому, кер1вництво Товариства продовжуе 
оц1нювати даний актив в сум1 1 грн. та визнаючи >щ1нку в розм1р1 45 тис. грн.

11. ВЛАСНИЙ КАП1ТАЛ

Зареестрований кшп гал Товариства сформований у випоБщностт до законодавства 
Украши та сплачений повн1стю грошовими коштами. Розм1р статутного кап1талу станом на
31 грудня 2020 року складав 8 000 тис грн.
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Зареестрований каштал ТОВ «ФК «ПАРЮ» вщповщно до останньо!' редакцй 
Статуту. яка була затверджена Загальними зборами Учасниюв 15 С1чня 2019 року (протокол 
№15 01-1). сформований виключно грошовими коштами у розм1р1 8 ООО 000,00 грн (Вю1м 
мшьйошв гривень 00 копшок), що складае 100% зазначеноТ в Статуп суми зареестрованого 
кашталу Товариства та розподшено наступним чином:

Хо
п/п Учасники Сума внеску (грн) Частка у статутному 

каттал 'г (%)
1 Слюзенко Володимир Олександрович 1 999 200,00 99,99
2 Радченко Олег ЕИкторович 800,00 0,01

Разом статутний к аттал 8 000 000,00 100,00

Неоплачений каттал станом на 31.12.2020 вщсутнш.
Нерозподшенин прибуток (непокритий збиток) у склад1 власного кашталу 

Товариства станом на 31.12.2020 складае 81 тис грн.

12. ПОТОЧШ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Найменування Станом на 
31 грудня 2020 року

Станом на 
31 грудня 2019 року

Короткостроков1 кредита банюв 23 490 23 310
Поточна кредиторська заборгованють за: 

-довгостроковими зобов’язаннями
- розрахунками з бюджетом
- з податку на прибуток
- розрахунки 31 страхування
- розрахунками з оплати пращ

28 995

17 6
3 6
15 -

56 -

Поточи 1 забезпечення (резерв вщпусток) 62 43
1нша поточна заборговашсть - 1 190

Станом на 31 грудня 2019 року загальна сума поточних зобов’язань Товариства 
становила 24 549 тис грн. Протягом 2020 року сума заборгованост1 збшьшилась на 28 068 
тис грн та станом на 31 грудня 2020 року и вартють становить 52 635 тис грн. Основна 
частина поточних зобов’язань у розм1р1 23490 тис грн представлена заборгованютю за 
короткостроковими кредитами банку. Номшальна процентна ставка за користування 
кредитом становить 22-24 % р1чних, сплата вщсотюв щомюячно. Погашения частини суми 
кредиту в розм1р! 9 850 тис грн вщповщно до договору передбачено до 13.04.2021р, та 
13 640 тис грн -  до 05.11.2021.

Заборгованнють в сум1 28 995 являеться поточною заборгованнютю за придбаш 
права грошових вимог до трет1х ос1б (боржниюв),що придбаш по договорам вщступлення 
(кушвльпродажу) прав вимоги для подалыпоТ реал1зацЙ.

На звггну дату Товариство не мае прострочено! кредиторськоУ заборгованость
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13. ДОХОДИ

Доходи 2020 рт 2019 ргк
_ - зшй фшансових послуг (рядок 
ЭМ 9 283 4 455

йш доходи (рядок 2120) 2 220
I . - 1 рялок 2240) 7 463 7 047

ДОХОЛ1В 16 748 11 722

Факторинг -  це е фшансування пщ вщступлення права грошово'1 вимоги, за яким 
:ина сторона передае або зобов'язуеться пере дати грошов1 кошти в розпорядження друго'1 

сторони за плату, а друга сторона вщступае або зобов'язуеться вщступити свое право 
грошовоТ вимоги до третьо1 особи. Плата за договором факторингу може бути у форм1 

р1зниц1 М1Ж реальною цшою вимоги 1 цшою, передбаченою в договори право вимоги за 
яким передаеться. Дохщ (винагорода) Товариства вщ здшснення факторингових операцш 
за 2020 р!к склав 9 283 тис.грн.

До шших доходов в вщнесено доходи вщ реал1зацй щнних папер1в в сум1 7 463 тис 
грн за 2020 рк.

14 ВИТРАТИ

АдмЫстративш витрати 2020 рйк 2019 р1К
Оплата пращ 811 609
Нарахування на зароб1тну плату 178 134
1нформацшно-консультацшш послуги 15 185
Винагорода оргашзаторам аукцюшв та приватним 
нотар1усам 1066 613

Послуги приватних виконавщв 427 -
Поштов1 витрати 296 -
Оренда прим1щення 150 -

1шш послуги стороншх оргашзацш 226 52
Розрахунково-касове обслуговування 48 43
Податки та обов’язков1 платеж! - 3
Резерв вщпусток адмшютративного персоналу 62
Всього адмиистративш витрати 3279 1 639

1нип оисрацшш витрати
Визнаш пеш та штрафи 1 -
Соб1варт1сть реал130ваних активов, 
утримуваних для продажу - 175

Фшаисов! витрати
Нараховаш вщсотки за користування кредитами 
банку 5811 2 587

Комюп за користування позиками (кредитами) 181 254
Всього фтансов/ витрати 5992 2 841

1нш1 витрати
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Соб1варт1сть реал13ованих ф1нансових 1нвестиц1й 7458 7 035
Всього т ип вит рат и 7458 7 035

Анал13 адмшютративних витрат свщчить, що найбшыпу питому вагу в 
адмшютративних витратах у 2020 рощ складае 30 % витрати на оплату пращ пращвниюв 
разом з нарахуваннями, послуги нотар1ус1в та оргашзатор1в аукщошв складають -33 %, 
послуги приватних виконавщв складають -13%.

15. ЧИСТИЙ ПРИБУТОК

За результатом д1яльност1 в 2020 рощ Товариством отримано прибуток в розм1р1 18 
тис грн. Витрати з податку на прибуток склали 3 тис грн. Чистий прибуток станом на звггну 
дату становить 15 тис грн.

16. РОЗКРИТТЯ ШШ011НФОРМАЦП

16.1. Умовш зобов 'язання

16.1.1. Операцшне середовище
Економ1ка Украши характеризуються низьким р1внем лжвщносп на ринках 

кашталу, вщносно високим р1внем шфляцй та наявнютю валютного контролю, що не 
дозволяе нацюнальнш валют бути Л1квщним засобом платежу за межами Украши. 
Економ1ка УкраТни в значнш М1р1 залежатиме вщ реформування адмшютративно! та 
правово'1 систем. В наслщок цього, дхяльносп в Украли властив1 ризики, яких не юнуе в 
умовах б1льш розвинених ринюв.

Кер1вництво вважае, що воно вживае вс1 необх1дн1 заходи для забезпечення стшкост1 
б1знесу Компани в цих умовах. Однак, неспод1ваш попршення в економ1Ц1 можуть негативно 
впливати на результата д1яльност1 Товариства 1 ф1нансове становище. Ефект такого 
потенщйно негативного впливу не може бути достов1рно оцшений.

16.1.2. Оподаткування
У результат! загальноТ нестаб1льно1 економ1чно1 ситуацп рег10нальне 1 

загальнодержавне податкове законодавство Украши пост1Йно зм1нюються. Кр1м того, 
трапляються випадки 'Тх непосл1довного застосування, тлумачення 1 виконання. 
Недотримання закошв та нормативних актгв У крайни може призвести до накладення 
серйозних штраф1в 1 пен1. В результат! майбутшх податкових перев1рок можуть бути 
виявлеш додатков1 зобов'язання, як1 не будуть вщповщати податково! зв1тност1 Компани. 
Такими зобов'язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи 1 пеня; та !'х розм1ри 
можуть бути ютотними. У той час як Товариство вважае, що воно вщобразило вс1 операц11 у 
В1ДПОВ1ДНОСТ1 з чинним податковим законодавством, 1снуе велика кшькють податкових 
норм 1 норм валютного законодавства, в яких присутня достатня к1льк1сть сп1рних 
момент1в, яю не завжди ч1тко 1 однозначно сформульовань

16.1.3. Судов1 позови

В процес1 звичайно! д1яльност1 Товариство залучено в судов! розгляди, але по ВС1М 
справам, наявн1сть яких притаманна його д1яльност1, виступае позивачем. Станом на
31.12.2020 року Товариство мае значну юльюсть судових позовгв до боржниюв по
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придбаним правам грошових вимог до трет1х ос1б (боржниюв), що придбаш по договорам 
вщступлення кушвльпродажу) прав вимоги для подалыпоТ реагпзацй. До Товариства не 
висуваються претензи. Кер1вництво Товариства вважае, що в юнцевому пщсумку 
зобов’язання, якщо таке буде, що випливае з р1шення таких судових розгляд1в або 
претензш, не зробить ютотного впливу на фшансове становище або майбутш результата 
д1яльност1 Товариства. Станом 31.12.2020 Товариство не мало суттевих претензш, яю були
б висунуп по вщношенню до нього.

16.1.4. Ступшь повернення дебггорськоТ заборгованост! та шших фшансових 
активйв

Внаслщок ситуацп, яка склалась в економщ1 УкраТни, а також як результат 
економ1чно‘Т нестабшьност1, що склалась на дату балансу, юнуе ймовгршсть того, що активи 
не зможуть бути реал13оваш за Тхньою балансовою варт1стю в ход1 звичайноТ д1яльност1 
Товариства.

Стушнь повернення цих актив1в у значшй м1р1 залежить вщ ефективност1 заход1в, як1 
знаходяться поза зоною контролю Товариства. Стушнь повернення дебгторськоТ 
заборгованост1 Товариства визначаеться на пщстав1 обставин та шформацп, яю наявн1 на 
дату балансу.

Товариство проводить роботу по погашению заборгованносп по придбаним правам 
грошових вимог до трет1х ос1б (боржниюв), що придбан1 по договорах! вщступлення 
(кушвльпродажу) прав вимоги для подальшоТ реал1заци, в тому числ1 з залученням 
приватних виконавщв.

На думку кер1вництва Товариства, додатковий резерв пщ ф1нансов1 активи на 
сьогодшшнш день не потр1бен, виходячи з наявних обставин та шформацп.

16.2. Розкриття тформа ци 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 управл1нського персоналу Товариства;
• близью родич1 особи, зазначеноТ вище;

компани, що контролюють Товариство, або здшснюють суттевий вплив, або мають 
суттевий вщсоток голос1в у Товариства;
• програми виплат по зак1нченн1 трудово'Т Д1Яльност1 прац1вник1в Товариства або будь- 
якого 1ншого суб'екта господарювання, який е пов'язаною стороною Компани.

1нформащя про перелш пов’язаних ос1б станом на 31.12.2020, наведено нижче:
№
п/п Тип пов'язаноТ особи Найменування, П1Б

1
Учасники Товариства та Тх 
частка у Статутному 
каштал I

Слюзенко Володимир Олександрович

2 Директор Клевець Свгглана Васил1вна
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Нижче представлена шформащя щодо операцш з пов’язаними сторонами за вщповщш 
ЗВ1ТН1 перюди:

Найменування операцй Сума операцй 
за 2020 рж, тис грн

Сума операцй 
за 2019 рж, тис грн

В1дступлення права вимоги на нового 
кредитора по заборгованост1 за рашше 
продан11нвестиц1йн1 сертиф1кати

- 4 283

Придбання права вимоги до 
боржника учасника Товариства

- 500

Винагорода управлшському 
персоналу ( оплата пращ)

224 230

Винагорода повязанш особ1 
Слюзенко ВО

182 182

Отримання позики вщ засновника 8915 -

Також, протягом зв1тного року були проведет виплати управлшському персоналу 
(кер1внику Товариства) та повязанш особ1, яю пов'язаш з оплатою пращ.

Протягом звггного перюду Товариство не брало на себе ютотних зобов'язань по 
пенсшним виплатам, оплат1 вихщноТ допомоги або шших довгострокових зобов'язань перед 
управлшським персоналом (кер1вником Товариства).

16.3. Цш1 та полипики управлшня фшансовими р тикам и
Кер1вництво Товариства визнае, що Д1яльнють Товариства пов’язана з ризиками 1 

вартють чистих актив1в у нестабшьному ринковому середовииц може суттево змшюватись 
унаслщок впливу суб’ективних чинниюв та об’ективних чинниюв, в1ропднють 1 напрямок 
впливу яких заздалегщь точно передбачити неможливо. До таких ризиюв вщнесено 
кредитний ризик, ринковий ризик та ризик Л1Квщност1. Ринковий ризик включае валютний 
ризик, вщсотковий ризик та шший цшовий ризик. Управлшня ризиками кер1вництвом 
Товариства зд1йснюеться на основ1 розум1ння причин виникнення ризику, кшьюсноТ ощнки 
його можливого впливу на вартють чистих актив1в та застосування шструментар1ю щодо 
його пом’якшення.

3 к1нця 2019 року розпочалося поширення нового коронав1русу, який отримав назву 
СОУШ-19, здатного викликати важю наслщки, що призводять до загибел1 людини. На 
юнець 2019 р Всесв1тня орган1зац1я охорони здоров'я повщомляла про обмежене число 
випадюв заражения СОУШ-19, але 31 С1чня 2020 року оголосила надзвичайну ситуащю в 
област1 охорони здоров'я, а 13 березня 2020 року - про початок пандемй з зв'язку 31 
стр1мким поширенням СОУШ-19 в Свроп1 та 1нших репонах. Заходи, що вживаються по 
всьому св1ту з метою боротьби з поширенням СОУШ-19, призводять до необхщност1 
обмеження дйювоУ активност1. На тл1 цих подш вщбулося 1стотне пад1ння фондових ринюв, 
скоротилися Ц1ни на сировинш товари, зокрема, 1Стотно знизилася щна нафти, вщбулося 
ослабления украшсько1 гривш до долара США 1 Свро, 1 П1двищилися ставки кредитування 
для багатьох компанш, що розвиваються. Незважаючи на те, що, на момент випуску даноТ 
фшансово'1 ЗВ1ТНОСТ1 ситуащя все ще знаходиться в процес1 розвитку, представляеться, що 
негативний вплив на св1Тову економ1ку 1 невизначенють щодо подальшого економ1чного
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зргстання можуть в майбутньому негативно позначитися на фшансовому становипц 1 

I. на;-: со б их результатах Товариства. Кер1вництво Товариства уважно стежить за ситуащею 
геал!зус заходи щодо зниження негативного впливу зазначених подш на Товариство.

Кредитний ризик -  ризик того, що одна сторона контракту про фшансовий 
шструмент не зможе виконати зобов’язання 1 це буде причиною виникнення фшансового 
збитку шшо'Т сторони. Кредитний ризик притаманний таким фшансовим шструментам, як 
поточш та депозитш рахунки в банках, обл1гаци та деб1торська заборговашсть.

Товариство облгковуе в складI оборотных активгв придбаш (вгдступлеш) права 
вимог по дебгторським заборгованостям, якг тдпадаютъ тд кредитний ризик. Але 
Товариство оцшюе дану заборгованнгсть як таку, що буде реалгзованою або погашеною 
протягом 12 мгсяцгв не нижче вартостг придбання.

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

потоки вщ фшансового шструмента коливатимуться внаслщок змш ринкових щн. 
Ринковий ризик охоплюе три типи ризику: шший цшовий ризик, валютний ризик та 
вщсотковий ризик. Ринковий ризик виникае у зв’язку з ризиками збитюв, зумовлених 
коливаннями щн на акцп, вщсоткових ставок та валютних курс1в. Компашя 
наражатиметься на ринков1 ризики у зв’язку з швестищями в акцп, обл1гацп та шпп 
фшансов1 шструменти.

Товариство щокварталъно здшснюе оцшку цтних папергв, що входять до складу 
його активгв за гх справедливою вартгстю. Справедлива вартгсть цтних папергв, внесених 
до бгржового списку, оцтюеться за бгржовим курсом органгзатора торггвлг на дату 
розрахунку вартостг чистых активгв (бгржовий курс), якг обертаютъся на фондовых 
бгржах Украшы. Якщо цшт паперы обертаютъся бглыи як на одному органгзаторг торггвлг 
то оцшка здшснюеться за найметиим з бгржових курсгв, вызначеных та опрылюдненых на 
кожному з оргашзаторгв торггвлг.

За результатами 2018 звгтного року Товарыством було вызнано збыток за 
результатами переоцшкы швестыцшных сертифгкатгв, щодо яких зупинено внесения змш 
до сыстемы депозитарного облгку з ггдно ргшення НКЦПФР, в сум г 2 999,0 тыс грн. В 
звгтному роцг продовжуе визнаваты уцгнку такых активгв в зазначенш сум г.

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

шструменти, з якими здшснюються операци на ринку.

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

Протягом 2020 року на баланс! Товарыства не облтовувалися фшансовг 
гнструменты номшованг в тоземнт вагютг.
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Вщсотковий ризик -  це ризик того, що справедлива вартю ть або майбутш  грошов1 

ПОТОКИ В1Д ф ш аН С О ВО ГО  1НСТр>Ъ1еНТа коливатимуться В НаСЛ1ДОК ЗМ Ш  ринкових В1ДСОТКОВИХ 

ставок. Кер1вництво Компани усвщомлюе, що в1дсотков1 ставки мож уть змшюватись 1 це 
впливатиме як на доходи Компани, так 1 на справедливу вартють чистих актив1в.

Протягом 2020 року на баланс! Товариства не облтовувалися фшансовг 
шструменти розмщет у боргових зобов ’язаннях у  нацюналънш валютг з фтсованою 
вгдсотковою ставкою

Ризик Л1КВШНОСТ1 -  ризик того, що Компашя матиме труднопц при виконанш 
зобов’язань, пов’язаних 13 фшансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки 
грошових коптв або шшого фшансового активу.
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1нформащя щодо недисконтованих платеж1в за фшансовими зобов'язаннями 
Товариства в розр1Э1 строюв погашения представлена наступним чином:

Р1к, що закшчився 31 
грудня 2020 року

До 1
М1СЯЦ

я

Вщ 1
М1СЯЦЯ ДО 
3 М1СЯЦ1В

Вщ 3
М1СЯЦ1В ДО

1 року

Вщ 1 
року до 
5 РОК1В

Бшыне 
5 роюв

Всього

1 2 3 4 5 6 7

Короткостроков1 позики - 23 490 23 490

Торговельна та шша 
кредиторська заборгован^сть

- 28500 28 500

Поточна заборговашсть за
довгостроковими
зобов'язаннями

-

Всього - 28 500 23 490 51 990

Р1к, що заюнчився 31 
грудня 2019 року

До 1
М1СЯЦ

Я

Вщ 1
М1СЯЦЯ ДО 
3 М1СЯЦ1В

Вщ 3
М1СЯЦ1В ДО

1 року

Вщ 1 
року до 
5 рок1в

Бшьше 
5 рок1в

Всього

Короткостроков1 позики - - 23 310 - - 23 310

Торговельна та шша 
кредиторська заборговашсть

- 1 190 - - - 1190

Поточна заборговашсть за
довгостроковими
зобов'язаннями

- - - - - -

Всього - 1 190 23 310 - - 24 500

Для того щоб обмежити вище зазначеш ризики, при вибор1 фшансових шструмент1в 
полггика Товариства базуеться на високому р1вш контролю з боку пращвниюв Компани з 
урахуванням вимог чинного законодавства Украши. Основною метою фшансових 
шструмент1в е залучення ф1нансування для операцшно!' д1яльност1 Товариства. Товариство 
м1Н1м1зуе ризики диверсифжацш свого 1нвестиц1Йного портфелю, анал1зуе ф1нансов1 активи
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ТОВ «ФШАНСОВА КОМПАШЯ «ПАР1С»
С>:н^нсова зв1тшсть, складена за МСФЗ станом на 31 грудня 2020 року

перед :\ . г* - з:дстежуе подальшу шформашю про щ активи. вкладаючи бшышсть 
с во 1.x з гсокими рейтингами надшность

I* • У шравлшня кяжттяам
Т о м р ю ю зд Л ц ц щ  управлшня капиталом з метою досягнення наступних цшей:

•  эберепш г я р ш ч й  и> Товариства продовжувати свою д1яльшсть так, щоб воно 1 

ПТ'** ц б с т я у м зо доххд ХТЯ учасниюв Товариства та виплати шшим
сторонам:

•  и б и т » и  нахжний прибуток \~час никам товариства завдяки встановленню цш 
на посл>тн Iоварнства. шо виповиають р1вню ризику.

Керхвництво Товариства здшснюс огляд структури кап 1 тал у на щор1чнш основь 
При цьому кер1вництво аиад зуе варткть катталу та притаманш його складовим ризики.

На основ1 отриманих висновюв Товариства здшснюе регулювання кашталу 
шляхом залучення додаткового кашталу або фшансування, а також виплати дивидендов та 
погашения юнуючих позик.

Товариство дотримуеться вимог до розм1ру кашталу, встановлених нормативними актами:

Нормативний акт Нормативний показник Показник
Товариства

Пункт 1 Роздшу XI. 
Положения про 
Державний реестр 
фшансових установ, 
затверджено 
Розпорядженням 
ДержавноТ комюй 
з регулювання ринюв 
фшансових послуг 
УкраУни
28.08.2003 № 41 (31 
змшами та
доповненнями)______

«Додатково до вимог, визначених роздшом IV цього 
Положения, фшансова компашя повинна в1дпов1дати також 
таким вимогам:
налететь у заявника на дату' подання заяви власного 
катталу в розмьри
не мепше шж 3 млн грн для заявнишв, яш планують 
надавати один вид фшансових послуг, визначений у пункт1 3 
цього роздшу;
не менше шж 5 млн грн для заявнишв, я к е  планують 
надавати два та биьшв вид'1в фшансових послуг, 
визначених у пункт! 3 цього роздшу.

8081 тис 
грн.

16.5. Поди теля Балансу
Поди, як1 б могли вплинути на фшансовий стан, результати д1яльност1 та рух коптв 

Товариства М1Ж датою балансу 1 датою затверджения кер1вництвом фшансовоТ звгшостц 
п1дготовлено1 до оприлюднення, не вщбувались.
Затверджено до випуску та пщписано 
«17» лютого 2021 року

Директор

Головний бухгалтер___

.Клевець

В.В.Черноног
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