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ТОВ «ФШАНСОВА КОМПАН1Я «ПАР1С»
Фшансова звпшсть, складена за М СФЗ станом на 31 грудня 2020 року

Ф Ш А Н С О В А  З В Г Г Ш С Т Ь  за М С Ф З  за р1к, що закш чився 31 грудня

ЗвШ1 про фшансовий стаи

2020 року

(тис грп)

Актив Код
рядка

31 грудня 
2020 року

31 грудня 
2019 року

1 2 3 4
I. Необорогш актив и

Нематер 1альн1 активи 1 000 2 2
перв1сна варт1сть 1001 2 О
накопичена амортизащя 1002 - -

Iн вести щйна нерухом 1 сть 1015 649 -
Усього за розд1ЛО!У1 I 1095 651 2

II. Оборони активи
Деб1торська заборговажсть за продукщю, товари, 
роботи, поелуги 1 125 28739 15 868

Поточш фшансов1 швестицн 1 160
Гроил та Тх екв1валенти 1 165 428 1
Рахункив банках 1 167 428 1

1нш1 обороти1 активи 1 190 30898 16 744
Усього за роздьлом II 1195 60 065 32 613
Баланс 1300 60716 32 615
Пасив

I. Власиий каштал
Зареестрований каштал 1400 8000 8000
Резервний кагптал 1415 - -
Нерозподшений прибуток (непокритий збиток) 1420 81 66
11еоплачений капитал 1425 -
Усього за роздшом I 1495 8081 8 066
Усього за роздшом II 1595 -

III. Поточш зобов’язання 1 забезпечення
Короткостроков! кредити банюв 1600 23490 23 310

Неточна кредиторська заборговажсть за: 
товари, роботи, нослуги 1615 28995 -

- розрахунками з бюджетом 1620 17 6
у тому числ 1 з податку на прибуток 1621 3 6

- розрахунками 31 страхування 1625 15
- розрахунками з оплати праж 1630 56
Поточж забезпечення 1 660 62 43
Iнин поточи 1 зобов'язання ^ 9 0 1 190
Усього за роздгюм III V  52 635 24 549
Баланс

т М ^,60 716 32 615

Затверджено до випуску та пщиисано 

«17» лютого 2020 року

« ш И / / :Я 'Л-"О

• Ко. ГС»
Рг

С.В.Клсвсць

_^В.В.Черноног



ТОВ «ФШАНСОВА КОМПАНГЯ «ПАРЮ»
Фшансова звггшсть, складена за М С ФЗ станом на 31 грудня 2020 року

Зв'т1 про су куп пи и дол:/7)

I. Ф1НАНСОВТ Р Е З У Л Ь Т А Т  И
(тис грн)

Стаття Код
рядка 2020 р1к 2019 р1к

1 2 3 4
Чистий ДОХ1Д вщ реал1зацп продукцп (товар1в, роб1т, послуг) 2000 9 283 4 455
Соб]варт1сть реашзованоТ продукцп (товаров, робп. послуг) 2050
Валовий :

прибуток 2090 9 283 4 455
збиток 2095

1ннп операцшш доходи 2120 2 220
Адмшютративж витрати 2130 (3 279) (1 639)
Витрати на збут 2150
1нип операциии витрати 2180 (1) (175)
Фшансовнй результат вщ операцшно'Г д1яльностк

прибуток 2190 6 005 2 861
збиток 2195

Доход вщ участ! в кагптал! 2200
1нш1 фшансов! доходи
1НШ1 доходи 2240 7 463 7 047
Фшансов! витрати 2250 (5 992) (2 841)
Втрати шд учасп в каштал 1 2255
1нпи витрати 2270 (7 458) (7 035)
Фшансовнй результат до оподаткування:

прибуток 2290 18 32
збиток 2295

Витрати (дохщ) з податку на прибуток 2300 (1) (6)
Прибуток (збиток) В1Д припинено! Д1ЯЛЬНОСТ1 теля 
оподаткування 2305 -
Чистин фшансовнй результат:

прибуток 2350 15 26
збиток 2355 -

II. СУКУПНИИ ДОХ1Д

Найменування показника Код
рядка 2020 р1к 2019 р1К

1 9 3 4
Дооцшка (уцшка) необоротних актив1в 2400 - -

Дооцшка (ушнка) фшансових шструмент1в 2405 - -

Накопичеш курсов! р1зниц| 2410 - -

Частка шшого сукупного доходу асоцжованих та епшьних 
пщприемств 2415 - -
1НШИЙ СукуПНИЙ ДОХ1Д 2445 - -

I нI I IИЙ сукупний дохщ до оподаткування 2450 - -

Податок на прибуток, пов'язаний з шшим сукупним дохд^яя1™ 3:«^455 - -

1нший сукупний дохщ П1СЛЯ оподаткування Э Ж пШ пЩ ) - -

Сукупний дохщ (сума рядкчв 2350, 2355 та 2460) & * / ■ ' ' ' '
* уяу

15
.... ....  ............................

26
...............................

С.В.Клевець

17» лютого 2020 року
ке.«о-

В.В.Черноног



ТОВ «Ф1НАНСОВА КОМПАШЯ «ПАРЮ»
Фшансова зв1тшсть, складена за М СФЗ станом на 31 грудня 2020 року

Зв'ип про змти у  влас ному кап /тал  /

(ти с грн)

Стаття Кол
рядка

{арег- 
строва- 

II ми 
каштал

Додатко-
вий

каштал

Нерозпол!- 
лений 

прибуток 
(непокри- 

тий збиток)

Нсоплачс-
ний

каштал

Вилуче
НИН

каштал

Усього
влаеного
кашталу

1 3 4 5 6 7 8

Зал и ш о к  на 01 емчня 2019 року 4000 8 000 - 40 - 8 040
Вплив ЗМ1Н ОбЛ1КОВО'| ПОЛ1ТИКИ, 
виправлення помилок та вплив переходу на 
нов! та/або перетянул стандарта 1 
тлумачення

4005 - - - - -

Виправлення помилок 4010 - - - - - -
С коригований  зали ш о к  на 
01 с1чня 2019 року 4095 8 000 - 40 - - 8 040

Чи сти н  прибуток (зби то к) за 
2019 р1к

4100 - - 26 - - 26

1Н1НИЙ суку  ПН ИЙ ДОХЩ 4110 - - - - - -
Розподш п рибутку :
Виплати власникам (дивгденди)

4200 - - - - - -

Спрямування ирибутку до 
заресстрованого кашталу 4205 - - - - - -

Шдрахування до резервного 
капиталу

4210 - - - - - -

Внески учаениклв:
Внески до кашталу 4240

Вилучения кашталу: 
В и куп ак ц 1 й (ч ас то к) 4260 - - - - - -

!нпм змши в кагптал! 4290 - - -
Разом змш  в к а п р а л ! 4295 - 26 - - 26

Зали ш о к  на 31 грудня 2019 року 4300 8 000 - 66 - - 8 066
Вплив ЗМЙ1 0бЛ1К0В0Т ПОЛ1ТИКИ, 
виправлення помилок та вплив переходу на 
нов! та/або перетянул стандарти 1 
тлумачення

4005 - - - - -

Виправлення помилок 4010 - - - - - -

С коригований  зали ш о к  на 
01 с 1 ч и я 2020 року 4095 8 000 - 66 - - 8 066

Чистий  прибуток (зби то к ) за
2020 |)1К'

4100 - - 15 15

1нший сукуп н и й  дохщ 4110 - - - - - -

Розпод1Л и рибутку :
Виплати власникам (дивщенди)

4200 - - -
- - -

Спрямування прибутку до 
заресстрованого кашталу 4205 - - - - - -

В|драхуванпя до резервного 
кашталу

4210 - - - - - -

Внески учасникчв:
Внески до каштал V 4240 - - - - - -

Вилучения кашталу: 
В и куп а к 1 и и (ч асто к) 4260 - - - - - -

1шш змши в капггагп 4290
У/ -

Разом змш в кап1тал1 4295 - 15 15
Залишок на 31 грудня 2020 року 4300 8 000 ^

- А - ,
81 - 8 081

Затверджено до випуску та 
пщписано «17» лютого 2020 року

пер _

С.В.Клевсць

ТВ.Черноног



ТОВ «ФШАНСОВА КОМПЛН1Я «ПАР1С»
Фшансова звгтшсть, складена за М СФЗ станом на 31 грудня 2020 року

З в ’ип про рух грошовых коптив 
(за прямим методом)

(тис грн)

Стаття Код
рядка 2020 р1к 2019 р!К

1 2 3 4
I. Рух кошт1в у результат! операншиоУ д!яльност!

Надходження вщ:
Реал1зацп продукшТ (товар!в. робгг, послуг) 3000 44 599 8 883
Надходження аванав вщ покугипв 1 замовнимв 3015
Надходження вщ повернення аванс1в 3020 19 733
1гшп надходження 3095 18 300
Витрачання на оплату: 

Товар1в (ро5|т, послуг) 3100 (34 352) (25 462)
Праш 3105 (597) (591)
Вщрахувань на сошальш заходи 3110 (163) (148)
Зобов’язань 13 податкчв 1 збор1в 3115 (151) (140)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 31 16 (6) (6)
Витрачання на оплату зобов'язань з шших податкчв 1 збор1в 3118
Витрачання на оплату аванс1в 3135 -
Витрачання на оплату повернення аванав 3140 (124)
1нпп витрачання 3 190 (17 209) (9)
Чистий рух ко игл в вщ операи1йно1 д1яльност! 3195 10 427 2 142
II. Рух 1СОШТ1В у результат! швестиишноУ Д1Яльност!
Надходження вщ реал!зацп: 
фшансових ш вести цт 
необоротних активгв

3200
3205

5 724 396

Витрачання на придбання: 
фшансових швестишй 
необоротних активов

3255 9 837 (16 280)

3260

Чисти Й рух КО ИГЛ В В1Д ЖВССТИЦШНОУ Д1ЯЛЬИ0СТ1 3295 (4 113) (15 844)

Надходження вщ: 
Власного кагптал у 
Отримання позик

3300
3305 30 971 47 526

I низ 1 надходження 3340 8 915
Витрачання на: 
Погашения позик 3350 (30 971) (24 756)
Витрачання на оплату вшсотмв 3360 (5 886) (2 065)
1нгш платеж! 3390 (9 096) (7 671)
Чистий рух КОИГЛВ В1Д фшПНСОВОУ Д1ЯЛ ЬНОСТ! 3395 (5 887) 13 034
Чистий рух грошових К01НТ1В за ЗВ1ТИ11И Иер10Д 3400 427 (708)
Зал и шок кош 11 в на початок року 3405 1 709
Вплив зм1ни валютних курав на зал и шок коигпв -
Залишок коигпв на кжець року 428 709

.......
Затверджсно до випуску та подписано Директор / 
«17» лютого 2020 року В—I  <?/

а 'вен

\ У 1
п & А / ,
Яи/( х)&А С .В.Клевець

Ш { С »  1 1 1
! б \ х№|5щ > .Черноног



ТОВ «ФШАНСОВА КОМПАШЯ «ПАРЮ»
Фшансова звггшеть, складена за М С ФЗ станом на 31 грудня 2020 року

ПРИМ1ТКИ ДО Ф1НАНС0В01 ЗВ1ТНОСТ1 

1 З А Г А Л Ь Ш  В1ДОМОСТ1

Товариство з обмеженою вщповщапьшстю «Ф Ш А Н С О ВА  КО М П А Ш Я «ПАРЮ » 
(дал1 по тексту - Компашя або Товариство) зареестроване 04.11.2013 вщдшом державно! 
реестрацп юридичних ос1б та ф1зичних ос1б-пщприемшв Печерського району реестрацшноУ 
служби Головного територ1ального управлшня юстицпу М1СТ1 Киевг

1дент ифта щин и и код суб'екта шдприемницькоУ Д1ялыюсп в Сдиному державному 
реестр! пщприемств га оргашзацш УкраТни: 38962392.

Юрндична т а  фактичиа адреса Товариство: 03150. м. КиТв, вул. Велика 
Васильювська. буд. 77А

Основа/ виды д 'шльност! за К ВЕД-2010:
64.99 -  Падания тших фшансових послуг (крш страхування та пенсшного 

забезпечення), и. в. иу.;
64.92 -  1нин вида кредитування;
64.91 -  Фтансовийл'пинг;
64.19 -  1нш\ вид и грошового посередництва.

ГИдприемство мае наступи! л 'те тп  (дозволи):
- Свщоцтво про державну реестрашю фшансовоУ установи (сер1я Ф К  №  438 вщ 

03.12.2013 р.) вщповщно до Розпорядження НацюнальноУ комки, що здшснюе державне 
регулювання у С(})ер1 ринюв фшансових послуг, вщ 03.12.2013 р. №  4381 (реестращйний 
номер 13102932);

- Лщенз1я на провадження господарськоУ д1яльност1 з надання фшансових послуг 
(кр!М професшноУ Д1яльност1 на ринку шнних папер1в), а саме на: надання послуг з 
факторингу, вщповщно до Розпорядження НацюнальноУ комюп, що здшснюе державне 
регулювання у сфер1 ринюв фшансових послуг, вщ 22.06.2018 №  2779.

Лщенз1я для здшснення Д1яльност1 з надання фшансових послуг: надання коптив у 
позику, в тому числ1 1 на умовах фшансового кредиту вщповщно ршення НЬУ вщ
11.09.2020 року №  21/13 12-нк.

Стратег'тн! ц Ы  Товариства. Компашя прагне полпппити свою позищю на 
финансовому ринку, зайняти провщне м1сце в даному сегменту пщтримуючи у 
до вгостро ко в 1 й перспектив! конкурентоспроможшсть на фшансовому ринку УкраУни. На 
ринку з високим р1внем конкуренцп Товариство обрало активну модель поведшки: 
використовуе нов1 можливосп. а не реагуе на змши, як1 вже вщбулися.

Метою дшльиост! Товариства е огримання прибутку шляхом ефективного 
використання власних га залучен их коитв.
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ТОВ «ФШАНСОВА КОМПАН1Я «ПАРЮ»
Фшансова звггшеть, с кладе на за М СФЗ станом на 31 грудня 2020 року

2. З А ГА Л Ь Н А  О С Н О ВА  Ф О Р М У В А Н Н Я  Ф 1Н А Н С 0В01  ЗВ1ТНОСТ1

2.1. Концептуальна основа ф/нансовоУ звипност!
Фшансова звтнеть Товариства г фшансовою зв1тшстю загального прнзначення, яка 

сформована з метою достов1рного подання фшансового стану, фшансових результатов 
д1яльност1 га грошових потоков Товариства для задоволення шформацшних потреб 
широкого кола користува1нв при прийнятп ними економ1чних р1шень.

Концептуальною основою фшансовоУ зв тю сп  Товариства за р1к, що закшчився 31 
грудня 2020 року, е М1жиародгп стандарти фшансовоУ звпносп (М СФЗ), включаючи 
М1жнародш стандарти бухгалтерського облжу (М СБО) та Тлумачення (КТМ ФЗ, ПКТ), 
видаш Радою з М1жнародних стандарте бухгалтерського облжу (РМСБО), в редакщУ 
чинши на 01 С1чня 2020 року, що офщшно оприлюднеш на веб-сай п Мшктерства фшанс1в 
УкраУни.

Пщготовлена Говариством фшансова зв1тшсть ч1тко та без будь-яких застережень 
вщповщае ВС1М вимогам чинних М СФЗ з врахуванням змш, внесених РМСБО станом па 01 
С1чня 2020 року, дотримання яких забезпечуе достов1рне подання шформацп в фшансовш 
зв1тност1, а саме, доречноУ. достов1рно'1, зютавноУ та зрозумшоУ шформацп.

При формуванш фшансовоУ звпност! Товариство керувалося також вимогами 
нацюнальних законодавчих та нормативних акт1в щодо оргашзацн 1 ведения 
бухгалтерського обл1ку та складання фшансовоУ зв1Тносп в УкраУни яю не протир1чать 
вимогам МСФЗ.

2.2. Припущення про безперервикть д'шльпоспи
Фшансова звггшеть Товариства подготовлена, виходячи з припущення 

безперервност1 Д1яльност1, вщповщно до якого реал1защя актиглв 1 погашения зобов'язань 
вщбуваеться в ход1 звичайноУ д1яльност1. На дату затвердження зв!тност1 Товариство 
функцюнуе в нестабшыюму середовинц, пов'язаному 31 евгговою економ1чною кризою. 
Полшшення економ1чноУ ситуашУ в УкраУни буде значною м1рою залежати В1Д ефективност1 
фюкальних та ннпих заход1в, що здшснюються урядом УкраУни. У зв'язку з вщеутшетю 
ч1Ткого плану заходов уряду по виходу з кризи, неможливо достов1рно оцшити ефект 
впливу поточноУ економ1чноУ ситуацн на фшансовий стан Товариства. В результат! виникае 
невизначешеть. яка може вплинуги на майбутш операцн, можливють вщшкодування 
вартост1 актив1в Товариства та здатшеть Товариства обслуговувати 1 сплачувати своУ борги 
по м 1 р 1 настання термЫв Ух погашения.

Фшансова зв1тшсть не включае коригування, яю необхщно було б провести в тому 
випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здшснення фшансово- 
господарсько'1 Д1ЯЛЬНОСТ1 В1ДПОВ1ДНО ДО принцигпв беЗПерерВНОСТ1 Д1ЯЛЬНОСТ1. Про таю 
коригування буде повщомлено, якщо вони стануть В1Д0М1 та зможуть бути оцшеш.



ТОВ «ФШАНСОВА КОМПАН1Я «ПАРЮ»
Фшансова звггшсть. складена за М СФЗ станом на 31 грудня 2020 року

2.3. Валю та подан ни зв'ипноспй т а  функциональна бал ю та, с ту тн ь  округления
Функцюнальною валютою 1 валютою подання зв1тност1 с укра'шська гривня. Дана 

фшансова зв1тшсть складена в тисячах гривен ь, округлених до шлих тисяч, якщо не 
зазначене пине.
Коригування статей фшансовоТ ЗВ1ТНОСТ1 на шдекс шфляцп вщповщно до МСБО 29 
“ Фшансова звтн сть  в умовах ппершфляцГГ не проведено.

2.4. Р'ниення про затвердження ф///а н со в 01 з випн ос пи
Фшансова звпшсть Товариства затверджена до випуску (з метою онрилюднення) 

кер1вником Товариства 17 лютого 2020 року. Ш учасники Товариства, ш ниш особи не 
мають нрава вносити змши до шеТ фшансово'1 зв1тност1 шсля и затвердження до випуску.

2.5. Звипний пер'юд фтансово! зв'ипноспй!
Зв1тним перюдом, за який формусться фшансова звггшсть, вважаеться календарний 

р!к. тобто перюд з 01 ачня по 3 1 грудня 2020 року.

3. ОСНОВН1 П РИ Н Ц И П И  0 БЛ 1 К0 В0 1  ПО Л1ТИКИ

3.1 Основа (або основа) оцшки, застосована при скзадани! ф'шапсовог зв 'ипноспй
Ця фшансова звгпнсть шдготовлена на основ1 юторичноУ соб1вартост1 га оцшки за 

справедливою вартютю окремих фшансових шструменпв вщповщно до М СФЗ 9 
«Фшансов1 шструменти», з використанням метод1в оцшки фшансових 1нструмент1В, 
дозволених М СФЗ 13 «Ощнки за справедливою варпстю». Таю методи оцшки включають 
використання б1ржових котирувань або даних про поточну ринкову вартють шшого 
аналогичного за характером шструменту, анализ дискоитованих грошових потоюв або шни 
модел! визначення справедливо! варгосп. Передбачувана справедлива варт1сть фшансових 
актив1в 1 зобов’язань визначасться з використанням наявноТ шформаци про ринок 1 
В1ДПОВ1ДН ИХ МеТОД1В ОЦШКИ.

3.2. Загальн! положения щодо облЫових и о лип и к
3.2.1. Основа формувания обл шов их пол г т а  к
Обл 1КОВ1 ПОЛ1ТИКИ - конкретш принципи, основи, домовленостк правила та практика, 

застосоваш суб'ектом господарювання при складанш та поданж фшансовоТ зв1тност1. 
М СФЗ наводить обл!КОВ1 пол1тики, як1, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку 
фшансову зв1тн1сть, яка м1ститиме доречну та достов1рну 1нформашю про операци, шин 
поди та умови, до яких вони застосовуються. Такт пол1тики не слщ застосовувати, якщо 
вплив Ух застосування е несуттевим.

О бл 1КОва политика Компани розроблена га затверджена кергвником Компани 
В1ДНОВ1ДНО ДО ВИМОГ МСБО 8 «Обл 1КОВ1 ИОЛ1ТИКИ, ЗМ1НИ в облжових ошнках та помилки»та  
шших чинних МСФЗ.
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3.2.2. 1н форма щи про змши в о 6л I ко в их политиках
Компашя обирае та застосовуе своТ обл1ков1 полггики послщовно для под1бних 

операцн, 1нших поди або умов, якщо М СФЗ конкретно не вимагае або не дозволяе 
визначення категорIV статей, для яких шип политики можуть бути доречними.

Кер1вництвом Товариства було прийнято р1шення про застосування М СФЗ 9 
«Фшансов1 шструменти» з 1 сччня 2016 року (застосування М СФЗ рашше дати набуття 
чинност1 дозволяеться). Зокрема, нов! вимоги до класифжацп фшансових актив1в 1 
зобов'язань.

3 1 с1чня 2019 року М СФЗ 9 «Фшансов1 шструменти» мае нову редакщю, яка серед 
1ншого передбачае змшу гпдходт до зменшення корисносп фшансових шструмент1в. 
Враховуючи класифжашю фшансових актшнв. що використовуеться Товариством, 
розрахунок очжуваних кредитних збитклв застосовуеться до ф1нансових актив1в, що 
огпнюються за амортизованою варт!стю.

3.2.3. Форма т а  иазви ф1нансових зв'тив
Перел1к та назви форм ф1нансовоУ зв1тност1 Товариства в1дпов1дають вимогам, 

встановленим НГ1(С)БО 1 «Загальш вимоги до ф1нансовоУ зв!тност1», та форми Прим1ток, 
ЩО розроблен! у В1ДПОВ1ДНОСТ1 до МСФЗ.

3.2.4. Методи подання 'шформацпу фшансових зв'ттх
Зг1Дно М СФЗ та враховуючи НП(С)БО 1 Звгг про сукупний дох1д передбачае 

подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класиф1кац1ею, основаною на метод1 
"функцп витрат" або "соб!вартост1 реал1зацп", згщно з яким витрати класиф1кують 
в1дпов1дно до Ух функц1Й як частини соб1вартост1 чи, наприклад, витрат на збут або 
адмппстративну Д1яльн1сть.

Представления грошовнх потоклв в1д операц1ЙноУ д1яльност1 у Зв1т1 про рух 
грошових кошт1в здшснюеться 13 застосуванням прямого методу, згщно з яким 
розкриваеться 1нформашя про основн1 класи надходжень грошових коп тв  чи виплат 
грошових кошт1в. 1нформац1я про основн1 види грошових надходжень та грошових виплат 
формуеться на пщстав1 обл1кових запнсчв Компани.

3.3. О 6л I ко в I пол'шшки щодо фшансових /нструменпнв
3.3.1. Визпапня т а  ощнка фшансових ш струме и пив
Компан1я визнае ф1нансовий актив або фшансове зобов'язання у баланс1, коли 1 

т1льки коли воно стае стороною контрактних положень щодо ф1нансового 1нструмента. 
Операц1У з придбання або продажу фшансових шструмент]в визнаються 13 застосуванням 
обл 1ку за датою операцн.

За строком виконання фшансов1 активи га ф1нансов1 зобов'язання под1ляються на 
ПОТОЧН1 (з 1 СТрОКОМ виконання зобов'язань ДО 12 М1СЯЦ1В) та ДОВГОСТрОКОВ1 (31 строком 
виконання зобов'язань бш ыие 12 М1сяц1в).

Компания визнае так! категорп ф1нансових актив!в:
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• фшансов1 активи. що оцшюються за справедливою вартютю, з вщображенням 
результату переощнки у прибутку або збитку;

• ф1нансов1 активи, що ощнюються за справедливою вартютю, з вщображенням 
результату переощнки через шший сукупний дохщ;

• фшансов1 активи, що ощнюються за амортнзованою соб1вартютю.
Товариство класифжуе фшансов1 активи як такт, що ощнюються у подальшому або 

за амортнзованою соб1варт1стю, або за справедливою вартютю на основ1 обох таких 
чинник1в:

(а) у В1ДПОВ1ДНОСТ1 до своп б!знес-модел1 стосовно управлшня фшансовим активом;
(б) установленими договором характеристиками грошових потоюв за фшансовим 

активом.
Фшансовнй актив ощнюеться за амортнзованою соб/варнйстю в раз1 одночасного 
дотримання обох зазначених нижче умов:

фшансовнй актив утримуеться в рамках б1знес-модел1, метою якоУ с утримання 
фшансових актив1в для одержания догов1рних грошових потоюв; 1 

догов1рн 1 умови ())1нансового активу генерують у певш дати грошов1 потоки, котр1 е 
суто виплатами основноУ суми та процентов на непогашену частку основноУ суми.

Фшансовнй актив ощнюеться за справедливою варт 'кпио через пинии сукупний дох'к) у
раз1 одночасного дотримання обох зазначених нижче умов:

фшансовнй актив утримуеться в рамках б13нес-модел1, мета якоУ досягаеться як 
шляхом одержания догов1рних грошових потоков, так 1 шляхом продажу ф1нансовнх 
актив1в, 1

догов!рн 1 умови ф1нансового активу генерують у певн1 дати грошов1 потоки, котр1 с 
суто виплатами основноУ суми та процен пв на непогашену частку основноУ суми. 

Фшансовнй актив ощнюеться за справедливою варнйстю через нриоуток або збиток, 
якщо вш не ощнюеться за амортнзованою еоб1варт1Стю або за справедливою вартютю через 
шший сукупний дохщ зпдно з пунктом. ГНд час перв!СНОГО визнання Товариство мае право 
безвщклично призначити ф1иансовпй актив як такий, що ощнюеться за справедливою 
вартютю через прибуток або збиток, якщо таке рппення усувае або значно зменшуе 
НеВ1ДП0В1ДН1СТЬ В ОЦ1Н1П або ВИЗНаНН1, ЩО В ПППОМу випадку ВИНИКЛа б при ОЦ1НЦ1 аКТИВ1В 
або зобов'язань, або при внзнашп прибугк1в 1 зби гкчв за ними на р1зних основах.

Кредиторська заборговаьпсть визнаеться як зобов’язання тодг коли Товариство стае 
стороною договору та, внасл1Док цього, набувае юридичне зобов'язання сплатити грошов1 
кошти.

Компан1я визнае такт категорн фшансових зобов'язань:
• фшанеов1 зобов'язання, оцшеш за амортнзованою соб1варт1стю;
• фшансов1 зобов’язання, оц1нен1 за справедливою варт1стю, з вщображенням 

результату переоц1нки у прибутку або збитку.
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Шд час первюного визнання фшансового активу або фшансового зобов'язання 
Компашя оцппое Ух за Ухньою справедливою варт1стю, як1 безпосередньо належить до 
придбання або випуску фшансового активу чи фшансового зобов'язання.

3.3.2. Подальиш о шика фшансових /7 / струм а  шив
Ф/нансов/ актива, т о  оц'шюються за справедливою варпистю , з вгдображепням 

результату переоценки у прибутку або збитку
До фшансових актив1в, що оцшюються за справедливою вартктю, з вщображенням 

результату переощнки у прибутку або збитку. вщносяться акцн, паУ (частки) господарських 
товариств, обл!гац11, векселк

I Псля первюного визнання Компашя ошнюе Ух за справедливою вартютю.

Справедлива вартють акщй. якл внесеш до б1ржового списку, ощнюеться за 
б1ржовим курсом о р га ш затора торпвлг

Якщо акцн мають об1г бшьш як на одному оргашзатор1 торпвлц при розрахунку 
вартост1 актив1в таю шструменти оцшюються за курсом на основному ринку для цього 
активу або, за вщсутносп основного ринку, на найсприятлившому ринку для нього. За 
вщсутност! свщчень на користь протилежного, ринок, на якому Компашя зазвичай 
здшснюе операцпо продажу активу, приймаегься за основний ринок або. за вщсутшстю 
основного ринку, за найсприятливппий ринок.

При ОЦ1НЦ1 справедливоУ вартост1 актив1в застосовуються методи ощнки вартост1, яю 
вщповщають обставинам та для яких г достатньо даних, щоб ошнити справедливу вартють, 
максим1зуючи використання доречних вщкритих даних та мш1м1зуючи використання 
закритих вхщиих даних.

Оцшка акцш, що входять до складу актив1в Компанп та перебувають у б1ржовому 
списку организатора торпвл1 1 при цьому не мають визначеного б1ржового курсу на дату 
ощнки, здшснюеться за останньою балансовою вартютю.

Для ощнки акщй, що входять до складу актшив КомпашУ та не перебувають у 
б1ржовому списку организатора торпвлц та паУв (часток) господарських товариств за 
обмежених обставин наближеною оцшкою справедливоУ вартоеп може бути соб1варт1сть. 
Це може бути тодк коли наявноУ останньоУ шформацп недостатньо, щоб визначити 
справедливу вартють, або коли юнуе широкий д1апазон можливих оцшок справедливоУ 
вартост1, а соб1вартють с найкращою оцшкою справедливоУ вартост1 у цьому д1апазонг

Якщо е гпдстави вважати, що балансова варпсгь суттево вщр1зняеться вщ 
справедливоУ, Компания визначае справедливу вартють за допомогою шших мстод1в ощнки. 
Вщхилення можуть бути зумовлеш значними змшами у фшансовому сташ ем1тента та/або 
змшами кон'юнктури ринюв, на яких ем1тент здшснюе свою д1яльн1сть, а також змшами у 
кон'юнктур! фондового ринку.

Справедлива вартють акщй, об1г яких зупинено, у тому числ1 щнних папер1в 
ем1тент1в, якл включеш до Списку емпен пв. що мають ознаки ф ти вносп , визначаеться гз 
урахуванням наявносп строюв вщновлення об1гу таких щнних папер1в, наявносп
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фшансовоУ зв1тност1 таких ем1тент1в, результат1в Ух д1яльност1, оч1кування надходження 
майбутшх економ1чних вигод.

Ф'шапсов'1 активы, що ощнюються за амортнзованою сошварпистю
Амортизована соб1варт1сть фшансового активу або фшансового зобов'язання - не 

сума, за якою фшансовнй актив ми зобов'язання ощнюються при первюному визнанш, 
мшус виплати основноУ суми, плюс (або мшус) накопичена амортизащя будь-якоУ р1зниш 
м1ж Ц1€ю первюною сумою та сумою погашения 13 застосуванням методу ефективного 
вщсотка та мшус будь-яке зменшення внаслщок зменшення корисност1 або неможливост1 
шкасацп. Ефективна пронентна ставка - не процентна ставка, за якою розрахунков! 
майбутш грошов1 виплати або надходження (без урахування майбупнх кредитних збитк1в) 
точно дисконтуюгься протягом оч1куваного терМ1ну д 1У ф1нансового 1нструмента або у 
В1ДНОВ1ДНИХ випадках, протягом коротшого термшу до чистоУ балансовоУ вартост1 
ф1нансового 1нструмента. Ефективна процентна ставка використовуеться для 
дисконтування грошових поток1в по 1нструментах 13 плаваючою ставкою до иаступноУ дати 
зм1ни процентноУ ставки, за винятком прем 11' чи дисконту, якч вщображають кредитний 
спред понад плаваючу ставку, ветановлену для даного 1нструмента, або 1нших зм1нних 
фактор1в, як1 не зм1пюються залежно вщ риикових ставок. Розрахунок поточноУ вартост! 
включас вс1 КОМ1С1ЙН1 та виплати, сплачеш або отриман1 сторонами договору, що е 
невщ’емною частиною ефективноУ процентноУ ставки.

До ф1нансових актив1в, що оцшюються за амортнзованою соб1варт1стю. Товариство 
вщносить обл1гац1У. депозити. деб1торську заборгован1сть, у тому числ! гюзики, та вексель
1 Псля перв1сного внзнання Товариство огннюс Ух за аморгизованою соб1варпстю, 
застосовуючи метод ефективного в1дсотка, за вирахуванням збитк1в в1д знец1нення, якщо 
вони с.

3.3.3. Грошов/ кош т и т а  Тхш екв'гваленти
Грошов1 кош ги складаються з гот1вки в каа та ко н тв  на поточних рахунках у 

банках. Екв1валенти грошових кошт1в - це короткостроков!, високолжвщш 1нвестищУ, якт 
в1льно конвертуються у В1ДОМ1 суми грошових кошт1в 1 яким притаманний незначний ризик 
змши вартост1. 1нвестшпя визначаеться зазвичай як ективалент грошових кошт1в т1льки в 
раз1 короткого строку погашения, иаприклад, протягом не бшьше Н1Ж три М1СЯЦ1 з дати 
придбання.

Грошов1 кошти та Ух екв1валенти можуть утримуватися. а оиеращУ з ними 
ироводитися в нац10нальн1Й валют! та в шоземнш валют1.

1ноземна валюта - не валюта 1нша, нгж функц10нальна валюта, яка визначена в п.2.3 
цих Прим1Ток. Грошов1 кошти та Ух екв1валенти визнаються за умови вщповщност! 
кри гер1ям визнання активами.

Первюна га подальша оц1Нка грошових кошт1в га Ух екв1валент1в здшснюеться за 
справедливою варт1стю, яка дор1виюе Ух ном1нальн1Й вартост!.
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Первюна та подальша ощнка грошових контв та Ух екв1валент1в в шозсмшй валют1 
здшснюеться у функщональнш валкгп за офщшними курсами Национального банку 
УкраУни (НБУ).

У раз1 обмеження права використання конгпв на поточних рахунках в у банках 
(наприклад, у випадку призначення НБУ в банктвськш усганов! тимчасовоУ адмппстрацп) ш 
активн можуть бути класифжоваш у скла/п непоточних актив1в. У випадку прийняття НБУ 
р1шення про лжвщащю банювськоУ установи та вщсутност! ймов1рност1 повернення 
грошових кошт1В, визнання Ух як активу припиняеться \ Ух вартють вщображаеться у склад1 
збитюв зв1тного перюду.

3.3.4. Деб'ипорська заборговашсть
Дебггорська заборговашсть - це фшансовий актив, який являе собою контрактне 

право отримати грошов! кошти або пиний фшансовий актив вщ шшого суб’екта 
господарювання.

Деб1Торська заборговашсть визнаеться у з в т  про фшансовий стан тод1 1 лише тодц 
коли Компашя стае стороною контрактних вщносин щодо цього шструменту. Первюна 
ощнка дебггорськоУ заборгованост1 здшснюеться за справедливою варт1стю. яка дор1внюе 
вартост! погашения, тобто сум1 очжуваних контрактних грошових погоюв на дату ощнки.

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

Резерв на покриття збитюв вщ зменшення корисност1 визначаеться як р1зниця М1Ж 
балансовою вартютю та теперпиньою вартютю очжуваних майбутшх грошових потоюв. 
Визначення сумм резерву на покриття збитюв вщ зменшення корисност1 вщбуваеться на 
основ! анал1зу дебггор1в та вщображае суму, яка, на думку кер1вництва. достатня для 
покриття понесених збитюв. Для фшансових актив1в, яю е ютотними, резерви створюються 
на основ! пщивщуальноУ ощнки окремих дебггор1в, для фшансових актив1в, суми яких 
шдивщуально не е 1стотними - на основ1 групово'У ощнки. Фактори, яю Компашя розглядае 
при визначешп того, чи е у нього об'ективш свщчення наявност! збитюв вщ зменшення 
корисност!, включають шформащю про тенденци непогашеиня заборгованост1 у строк, 
лжвщшсть, платоспроможьпсть боржника. Для групп дебп'ор1в такими факторами е 
негативш змши у сташ платеж1в позичальниюв у груш, таких як зб1льшення юлькосп 
прострочених платеж1в; негативш економ1ЧШ умови у галуз» або географ1чному репош.

Сума збитюв визнаеться у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перюд1 сума 
збитку вщ зменшення корисносп зменшуеться 1 не зменшення може бути об'ективно 
пов'язаним з под1ею. яка вщбуваеться шсля визнання зменшення корисностк то попередньо 
визнаний збиток вщ зменшення корисносп сторнуеться за рахунок коригування резерв1в. 
Сума сторнування визнаеться у прибутку чи збитку. У раз1 неможливост1 повернення 
дебггорсько'У заборгованост! вона списуеться за рахунок створеного резерву на покриття 
збитюв вщ зменшення корисность
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Деб1Т0рська заборговажсть може бути нескасовно призначена як гака, що 
ощнюеться за справедливою вартчстю з вщображенням результату переощнки у прибутку 
або збитку, якщо таке призначення уеувае або значно зменшуе невщповщшсть ощнки чи 
визнання (яку школи називають «неузгоджешстю обл1ку»), що шакше виникне внаслщок 
оцшювання актив1в або зобов'язань чи визнання прибуткчв або збитюв за ними на р1зних 
пщставах.

Подапьша оцшка дебггорськоУ заборгованост1 здшснюеться за справедливою 
вартютю, яка дор1вшое вартосп погашения, тобто сум1 очжуваних контрактных грошових 
и ото к 1 в н а дату ощнки.

У раз1 змш справедливой вартосп деб1торськоУ заборгованост1, що мають мюце на 
зв1тну дату, так1 змши визнаються у прибутку (збитку) звтю го  перюду.

3.3.5. Зобов'язання
Поточш зобов’язання - це зобов’язання, якч вщповщаюгь однш або декшьком п

11 и ж ч ен а веден и х оз н а к:
• Компашя спод1ваеться погасити зобов'язання або зобов'язання шдлягае 

погашению протягом дванадцяти мюящв теля звтю го  перюду;

• Компашя не мае безумовного права вщетрочити погашения зобов'язання 
протягом щонайменше дванадцяти мкящв гпеля зв1тного перюду.

Поточш зобов'язання визнаються за умови вщповщносп визначенню 1 критер1ям 
визнання зобов’язань.

3.3.6. Згортання фшансових активов т а  зобов1язапь
Фшансов1 активи та зобов'язання згортаються, якщо Компашя мае юридичне право 

здшенювати зал1к визнаних у баланс! сум 1 мае нам1р або зробити взаемозал1к, або 
реал1зувати актив та викоиати зобов'язання одночасио.

3.4. 06.11 ков! по.и'тнкн щодо основных засобпв т а  нематергальннх активов
3.4.1. Визнання т а  ощнка основных засобпв
Компашя визнае матер1альний об'ект основним засобом, якщо вш утримуеться з 

метою використання Ух у процес1 своеУ Д1яльност1, надання послуг, або для здшенення 
ад м 1 н 1 страти вн их \ сощально-культурних функщй. оч1куваний строк корисного 
використання (експлуатащУ) яких бшьше одного року та вартють яких бшыне 20 ООО грн

Первюно Компания оцшюе основш засоби за соб1вартютю. Розглянувши доречнють 
застосування будь-якого з виключень. передбачених М СФЗ 1, щодо ретроспективного 
застосування, кер1вництво вирнпило застосувати сираведливу варт1сть або переоцшку як 
дощльну соб1варт1сть основних засоб1в.

У подальшому основш засоби оцшюються за Ух соб1варТ1стю мшус будь-яка 
накопичена амортизащя та будь-яю накопичеш збитки вщ зменшення корисностг Сума 
накопиченоУ амортизащУ на дату переощнки виключаеться з валовоУ балансовоУ вартост! 
активу та чистоУ суми. перерахованоУ до переощненоУ 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. Подалыш витрати
Компашя не визнае в балансовой вартост1 об'екта основних засоб1в витрати на 

щоденне обслуговування, ремонт та техшчне обслуговування об'екта. Ц.1 витрати 
визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесеш. В балансовш вартост! об'екта 
основних засоб1В визнаються такт подалыш витрати. яю задовольняють критср1ям визнання 
активу.

3.4.3. Аморпипащя основних засоб/в
Амортизащя основних засоб1в Компани нараховуеться прямолшшним методом з 

використанням таких строюв корисного використання:
• б\Д1ВЛ1 - 20 роК1В
• машини та обладнання - 5 роюв
• комп’ютери - 2 роки
• швентар, мебл1 - 4 роки
• пшп основы 1 засоби - 12 роюв

Кашталып вкладення в орендоваш прим1щення амортизуються протягом термшу Ух 
корисного використання. Амортизац1ю активу починають, коли вш стае придатним для 
використання. Амортизацию активу припиняють на одну з двох дат, яка вщбуваеться 
ранние: на дату, з якоТ актив класифжують як утримуваний для продажу, або на дату, з якоУ 
припиняють визнання активу.

3.4.4. I I  ем а тер/Ильи! актив и
Пематер1алып активи оцшюються за соб1варпстю за вирахуванням будь-якоУ 

накопиченоУ амортизац11 та будь-яких накопичених збитктв в1д зменшення корисност1. 
Амортизащя нематер1альних актив1в зд1йснюеться 13 застосуванням прямол11пйного методу. 
Нематер1альн1 активи. якт виникають у результат! догов1рних або 1нших юридичних прав, 
амортизуються протягом терм1ну чинносп них прав. Якщо вщповщно до 
правовстановлюючого документа строк дп права користування нематер1ального активу не 
встановлено, такий строк корисного використання визначаеться Товариством самост1Йно, 
але не може становити менше двох та б1лыпе 10 роюв.

3.4.5. Зменшення кор ней ос ни основних шеобпв т а  и ем а тер!ал ьн их активов
Па кожну звггну дату Компан1я оц1нюе, чи е якась ознака того, що корисн1сть активу 

може зменшитися. Компашя зменшуе балансову варт1сть активу до суми його очжуваного 
в1дшкодування, якщо 1 т1льки якщо сума оч1куваного в1Д1пкодування активу менша вщ його 
балансовоУ вартостк Таке зменшення негайно визнаеться в прибутках чи збигках, якщо 
актив не облжовують за переоц1неною варт1стю згщно з МСЬО 16. Збиток вщ зменшення 
корисност1, визнаиий для активу (за винягком гудв1лу) в попередшх пер1одах, Компан1я 
сторнуе, якщо 1 Т1льки якщо зм1нилися попередш ощнки, застосован! для визначення суми 
очжуваного вщшкодування. Шсля визнання збитку в1д зменшення корисност1 амортизац1я 
основних засоб1в коригуеться в майбуппх перюдах з метою розпод1лення переглянутоУ
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балансово'1 вартосп необоротного активу на систематичнш основ1 протягом строку 
корисного використання.

3.5. Обл т о  в1 пол 1/пики щодо пода тку  па прибуток
Поточпии податок па прибуток

Поточш податков1 активи га зобов'язання за поточний 1 попередш перюди 
оцшюються в сум 1. що очжуеться до вщшкодування вщ податкових оргашв або до сплати 
податковим органам. Вщповщно дана сума розраховуеться на основ1 податкових ставок та 
положень податкового законодавства, то  дпоть або оголошеш на дату балансу. 
Нарахуваимя поточного податку на прибуток здшснюеться зпдно з украУнським 
податковим законодавством на основ1 оподатковуваного доходу 1 податкових виграт, 
вщображених Компашею у п податкових декларациях.

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

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

В 'и)строчеи1 податков/ активи т а  вМстрочепий податок па прибуток
Вщстрочений податок на прибуток нараховуеться за методом зобов'язань станом на 

дату складання фшансовоУ звпност1 щодо вах тимчасових р1зниць М1Ж податковою базою 
актив1в 1 зобов’язань та Ух балансовою вартютю, в1Дображеною для шлей фшансовоУ
ЗВ1ТНОСТ1.

Вщстрочен1 податков1 активи визнаються шодо всчх оподатковуваних р1зниць та 
перенесения на паступш пер1оди невикористаиих податкових актив1в \ певикористаиих 
податкових збиткчв, я кию с ймов1рним отримання майбутнього оподатковуваного 
прибутку, щодо якого можна використати оподатковуваш тимчасов1 р1знищ, а також 
перенесет на наступш пер1оди невикористан1 податков1 активи 1 невикористан1 податков1 
збитки, за винятком ситуац11:

1. коли вщстрочений подагковий актив пов'язаний з оподатковуваиими тимчасовими 
р1зницями вщ первюного визнання активу чи зобов’язання в господарськчй операц1У, що не 
е об’еднанням компан1й, та ищ час зд1йснення операц1й не впливае ш на обл1ковий, н1 на 
оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову р1зницю.

2. шодо вах оподатковуваних тимчасових р1зииць. пов’язаних з швестищями в доч1ри1 
й асоцшоваш пщприемства, частками в сгпльн1Й д1яльност1 у випадку, коли 1снуе 
ймов1ршсть, що тимчасова р1зниця буде сторнована в найближчому майбутньому, 1 буде 
отриманий оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову р1зницю.

На кожну дату складання балансу Товариство переглядае балансову варпсгь 
вщстрочеиих податкових актшнв I зменшуе Ух балансову варпсть. якщо б1лыие не 1снуе 
ймов1рност1 одержания достатнього оподатковуваного прибутку, що дозволив би 
реал1зувати частину або всю суму такого вщстроченого податкового активу. Мевизпан1 
ран1ше вщстрочеш податков1 активи переогпшоються Товариством на кожну дату 
ф!нансовоУ зв1гност1 1 визнаються тод1, коли вииикае ймов1ршсть одержания в майбутньому
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оподатковуваного прибутку, що даг можливють реал1зувати вщстрочений податковий 
актив.

Вщстрочеш податков1 активи та зобов'язання визнаються за податковими ставками, 
застосування яких очжуеться у рощ, в якому вщбудеться реалгзащя активу чи погашения 
зобов’язання, на основ! чинних або оголошених на дату фшансовоУ звггноеп податкових 
ставок \ положень податкового законодавства.

Вщстрочеш податков» активи та вщстрочеш податков1 зобов'язання гпдлягають 
взаемозалжу при наявносп повного юридичного права зарахувати поточш подагков! активи 
в рахунок поточних податкових зобов’язань, якщо вони стосуються податк1в на прибуток, 
накладених тим самим податковим органом на той самий суб'ект госиодарювання

Приймаючи до уваги нестабшьшсть податковоУ пол1тики держави, ощнка 
вщстрочених податкових актишв та зобов'язань проводилась на основ1 суджень 
кер1вництва Товариства. що базувалось на шформацп, яка була у його розпорядженш на 
момент складання даноУ фшансовоУ зв1тност1.

3.6. О6.11 ков1 пол'шшки щодо шшах актив/в т а  зобов'язань
3.6.1. Забезиечення
Забезиечення визнаються, коли Компашя мае тепер1шню заборговашсть (юридичну 

або конструктивну) ВНаСЛ1ДОК минулоу ПОД11, 1СНуе ЙМОВ1рН1СТЬ (тобто 01ЛЬШе МОЖЛИВО, Н1Ж 
неможливо), що погашения зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсов, котр1 вт1люють у 
соб1 економ1чн1 вигоди, 1 можна достов1рно ощнити суму зобов'язання.

3.6.2. Выплата пращвпикам
Товариство визнае короткостроков1 виплати пращвпикам як витрати та як 

зобов'язання шсля вирахування будь-якоУ вже сплаченоУ суми. Компаьйя визнае оч1кувану 
варт1сть короткострокових виплат прац1вникам за вщсутшсть як забезиечення в1дпусток - 
гпд час надання пращвмиками послуг. як1 зб1льшують Ухн1 права на майбутш виплати 
вщпускних.

3.7. [пип застосовап/ о 6л I ко в I пол'шшки, що е доречпими для розум'шпя 
ф 'тансово) нйптоспи

3.7.1. Доходи т а  витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.
Дохщ - це збшьшення економ1чних вигод протягом обл1кового периоду у вигляд1 

надходження чи збшьшення корисносп актшмв або у вигляд1 зменшення зобов'язань, 
результатом чого е зб1льшення чистих актшив. за винятком зб1лыпенпя, пов'язаного з 
внескам и у часн и к 1 в.

Дохщ визнаеться у з в т  про прибутки та збитки за умови вщповщност1 визначенню 
та критер1ям визнання. Визнання доходу вщбуваеться одночасно з визнанням збшьшення 
актшнв або зменшення зобов'язань.

Дохщ вщ продажу ф1нансових шструменпв, 1нвестиц1йноУ нерухомост1 або 1нших 
актив1в визнаеться у прибутку або збитку в раз! задоволення вс1Х наведених дал! умов:
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1) Компашя передала покупцев1 суттев! ризики 1 винагороди. пов'язаш з власшстю 
на фшансовнй шструмент, швестицшну нерухомють або шип активи;

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

3) суму доходу можна достов1рно оцшити;
4) ймов!рно, що до Компани надшдуть економ1чш вигоди, пов’язаш з опсращею; 

та
г) витрати, як! були або будуть понесен! у зв’язку з операщею, можна достов1рно

ОЦШИТИ.
Дохщ вщ надания послуг вщображаеться в момент виникнення незалежно вщ дати 

надходження ко п тв  1 визиачаеться, виходячи 13 стуиеня завершеност1 операцп з надания 
послуг на дату балансу.

Див1денди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання конптв. 
Витрати - це зменшення економ1чних вигод протягом облжового пер1оду у вигляд1 

вибуття чи амортизац11 актив1в або у вигляд1 виникнення зобов'язань, результатом чого е 
зменшення чистих актшнв. за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасиикам.

Витрати визнаються у звгп про прибутки та збитки за умови в1дповщност1 
визначенню га одночасно з визнанням збшьшення зобов’язань або зменшення актив1в.

Витрати негайно визнаються у з в т  про прибутки та збитки, коли видатки не 
иадають майбуттпх економ1чних виг1Д або тод1 та т1ею м1рою. якою майбутш економ1чн1 
вигоди не в1дпов1дають або перестають В1Дповщати визнаиию як активу у ЗВ1Т1 про 
фшансовнй стан.

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

Витрати, понеееш у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перюдь що й
ВЩПОВ1ДН1 ДОХОДИ.

3. 7.2. Ви трати  за позиками
Витрати за позиками, якч не е частииою фшансового шструменту та не 

кашталпуються як час ти па соб1вартос п актив1в, визнаються як витрати перюду. Компашя 
кагпталпус витрати на позики. якч безпосередньо в1ДНоеяться до придбання, буд1вництва 
або виробництва квал1ф1 кованого активу, як частина соб1вартост1 пього активу.

3. 7.3. Умови/ зобов'язання та  активи
Компашя не визнас умовгп зобов'язання в з в т  про фшансовнй стан Товариства. 

1нформащя про умовне зобов'язання розкриваеться, якщо можлшисть вибуття ресурс1В. якч 
вт1люють у соб1 економ1Ч1п вигоди, не с в1ддаленою. Товариство не визнас умовти активи. 
Стисла 1нформац1я про умовний актив розкриваеться. коли надходження економ1чних вигод
С ЙМОВ1рНИМ.

19



ТОВ «ФШАНСОВА КОМПАШЯ «ПАР1С»
Фшансова звтпсть, складена за М С ФЗ станом на 31 грудня 2020 року

3. 7.4. Пов ’я зам особ и
Визначення пов'язаних ос1б розкриваеться у вщповщносп до МСБО 24 «Розкриття 

шформацп про зв’язаш сторони».

3.8. Вил ив па облЫову полип и ку Товариства змм до д тчих  М СФЗ т а  набуття  
чинноспи новыми

Товариство застосовуе такм нов! стандарти, тлумачення, змши до стандарте, включаючи 
спричиис1п ними змши до шших стандарт*. з датою початкового застосування 1 сччня 2020 
року при с клада! и и Ц1С*1 фшансовоТ звтю стп

• Концептуальна основа фшансовоТ зв1тност1 - у новш редакщТ оновлено структуру 
документа, визначення актив1в 1 зобов'язань. а також додано нов1 положения з ощнки та 
припинення визнання активов I зобов'язань, подання 1 розкриття даних у фшансовш 
звггносп за М СФЗ;
• М СФЗ 3 «Об’еднання бпнесу» - змши запроваджують переглянуте визначення б1знесу.

• МСБО 1 «Подання фшансовоТ зв тю сп »  га МСБО 8 «Облжов! полггики, змши в 
облжових оцшках та помилки» - змши уточнюють визначення суттевоеп, пояснения до 
цього визначення та застосування цього поняття завдяки включению рекомендацш щодо 
визначення. якл рашше були наведет в шших стандартах МСФЗ;
• МСБО 10 «Подп шел я звтю го  периоду»; МСБО 34 «Пром1жна фшансова звпнють»; 
МСБО 37 «Забезпечения, умовш зобов'язання та умовш активи»; М СФЗ 2 «Плапж на 
основ! акцш»; Поабник з застосування М СФЗ 4 «Договори страхування»; Основи для 
висновюв до М СФЗ 17 «Страхов! контракт» - у вах випадках словосполучення 
«економ1чн1 р1шення» замшено словом «рниення», а поняття «користувач1» звужеио до 
« о с н о в н и х к о р и с ту в а ч 1 в »;
• М СФЗ 9 «Фшаисов! шструменти»; М СФЗ 7 «Фшансов1 шструменти: розкриття 
шформацн»; МСБО 39 «Фшансов1 шструменти: визнання та ощнка» - змши стосуються 
процентних ставок (таю як Ы ВО К , Е1Ж1ВОК 1 Т1ВОК), що використовуються в р1зних 
фшансових шструментах: вщ шотечних кредит!в до похщних шструмент1в.
Поправки:

змшили вимоги до обл 1 ку хеджування: при облжу хеджування передбачаеться, що 
контрольний иоказник процентноУ ставки, на якому засноваш грошов1 потоки, що 
хеджуються 1 грошов! потоки В1Д шструменту хеджування. не змшиться в результат! 
реформ и;

обовязков! для всIX в1дносии хеджування, на яю безпосередньо впливас реформа 
внутрииньобанювськоУ ставки рефшансування;
- не можна використовувати для усунеиня будь-яких шших наслщюв реформи;

вимагають розкриття шформацн про стугппь впливу поправок на вщносини 
хеджування.
Застосування цих стаидарпв не мае суттевого впливу на що фшансову звтпсть.

М С Ф З , я км припшгп, алс т е  не набули чинност»

Зли ни до стандартов, ефективна Оата застосування яких настас з 01 сччня 2021 року:
• М СФЗ 9 Фшансов1 шструменти , МСБО 39 Фшансов1 !нструменти: Визнання та ощнка , 
М СФЗ 7 Фшансов1 !нструменти: Розкриття !нформацн , М СФЗ 4 Страхов! контракги та 
М СФЗ 16 Ореида - змши стосуються облжу хеджування, розкриттю шформацн га змши 
догов1рних грошових потоюв;

Змши до стандарт/V?, ефективна дата застосування яких настас з 01 сччня 2022 року:
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• МСБО 16 «Основш засоби» - змши стосуються заборони вираховувати з вартосп 
основних засоб1в суми, отримаш вщ реал1зацн вироблених предмет1в, коли компания готуе 
актив до його цшьового використання
• МСБО 37 «Забезиечення, непередбачеш зобов'язання та непередбачеш активи» - 
уточнения, щодо «витрат на виконання договору »
• М СФЗ 3 «Об'сднання бпнесу» - додано виняток щодо зобов'язань 1 умовних зобов'язань. 
а також актуал1защя посилань в М СФЗ (1РК8) 3 на Концептуальш основи гидгоговки
({) 111 ан СО ВО 1 ЗВ1ТНОСТ1, не ЗМ1НЮЮЧИ ВИМОГ ДО ОбЛ1КУ ДЛЯ об'сднання 013НеС1В
• Щор1ЧН1 поправки в М СФЗ (2018-2020): М СФЗ (1РК.8) 1 - Поправка дозволяе доч1рньому 
пщприемству, що застосовуе 1РК8 1: Э16 (а) (яке переходить на М СФЗ гизннпе своем 
материнськоУ компанп), виконати оцшку накогшченого ефекту курсових р1зниць у склад1 
1 ппЮ10 сукупиого доходу - на гпдстав! тако'У оцшки, виконаноУ материнською компашею на 
дату п переходу на М СФЗ
• Щор1Ч1п поправки в М СФЗ (2018-2020): М СФЗ (1РК.8) 9 - Поправка уточнюе характер 
ком1С1 йиоУ винагороди, що включасться в «10-вщсотковий» тест при припиненш визнання 
Ф111 а н со в и х зобо в'я за н ь
• Щор1чн1 поправки в М СФЗ (2018-2020): М СФЗ (1РК.8) 16 - Поправка уточнюе 
шюстративний приклад №  13 до М СФЗ (1РК.8) 16 шляхом виключення прикладу 
урахування в1дшкодування, отриманого орендарем в1д орендодавця в якост1 компенсащУ за 
понесеш витрати на пол1пшення об'екта оренди
• Щор1чн1 поправки в М СФЗ (2018-2020): МСБО (1А8) 41 - Поправка виключае вимогу 
1А8 41:22, яка вказуе, що потоки грошових кошпв, пов'язан1 з оподаткуванням, не 
включаються до розрахупкчв справедливоУ вартост! б1олог1чиих актив1в. Поправка 
призводитьдо в1дпов1дност1 1А8 41 1 1РК8 13

Змши о о стандарт/V?, ефективна дата застосування яких настас з 01 с/чня 2023 року:
• МСБО 1 «Подання фшансовоУ звггностЬ> - Поправки роз'ясшоють критер1й у МСБО 1 
для класифжацп зобов'язання як довгострокового: вимога до суб'екта господарюваиня мати 
право В1дкласти погашения зобов'язання принайми! на 12 м!сящв гпеля званого пер1оду
• М СФЗ 17 «Страхов! контракти» - осиовн1 вимоги: виключення деяких вид1в договор1в 31 
сфери застосування М СФЗ 17; спрощене подання актив1в 1 зобов'язань, пов'язаних з 
договорами страхування в звгп про фшансовий стан; вплив облжових ощнок, зроблених в 
попередшх пром^жних ф1нансових зв1тностях; енрощений обл1к зобов'язань по 
врегулюванию збитк1в за договорами, яю вииикли до дати переходу на МС'ФЗ 17

Кер1вництво Товариства достроково не застосовуе зм1ни до стандарт1в та вважае, що 
зазначеш зм1ни не будуть мати суттевого впливу на ф1нансову звггшсть Товариства в 
майбут ньому.

4 О С Н О В Ш  П Р И П У Щ Е Н Н Я , О Щ Н К И  ТА С У Д Ж Е Н Н Я

При шдготовщ ф1иансовоУ зв1тност1 Компан1я здшснюе ощнки та припущення, яю 
мають вплив на елементи ф1иансовоУ звггносп, грунтуючись на МСФЗ, МСБО та 
тлумаченнях, розроблених Ком1тетом з тлумачень м1ЖнародноТ ф1нансовоУ зв!тност1. 
Ощнки та судження базуються на попередньому досвип та 1нших факторах, що за юнуючих 
обставин вважаються обгрунтованими 1 за результатами яких приймаються судження щодо 
балансово'1 вартост! актив1в та зобов'язань. Хоча Ц1 розрахунки базуються на наявшй у 
кер1вництва Компани шформацп про поточш поди, фактичш результати можуть зрештою 
В1др1знятнся в1д цих розрахунк1в. Облает!, де так1 судження е особливо важливими, облаечт,

21



ТОВ «ФШАНСОВА КОМПАНШ «ПАРЮ»
Фшансова звпшсть, складена за М СФЗ станом на 31 грудня 2020 року

що характеризуються високим р1внем складности та области в яких припущення й 
розрахунки мають велике значения для пщготовки фшансовоУ зв1тност1 за МСФЗ. наведен! 
нижче.

4.1. Судження щодо операщы, под!и або умов за в/дсутпоспи конкретных М СФЗ
Якщо немае МСФЗ. який конкретно застосовуеться до операщ'Т, шшоУ поди або 

умови, кер1вництво Компани застосовуе судження гид час розроблення та застосування 
облжовоУ пол 1 гики, щоб шформащя була доречною для потреб користувач1в для прийняття 
економ1чних рниень та достов1рною. у тому значений шо фшансова звтпсть:

• подае достов!рно фшансовнй стан. фшансов! результати Д1яльност1 та грошов1 
потоки Компани;

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

• с нейтральною, тобто вшьною вщ упереджень;

• е повною в ус1х суттевих аспектах.

Шд час зджснення судження кер1вництво Компашя посилаеться на прийнятшсть 
наведених дал1 джерел та враховуе Ух у низхщному порядку:

1) вимоги в М СФЗ, у яких щеться про под1бн1 та пов’язаш з ними питания;

2) визначення. критер1У визнання га концепци ощнки актив1в. зобов'язань, доход1в та 
витрат у Концептуальнш основ1 фшансовоУ зв1тностй

Шд час здшснення судження кер1вництво Товариства враховуе найостаншин 
положения шших оргашв. шо розробляють та затверджують стандарти. яю застосовують 
под1бну концептуальну основу для розроблення стандартов. шшу професшну л1тературу з 
облжу та прийняп галузев1 практики, т1ею м1рою, якою вони не суперечагь 
вищезазначеним джерелам.

ОперащУ, шо не регламентуються М СФЗ Товариством не здшснювались.

4.2. Судження щодо справедливо! вартоспи актив1в Компани
Справедлива варпсть швестицш, шо активно обертаюгься на оргашзованих 

фшансових ринках, розраховуеться на основ! поточноУ ринковоУ вартост1 на момент

закриття торпв на звггну дату. В шших випадках оцшка справедливой вартост! 
грунтуеться на судженнях щодо передбачуваних майбутшх грошових потоюв, кнуючоУ 
економ1ЧноУ ситуацп, ризиюв, властивих разним фшансовим шструментам, та шших 
фактор1в з урахуванпям вимог М СФЗ 1 3 «Ощнка справедливоУ вартост1».

4.3. Судження щодо змм справедливо! вартоспи фшансових актив/в
Кер1вництво Компани вважае. що облжов1 оцшки та припущення, яю мають 

стосунок до оцшки фшансових шструменпв, де ринков! котирування не доступнй е 
ключовим джерелом невизначеност! оцшок, тому що:

1) вони з високим ступенем ймов!рност1 зазнають змш з плином часу, осюльки 
оцшки базуються на припущеннях кер1вництва щодо вщсоткових ставок,
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волатильносп, змш валютних курсов, показниюв кредитоспроможносп 
контрагентов, коригувань шд час ощнки шструмент1в, а також специфтчних 
особлнвостей операщй; та

2) вплив змши в ощнках 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, волатильности курсив обмшу валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти 
1 коригувань гид час оценки шструмент1в, бшьша або менша змша в оцшщ вартосп 
фшансових 1нструмент1в у раз1 вщсутносп ринкових котирувань мала б ютотний вплив на 
воображений у фшансовш зв1тносп чистий прибуток га збиток.

Розумпочи важливють використання облжових ошнок та припущень щодо 
справедливоУ вартосто фшансових активов в раз1 вщсутносп вхщних даних щодо 
справедливоУ вартосп першого р1вня, Кер1вництво Товариства плануе використовувати 
ощнки та судження яю базуються на професшшй компетенцп пращвниюв ГПдприемства, 
ДОСВ1Д1 та минулих под1ях, а також з використанням розрахунюв та моделей вартосп 
фшансових актив1в. Залучення зовшшшх експертних ощнок щодо таких фшансових 
шструменпв де ощнка, яка базуеться на професшшй компетенцп, досвщ1 та розрахунках с 
недостатньою, на думку Кер1вництва е прийнятним та необхщним.

Використання р1зних маркетингових припущень та/або метод1в ощнки також може 
мати значний вплив на передбачувану справедливу варпсть.

4.4. Судження щодо оч'шуваннх термшЫ утрымаыня финансовых 1нструменпнв
Кер1вництво Компанп застосовуе професшне судження щодо термин в утримання 

фшансових шструмеггпв, що входять до складу фшансових актив1в. Професшне судження 
за ним питаниям грунтуеться на оцшщ ризиюв фшансового шструменту, його 
прибутковосп й динам1Ц1 та шших факторах. Проте оснують невизначеносп, якч можуть 
бути пов’язаш з призупииенням обпу щнних папер1в, що не е пщконтрольним керовництву 
Компани фактором 1 може суттево вплинути на ощнку фшансових шструмент1В.

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

надень проведения розрахунюв.

4.6. Судження щодо выявления ознак знеы 'тення активов
Вщносно фшансових актшив, яю оцшюються за амортизованою варпсгю, 

Товариство па дату виникнення фшансових активов та па кожну звггну дату визначае р1вень 
кредит и о го р и з и ку.

Товариство визнае резерв гид збитки для очжуваних кредитних збитюв за 
фшанеовими активами, яю оцшюються за амортизованою вартютю, у розм1р1 очжуваних 
кредитних збитюв за весь строк д 1У фшансового активу (при значному збшыненш 
кредитного ризику/для кредитно-знецшених фшансових активов) або 12-мюячними 
очжуваними кредитними збитками (у раз1 незначного зростання кредитного ризику).
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Зазвичай очжуеться, що очжуваш кредитш збитки за весь строк дн мають бути 
визнаш до того, як фшансовнй шструмент стане прострочений. Як правило, кредитний 
ризик значно зростае ще до того, як фшансовнй шструмент стане простроченим або буде 
пом1чено 1111П1 чинники затримки платежтв. що е специф1чними для позичальника, 
(наприклад, здшснення модифжаци або реструктуризашУ).

Кредитний ризик за фшансовим шструментом вважаеться низьким, якщо фшансовий 
шструмент мае низький ризик настання дефолту, позичальиик мае потужнш потенщап 
виконувати своУ догов1рш зобов'язання щодо грошових потоюв у короткостроковш 
перспективу а несприятлив1 змши в економ1чних 1 дшових умовах у довгостроковш 
перспектив! можуть знизити, але не обов'язково здатшеть позичальника виконувати своТ 
зобов'язання ЩОДО ДОГОВ1РНИХ грошових И ОТО К1В.

Фшансов1 шструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик 
лише на шдстав1 того, що ризик дефолту за ними е нижчим, шж ризик дефолту за шшими 
фшансовими шетрументами Товариства або шж кредитний ризик юрисдикци, в яктй 
Товариство ЗД1ЙСШОС д!ялыпсть.

Очжуваш кредитш збитки за весь строк /пУ не визнаються за фшансовим 
шструментом просто на шдстав1 того, що вш вважався 1нструментом 13 низьким кредитним 
ризиком у попередньому звп пому пер10Д1, але не вважаеться таким станом на звггну дату. У  
такому випадку Товариство з'ясовуе, чи мало М1сце значне зростаиня кредитного ризику з 
моменту первюного визнання. а отже чи иостала потреба у визнанш оч1куваиих кредитних 
збитк1В за весь строк Д1У.

Оч!куван1 кредиты! збитки в1Дображають власн1 очжування Товариства щодо 
кредитних збитк1в.

4. 7. Судження щодо ртнш в , нов1язаних з податковим т а  ннинм законодавством
Законодавство УкраУни щодо оподаткування та зд1йснення господарськоУ д!яльност1 

по операьйям факторингу. в!дступлення прав вимог продовжуе розвиватися. Законодавч1 
акти та нормативн! акги не завжди Ч1ТКО сформульован1, а Ух тлумачення залежить вщ точки 
зору М1СЦСВИХ. обласних I центральних орган!в державноУ влади та 1нших орган1в 
державного управл1ння. Не р1Дко точки зору рпних оргап1в на певне питания вщр!зняються. 
Товариство вважае, що воно дотримувалося вечх нормативних положень. 1 веч передбачеьи 
законодавством податки 1 в1драхування були сплачеьп або нараховаш. Водночас 1снуе ризик 
того, що операщУ й !нтерпретац!У того, що не були поставлен! гид еумшв державними 
органами в майбутньому, хоча цей ризик значно зменшуеться з плином часу. Неможливо 
визначити суму неиред’явлених позов1в, що можуть бути пред’явлеш, якщо гак1 взагап1 
1снують, або ймогнргпеть будь-якого несприятливого результату.
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5. Р О З К Р И Т Т Я  Ш Ф О Р М А Ц П  Щ ОДО В И К О Р И С Т А Н Н Я  С П Р А В Е Д Л И В О ! 
В А Р Т О С П

5.1. Принципи оц/пки за справедливою варпистю
Товариство класифжуе оцшки за справедливою варпстю за допомогою 1ерархн 

справедл и воУ вар гост!:
р'юень 1: щни котирувань на активннх ринках для щентичних активов або зобов'язань; 
ртень 2: вхщш даш, шип шж щни котирувань, що увшшли у р1вень 1, як1 спостершаються 
для актив1в або зобов'язань або прямо, або опосередковано
р/вень 3: вхщш дат актив1в або зобов’язань, що не грунтуються на даних ринку, як1 можна 
спостершати.

Кращим свщченням справедливоУ 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, промисловоУ групп, служби шформацп про щни або 
регулювального агентства) та вщображають фактимн1 й регулярно зд1Йснюван1 ринков1 
операц11 М1Ж незалежними сторонами. Справедлива варт1сть иизначаеться як ц1на, 
узгоджена М1Ж зап1кавленим покупаем та защкавлепим продаваем в операп»У незалежних 
еторш. Мета визначення справедливоУ вартост1 для фшансового шструмента, якпй в1дкрито 
купуеться та продаеться на активному ринку - отри мати щну, за якою В1дбулась би операция 
на дату балансу з цим 1нструментом (тобто без модиф1кац1У або перепакування 1нструмента) 
на найсприятлив1шому активному ринку, до якого суб’ект господарювання мае: 
безпосередной доступ. Проте суб'ект господарювання коригуе Ц1ну на сприятлив1шому 
ринку для вщображення будь-яких розходжень кредитного ризику контрагента М1Ж р1зними 
инструментами, як1 в1дкрито купуються та продаюгься на цьому ринку, та шетрументом, що 
його ощнюють. 1снування опубл1кованих щи котирування на активному ринку е, як 
правило, найкращим доказом справедливоУ вартосп 1 якщо вони 1снують, Ух застосовують 
для ОЦ1НКИ ф1нансового активу або ф1нансового зобов'язання.

Якщо ринок для фшансового шструмента не е акгивним, Товариство визначае 
справедливу варпсть, застосовуючи методи оц1нювання. Так1 методи базуються на 
застосуванн1 останн1х ринкових операщй м1ж об1знаними. зац1кавленими та незалежними 
сторонами (якщо вони достугпп). посиланн1 на поточну справедливу варпсть шшого 
1дентичного 1нструмента, анал!31 дисконтованих грошових потокчв. Мета застосування 
мегод1В 0ц1нювання -визначити, якою була б гпна операц1У на дату ощнки в обмпп М1Ж 
незалежними сторонами, виходячи 13 звичайних М1ркувань б1знесу. Справедлива варт1сть 
оП11посться па основ1 результат1В застосування метод1 в ощнювання, в яких максимально 
враховуються ринков1 показники (та якомога менше - дани специф1чш для компанГУ). 
Пер10дичн0 Товариство обстежуе методи огцпювання та перев!ряе Ух на обгрунтоваьпсть. 
застосовуючи ц1ни спостережених поточних ринкових операщй з такими самими 
шетрументами, або на основ! 1нших доступних спостережених ринкових даних.
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Компашя здшснюе виключно безперервш оцшки справедливоТ вартост1 актив1в та 
зобов'язань, тобто так1 оцшки, як] вимагаються М СФЗ 9 та М СФЗ 13 у з в т  про фшансовий 
стан на кшець кожного звтю го  перюду.

5.2. Методики оцшюваиия т а  вх/дн! дай/, використан! для складання ощпок за 
сира ведл ивою варпистю

К л а с а  а к т  ив !в  

т а  з о о о в  ’я з а и ь , 
о  щ П ен  и х  з а  

с п р а в е д л и в о ю  

в а р п и с т ю

М ’е т о д а  к а  о  и н н о в а ц и я

М е т о д

О И!ПКИ

(ри н к ов и й , 
д ох /д и  и и, 

в и т р а т и  и  

и)

В и х /'д и / д а т

ГрОШОВ! КОШТИ Перв1сна та подалыпа оцшка грошових 
коигпв здшснюеться за справедливою 
вартютю. яка дор1внюе Ух номшальнш 
вартост!

Ринковий О ф ш ш ш  курен Н ВУ

Д е п о зи т  (кр1м 
депозит!в з 
розм1щениям до 3- 
х М1СЯЦ1В та 
депозит!в до 
запитання)

Пер в 1с на оцшка депозиту 
здшснюеться за його справедливою 
варпстю, яка зазвичай дор1Внюе його 
номшальнш вартостг Подальша 
оцшка депозит1в у нашональнш валют! 
здшснюеться за справедливою 
вартютю оч!куваних грошових потоюв

ДОХ1ДНИЙ
(днсконтува

ння
грошових
ПОТОК! в)

Ставки за депозитами, 
ефекгивш ставки за 

депозитними договорами

Боргов! шиш 
папери

Перв1сна оцшка боргових цшних 
иапер|в як фшансових актив1в 
здшснюеться за справедливою 
варт1стю, яка зазвичай дор1внюе ц!н 1 
операци, в ход! якоТбув отриманий 
актив. Подальша оцшка боргових 
1ПШШХ папер!в здшснюеться за 
справедливою варпстю.

Ринковий,
ДОХ1ДНИЙ

О ф щ ш ш  б|ржов] курси 
орган 1затор!в торгов на 

дату оцшки, 
котпрування аналопчних 
боргових шнних папер!в, 

дисконтоваш потоки
1'рОШОВИХ КОШТ1В

1нструмеити 
кап 1 тал у

П ервкна оцшка ш струменлв кагнталу 
здшснюеться за Тх справедливою 
вартютю, яка зазвичай дор1внюс пип 
операци, в ход! якоТбув отриманий 
актив. Подальша оцшка шструмеит1в 
кагнталу зд|йснюеться за 
справедливою вартютю на дату
ОЦШКИ.

Ринковий,
витратний

ОфШ1ЙШ 01рЖ0В1 курси 
орган 1затор1в торгов на 

дату оцшки, за 
в 1дсутност1 визначеного 
б|ржового курсу на дату

ОЦШКИ, 
використовуеться 
осгання балансова 

варткть, 111 ни закриття 
б|ржового торгового дня

Дебпорська
заборговажсть

Первкна та подальша оцшка 
дебиорськоУ заборгованосп 
здшснюеться за справедливою 
вартютю, яка дор1внюе вартост! 
погашения, гобто сум! оч!куванпх 
контрактннх грошових потоюв на дату 
оцшки.

Дохшний

Контрактш умови. 
ймов!рн1Сть погашения, 
ОЧ1КуваН1 ВХ1ДН1 грошов! 

потоки

Поточш
зобов’язання

Первкна та подальша оцшка поточних 
зобов’язань здшснюеться за вартктю  
погашения Витратний

Контракт!!! умови. 
ймов1рн1Сть погашения, 

очж уваш  вих1ДН1 
грошов! потоки

Р/веиь /ерархи справедливо/ вартоспи, до якого належать оцшки
справедливо! вартоспи
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Класи актиш в та 
гобов'язань, 
ошнених !а 

справедливою 
варпстю

1 р1 В1“НЬ
( II. шо мають 

котирування, та 
с посте режу в а т )

2 р1венк 
(Т1, шо не мають 
котирувань,але  
споете режу ван и

3 р1вснь 
(Т1, шо не маюгь 
котирувань 1 не с 

с посте режу ва н ими)

Усього

202(1 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Дата ошнки
31 12.2020 31.12.2019 31 12.2020 31.12.2019 31.12.2020 3112 2019

Дебп орська заб(>р гова 111 сть - - - - 28 739 15 868 28 739 15 868

Права грошових ним о г до 
т р е т  о с т  (боржниклв), 
иридбаш по договорам 
выступления (куипин- 
продажу) прав вимоги для 
подальшоТ реал1 ищи або 
СТЯГНСИШ} 1 боржпимв

- - - - 30 89К 16 744 30 898 16 744

У 2020 рощ переведень М1Ж р1внями 1ерархп не було.
Рух актив1в, що ощиюються за справедливою варпистю з використаппям вих/диихданих

3-го р/'вня крархи

Класи  а кти в  1 в, 
ошнених за справедливою  в а р т к т ю  
з використаппям  3-го р1вня крархп

Зал и ш  ки 
станом на 
31.12.2019

П ри лбання/  
простаимя 

(продаж|/змсн  
-ш ення)

Залиш к'и
станом

на
31.12.2020

С т а т т я  (с т а т п )  у 
прибутку  або збитку, 
у яки ) прибуткн  або 

збиткп визнаш

11оточна дебиорська заборговашсть 15 868 12 871 28 739 -

Права грошових вимог до трепх осчб 
(боржниюв), иридбаш по договорам 
выступления (кутил  1-продажу) нрав вимоги 
для подал 1.Ш01 реалпацп або стягиення ( 
боржишш

16 744 14154 30 898

Кер1вництво Товариства вважае, що наведеш розкриття щодо застосування 
справедливоУ вартост1 с достатшми. 1 не вважае, що за межами фшансовоУ звггнос'п 
залишилась будь-яка суттева шформащя щодо застосування справедливоУ вартосп. яка 
може бути корисною для користува1йв фшансовоУ звггностг

1мш розкриття , що вимагаються М СФЗ 13 «Ощпка справедливо! вартостЫ

Справедлива вартютъ фшансових шструмент1В в пор1внянш з Ух балансовою 
варпстю

Баланеова варткть Справедлива вар петь
2020 2019 2020 2019

Права грошових впмог до трет1х оемб 
(боржниюв), иридбаш по договорам 
в 1дступлс11 пя (кугивл 1-1 фодажу) прав 
вимоги для подальшоТ реад1заип або 
стягпення

30 898 16 744 30 898 16 744

11оточиа дебпорська заборговашсть 28 739 15 868 28 739 15 868
Грошов! копии 428 1 428 1

Кер1вництво Товариства вважае, що наведен! розкритгя щодо застосування 
справедливоУ вартост1 е достатшми, 1 не вважае, що за межами фшансовоУ звпност1 
залишилась будь-яка суттева шформащя щодо застосування справедливоУ вартостк яка 
може бути корисною для користувач1в фшансовоУ зв1тноеп. Додаткову шформащю щодо 
змш справедливоУ вартосп фшансових актшпв в зв'язку з урахуванням ризиюв наведено у 
прим. 16.3.
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6 О С Н О В Ш  ЗА С О БИ  га 1НВЕСТИЦ1ЙНА Н ЕРУ Х О М 1 С Т Б

Станом на зв1тну дату та попереднш звпний перюд Товариство не мае на баланс! 
основних засоб1В.

Станом на 31.12.2020 року в баланс! шдприемства облжовуеться в склад1 
швестицшноУ нерухомост! актив: нежитлове шдвальне примшгення площею 103 м.кв., що 
розташоване в м. Одсса. оцшочна вартють об'екта 649тис. грн. По вищезазначеному активу 
гидприемство ще не прийняло рппення по подальшому використанню. При цьому в 
господарськш Д1яльност1 не плануе використовувати ! нам1р1в продавати протягом року 
теж не мае. Прим1щення утримуються як можливе збшьшення капггалу (очжуваня доходу 
вщ приросту власноУ вартоспт). Гндприемство вважае доцшьним станом на 31.12.2020 року 
продовжувати облжовувати актив за варпстю 649тис. грн.. яку вважае справедливою для 
цього активу.

Г Р О Ш О В ! К О Ш Т И

Розрахунков/ рахунки в банках Станом па 3 / грудня 
2020, грн

Станом на 3 / грудня 
2019, грп

Поточний рахунок в нац1ональн1Й валют! 427 864,27 1 488,65

Станом на 31.12.2020 року грошов! копгги Товариства представлен! коштами на 
поточних рахунках в банку. яю обл1Ковуються за ном1нальною варт1стю в сум1 427 864.27 
грн.

8 . Д Е Б П О Р С Ь К А  З А Б О Р Г О В А Ш С Т Ь

Найменування Станом на 31 грудня 
2020

Спитом па 31 грудня 
2019

Дебггорська заборговажсть за продукшю, 
товари, роботи, ПОСЛУ! и 28 739 15 868

Станом на 31.12.2020 дебпорська заборговагпсть Товариства в сум1 28 739 тис грп. е 
поточною. Частина дано’Т заборгованосп в сум1 3 581 тис. грн представлена у вигляд1 
заборгованосп за договором куп 1вл 1-продажу щниих папер1в, 1нша частина, сума в розм1р1 
24 580 тис грн, е заборговашстю за договорами В1дступлення Права грошових вимог до 
трет1х ос1б (боржник1в), придбан1 по договорам вщступлення (куп1вл1-продажу) прав 
вимоги для подальшоТ реал1защ! або стягнення. 1нша заборговагпсть становить 578 тис грн. 
СумшвноТ, прострочено-! га безна/пйноУ заборгованост! на зв1тну дату не мае. Товариство 
проводить анал13 та оц1нку р1вня кредитного ризику з використанням шдивщуального 
подходу. Станом на зв1тну дату Товариство проанал1зувало на 1пдив!дуалыий основ! 
деб!торську заборговаьисть стосовно необх1дност! створення резерву гпд збитки, та 
визначила, що не мае необх!дност1 у створенн1 резерву гпд збитки.

9. П О Т О Ч Ш  Ф1НАНСОВ1 1НВЕСТИЦ П

Поточи! ф!нансов1 1нвести1пУ КомшипУ сформован! 1менними !нвестищйними 
сертифжатами- 1нвестиц!йн1 сертиф!кати ТОВ «КУА  «ХОЛДИНГ ГРУП» (ЗНВГПФ
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«А ВК») в к1лькост1 13480шт. операцн по яким проводяться на вторинному ринку. 
Справедлива варпсть швестищйних сертифжат1в була переглянута на дату складання 
фшансовоУ зв1тност1. Зпдно з положениями облжовоУ пол1тики Товариства, першим р1внем 
в крархп джерел, з яких отримуеться 1нформашя стосовно справедливоУ вартост1 
фшансових актив1в. е ринков1 котирування щн на активному ринку по щентичним активам 
(без будь-яких коригувань). Виходячи з того, що станом на 31.12.2020 по швестицшним 
сертифжатам ТОВ «КУ А  «ХОЛДИНГ ГРУП » (ЗНВП1Ф «А ВК» ) зупииено внесения змш до 
систем и депозитарного облжу, тобто, найближчим часом (протягом наступних 12 мюящв) 
даш цппп папери не можуть бути проданими та не вщповщають визначенню активу, як 
ресурсу за яким очжуеться отримання еконохпчних вигод. Тому, кер1вництво Товариства 
вважае, що Ух справедлива вартють складае 1 грн. Таким чином, загальна сума ущнки даних 
фшансових швестицш складае на 31.12.2020 - 2 999 тис. грн.

10. Ш И П  О БО РО Т И ! А К Т И В И  Т О ВА РИ С Т ВА

Наймепування активу Станом па 
31 грудня 2020 року

Станом на 
31 грудня 2019 року

11рава грошових вимог до гретчх оаб (боржникчв), 
придбагп по договорам В1дстуилення (куп1вл1- 
продажу) прав вимоги для подальшоТ реалпашТ

30 898 16 744

Необоротн! активи, утримуваж для продажу - -
Станом па 31.12.2021 року права грошових вимог до третьх оаб (боржниюв), иридбаш по 
договорам вщступлення (кутвльпродажу) прав вимоги для подальшоУ реашзацп складать
30 898 тис.грн. 3 них 14 216 тис. грн. не права вимог до юридичних оаб та 16 682 тис. грн.- 
це права вимог до ф1зичних ос 16 за споживчими кредитами, як1 були придбаш на аук1понах 
у В1тчизняних банков. Ном1нальна варпсть заборгованностей ф1зичних осчб за придбаними 
правами вимоги, згщно отриманих документов перевищуе суму придбання. По ряду 
заборгованностей е протермжування терм1Н1в повернення боргу та Товариство проводить 
роботу з залученням Приватних викоиавц1в щодо погашения даних заборгованностей. 
Товариство не впевнене в повернен1и ном1нальиоУ вартост1 боргу 1 тому вважае, що 
варпсть оплачена за дан1 права , являеться Ух справедливою варпстю па звггну дату.

До необоротних актив1в. утримуваних для продажу Ьуд1вля з господарськими 
спорудами, яка розташована за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Жовгнева, буд. 40, 
площа 386,1 кв.м, балансовою варт1стю 45 234.92 грн. е такою, що розташована на 
тимчасово окупован1й територ1У, мае авар1йний стан, непридатна для використання в 
господарськш д1яльност1 1 Пдприемства та не оч1куеться можлив1сть продажу об'екту 
протягом наступних 12 мюящв. Тобто, отримання економ1чних випд для пщприемства по 
об'екту найближчим часом не оч1куеться. Тому, кер1вниптво Говариства продовжуе 
оц1нювати даний актив в сум1 1 грн. га визнаючи учннку в розм1р! 45 тис. грн.

ВЛ А С И И Й  КАПТТАЛ

Зареестрований капп ал Товариства сформован ий у вщповщнос п до законодавства 
УкраУни та сплачений повн!Стю грошовими коштами. Розм1р статутного кап1талу станом на
31 грудня 2020 року складав 8 000 тис грн.
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Зареестрований каштал ТОВ «Ф К  «ПАРЮ » вщповщно до останньоУ редакцп 
Статуту, яка була затверджена Загальними зборами Учасниюв 15 Ычня 2019 року (протокол 
№15/01-1), сформований виключно грошовнми коштами у розм1р1 8 000 000.00 грн (В 1С1М 
м1льйон1в гривень 00 коп шок), що складае 100% зазначено'Т в Статуи суми зареестрованого 
кашталу Товариства та розподшено наступним чином:

ль
п/п Учасники Сума впеску (грп)

............... ‘ ..........
Част ка у  ста тутн о м у  

кап 'тшм (%)
1 Слюзенко Володимир Олександрович 7 999 200,00 99.99
2 Радченко Олег В|кторович 800,00 0,01

Разом ета гутний кап1та л* .......... 8 000 000,00 100,00

Неоплачений кагптал станом на 31.12.2020 вщсутнш.
Нерозпод1лений прибуток (нспокритии збиток) у склад! власпого кашталу 

Товариства станом на 31.12.2020 складае 81 тис грн.

П О Т О Ч Ш  ЗО Б О В ’Я ЗА Н Н Я  ТА З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я

Наймепуваппя Станом па 
31 грудня 2020 року

Спитом па 
31 грудня 2019 року

Короткостроков! кредит банкчв 23 490 23 310
Поточна кредиторська заборгован1Сть за: 
-до в гостро ко в и м и зобо в' я за и н Я М11
- розрахунками з бюджетом
- з податку на прибуток
- розрахунки 31 страхування
- розрахунками з оплати пращ

<г>

ОС 
С 

1

17 6
3 6
15 -

56 -

Поточш забезпечення (резерв в1дпусгок) 62 43
1нша поточна заборговажсть - 1 190

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

Заборгованшсть в сум1 28 995 являеться поточною заборгованшстю за придбаш 
права грошових вимог до третях осЧб (боржник1в),що придбан1 по договорам вщступлення 
(ку1пвл1-продаж у) прав вимоги для подалылоТ реал1зац!1.

На зв1тну дату Товариство не мае простроченоТ кредиторськоУ заборгованост!.
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ДО ХО Д И

Доходи 2020 р1к 2019 р1 к
До\1д В1Д реал1зацп фшансових послуг (рядок 
2000) 9 283 4 455
||шп операцшж доходи (рядок 2120) 2 220
1111111 доходи (рядок 2240) 7 463 7 047
Разом доход1в 16 748 11 722

Факторинг - це е фшансування гид выступления права грошовоУ вимоги, за яким 
одна сторона передае або зобов'язуеться передати грошов! кошти в розпорядження другоТ 
сторони за плату, а друга сторона вщступае або зобов'язуеться вщступити свое право 
грошовоУ вимоги до третьо'У особи. Плата за договором факторингу може бути у форм! 
рпниш м 1 ж реальною цшою вимоги 1 цшою, передбаченою в договори право вимоги за 
яким передаеться. Дохщ (винагорода) Товариства вщ здшснення факторингових операщй 
за 2020 рп< склав 9 283 тис.грн.

До пппих дох од 1 в в вщнесено доходи вщ реалпацп цшиих папер1в в сум1 7 463 тис 
грн за 2020 р̂ к.

ВИ Т РА Т И

Адм1н1стративн1 витрати 2020 р1к 2019 р1К
Оплата праш 81 1 609
Нарахування на зароб1тну плату 178 134
1 н фо р м а ц 1 й но- к о 1 юул ьта ц 1 й н 1 поел у ги 15 185
Винагорода орган!заторам аукшошв та приватиим 
нота р| усам 1066 613

11ослуги приватних виконавц1в 427 -
11оштов1 витрати 296 -
Оренда прим1щення 150 -

1нш1 послуги сторонн 1\ орган1зац1Й 226 52
Розрахунково-касове обслуговування 48 43
Податки та обов’язков! платеж! - 3
Резерв вщпусток адм1Н1стративмого персоналу 62
Всього адм'иистративи! витрати 3279 1 639
Iним операц1ЙН1 витрати
Визнаш пен! та шграфи 1 -
Соб1варт1сть реал13оваиих актив1в, 
утримуваних для продажу - 175

Фшансов! витрати
Нарахован! в1дсотки за корисгуванпя кредитами 
банку 581 1 2 587

Ком1с'и'за користування позиками (кредитами) 181 254
Всього ф ’шаисош витрати 5992 2 841
1нпп витрати
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Соб1варт1сть реал1зованих ф|нансових 1нвестиц1й 7458 7 035
Всього ниш витрати 7458 7 035

Анахнз адмш1стративних витрат свщчить, що найбшьшу питому вагу в 
адмшютративних витратах у 2020 рощ складае 30 %  витрати на оплату пращ пращвниктв 
разом з иарахуваннями, послуги нотар1уав та оргашзатор1в аукцюшв складають -33 % , 
послуги приватних виконавщв складають — 13 % .

Ч И С Т И Й  П Р И Б У Т О К

За результатом д1яльносп 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. Р О З К Р И Т Т Я  1НШ01 Ш Ф О Р М А Ц Н

16.1. Умови / зобов 'я ти н  я
16.1.1. Опера шине середовище
Економ1ка УкраУни характеризуються низьким р1внем лжвщносп на ринках 

кашталу, вщносно високим р1внем шфляцп та наявшстю валютного контролю, що не 
дозволяе нацюнальшй валют! бути лжвщним засобом платежу за межами УкраУни. 
Економ1ка УкраУни и значнш \пр1 залежатиме вщ реформування адмппстративноУ та 
правовоУ систем. В наслщок цього, ;цяльност1 в Укра'пп властиш ризики, яких не 1снуе в 
умовах 01лыи розвинених ринк!в.

Кер1вництво вважае, що воно вживае вс1 необх1Д1н заходи для забезпечення стшкост! 
б1знесу Комиан1У в них умовах. Однак. неспод1ван1 попршення в економщ1 можуть негативно 
впливати на результата д1яльност1 Товариства 1 ф1нансове становище. Ефект такого 
потенц1Йно негативного впливу не може бути достов1рно оц1нений.

16.1.2. Оподаткування
У результат! загальноУ нестабыьноУ економ1чноУ ситуац1У рег1ональне 1 

загалыюдержавне податкове законодавство УкраУни постшно зм1нюються. Кр1м того, 
трапляються випадки Ух непослщовного застосування, тлумачення 1 викоиання. 
Недотримання закон1в та нормативних акт1в УкраУни може призвести до накладення 
серйозних штраф1в 1 пен1. В результат! майбутшх податкових перев1рок можуть бути 
виявлеш додатков1 зобов'язання, як1 не будуть в1дпов1дати податково’У ЗВ1ТН0СТ1 Компани. 
Такими зобов'язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи 1 пеня; та Ух розм1ри 
можуть бути 1СТОТНИМИ. У той час як Товариство вважае, що воно в1добразило вс1 операц1У у 
в1дпов1дност1 з чинним податковим законодавством. 1снуе велика к1льк1сть податкових 
норм 1 норм валютного законодавства, в яких присутня достатня ктльк1сть сгнрних 
моменте, як1 не завжди ч1тко 1 однозначно сформульован1.

16.1.3. Судов/ позови
В процеа звичайноУ д1яльиост1 Товариство залучено в судов1 розгляди, але по вам 

справам, наявшсть яких притаманна його Д1яльност1. виступае позивачем. Станом на
31.12.2020 року Товариство мае значну к1лькчсть судових позов1в до боржникчв по
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придбаним правам грошових вимог до трет1х ос1б (боржнишв), що придбаш по договорам 
выступления (куп 1ВЛ1-продажу) прав вимоги для подальшоТ реалпанп. До Товариства не 
висуваються претензп. Кер1вництво Товариства вважае, що в кшпевому пщсумку 
зобов'язання. якщо таке буде, що випливае з ршення таких судових розгляд1в або 
претензш, не зробить ктотного 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 деб1Торсько‘| 1аборговано<гп та нпних фшансових 
акпннв

Внаслщок ситуацп, яка склалась в економщ1 УкраУни, а також як результат 
економ1чноУ нестабшьностк що склалась на дату балансу, юнуе ймов1ршсть того, що активи 
не зможуть бути реал1зоваш за Ухньою балансовою вартктю в ход1 звичайно'У д1яльност1 
Товариства.

Ступшь повернення них актив1в у значн!Й М1р1 залежить В1Д ефективност1 заход1в, як1 
знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступшь повернення деб1торськоУ 
заборгованосп Товариства визначаеться на 1ндстав1 обставим та 1нформащУ, як1 наявн! на 
дату балансу.

Товариство проводить роботу по погашению заборгованносп по придбаним правам 
грошових вимог до трет1х ос 10 (боржниклв), що прпдбагн по договорам вщетуплення 
(кугпвл1-продажу) прав вимоги для подальшоТ реал1зап11, в тому числ1 з залученням 
приватних викоиавп1в.

На думку кер1вництва Товариства. додатковий резерв гпд ф1нансов1 активи на 
сьогоднйшпй день не потр1бен, виходячи з наявних обставим та 1нформащУ.

16.2. Розкриття 'шформаип про нов 'я иий сторон и

До пов'язаних сторш або операц1Й з пов'язаними сторонами належать:
п1дприемства, якл прямо або опосередковано контролюють або перебувають П1Д 

контролем, або ж перебувають шд сп1льним контролем разом з Товариством;
аеоцшоваш компанГУ;

• сп1льн1 пщприемсгва, у яких Товариство е контролюючим учасником;
члени пров1дного управл1нського персоналу Товариства;
близькт роди41 особи, зазначеноУ вище;
компагнУ. що контролюють Товариство, або зд1Йснюють суттевий вплив. або мають 

суттевий в1дсоток гол ос 1 в у Товариства;
• программ виплат по закшченш трудовоУ ;мялыюст1 прац1вмик1в Товариства або будь- 
якого 1НШОГО суб'екта господарювання, який е пов'язаною стороною Компан1У.

1нформац1я про перел1к пов'язаних ос1б станом на 31.12.2020, наведено нижче:
№
п/п Тип пов'язаноУ особи Наймснування, ГИБ

1
Учасиики Товариства та Ух 
частка у Статутному 
кагпгал!

Слюзенко Володимир Олександрович

2 Директор Клевемь Св1тлана Васил1вна
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Нижче представлена шформащя щодо оиерацш з пов'язаними сторонами за вщповщш 
ЗВ1ТН1 перюди:

Н а й м е ну ва н и я о п с ра цн Сума операци 
за 2020 р1к, тис грн

Сума операци 
за 2019 рйк, тис грн

В1дступления права вимоги на нового 
кредитора по заборгованост1 за раьпше 
продаи1 1нвестиц1йн1 сертиф1кати

- 4 283

Придбання права вимоги до 
боржника учасника Товариства

- 500

Вина го рода у п ра в л 1 не ь к о м у 
персоналу ( оплата пращ)

224 230

Винагорода гювязанш особ1 
Слюзеико ВО

182 182

Отримання позики в1д засновника 8 915 -

Також. протягом звгшого року були проведет виплати управлшському персоналу 
(кер1внику Товариства) та повязанш особц якт пов'язаш з оплатою пращ.

Протягом звтю го  перюду Товариство не брало на себе ютотних зобов'язань по 
пенспшим виилатам, оплап вихщноУ допомоги або шших довгострокових зобов'язань перед 
управлшським персоналом (кер1вником Товариства).

16.3. Щ л1 т а  политики управлшня фшансовим и ризиками
Кер1вництв0 Товариства визнае, що Д1яльшсть Товариства пов'язана з ризиками 1 

вартють чистих актив1в у нестабшьному ринковому середовшщ може суттево змшюватись 
унаслщок впливу суб 'сктивних чинниктв та об’ективних чинниюв, в!ропдшсть 1 напрямок 
впливу яких заздалегщь точно передбачити неможливо. До таких ризиюв вщнесено 
кредитний ризик. ринковий ризик та ризик Л1КВ1дност1. Ринковий ризик включае валютний 
ризик, в1дсотковий ризик та 1нший щновий ризик. Управл1ння ризиками кер1вництвом 
ТоВарИСТВа ЗД1ЙСНЮеТЬСЯ На ОСНОВ! р03уМ1ИИЯ ПрИЧИН ВИНИКНеННЯ рИЗИКу, К1ЛЬК1СН01 ощнки 
його можливого впливу па варт^сть чистих актишв та застосування 1нструментар1ю щодо 
його пом'якшення.

3 К1нця 2019 року розиочалося гюширення нового коронав1русу, який отримав пазву 
СОУЮ-19, здатного викликати важк! наслщки. що призводять до загибел1 людини. На 
ктнець 2019 р Всесв1тня орган1зац1я охорони здоров'я повщомляла про обмежене число 
випадюв заражения СОУН)-19, але 31 сччня 2020 року оголосила надзвичайну ситуагию в 
област1 охорони здоров'я, а 13 березня 2020 року - про початок пандемп з зв'язку 31 
стр!мким поширеиням СОУЮ-19 в Свроги та 1иших рег1онах. Заходи, що вживаються по 
всьому свпу з метою боротьби з поширеиням СОУГО-19, призводять до необх1дност1 
обмеження дйювоТ активность На гл 1 них подш в1дбулося ^стотне падения фондових ринк1В, 
скоротилися Ц1ни на сировишп товари. зокрема. 1стотио знизилася ц1на нафти. в1дбулося 
ослабления украУнськоУ гривш до долара СШ А 1 Свро, 1 П1двищилися ставки кредитуваиня 
для багатьох компан1й, що розвиваються. Незважаючи на те, що, на момент випуску даиоУ 
ф1нансовоУ зв1тност1 ситуащя все ще зиаходиться в процес1 розвитку. представлясться. що 
негагивпий вплив на св1тову економ1ку 1 невизначегнсть щодо подалыиого економ1чного
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зростання можуть в майбутньому негативно позначитися на фшансовому становипп 1 
фшансових результатах Товариства. Кер1вництво Товариства уважно стежить за ситуащею 
1 реал1зуе заходи щодо зниження негативного впливу зазначених подш на Товариство.

Кпедитний ш пик - ризик того, що одна сторона контракту про фшансовий 
шструмент не зможе виконати зобов'язання 1 це буде причиною виникнення фшансового 
збигку 1ншо1 сторони. Кредитний ризик притаманний таким фшансовим шструментам, як 
поточи 1 та депозигш рахунки в банках, обл 1 гагиV та деб1торська заборговашсть.

Товариство обл/ковуе в склад/ оборотных активов придбаш (вгдступлет) права 
вимог по деб'ипорським заборгованостям, як/ пктадаю ть п\д кредитный ризик. Але 
Товариство оц'шюс дану заборгованюсть як таку, що буде реал/зованою або погашеною 
протягом 12 лйсящв не нижче вартоспи придастня.

Ринковий щ ннк - це ризик того, що справедлива варт1сть 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 шн на акцн, вщсоткових ставок та валютних курс1в. Компашя 
наражатиметься на ринков1 ризики у зв'язку з швестищями в акцн. облпацп та ниш 
фшансов1 шструменти.

Товариство щоквартально здшснюе оцшку цшных папергв, що входять до складу 
його активов за )'х справедливою варпистю. Справедлива варписть щнних папер\в, внесених 
до б'цгжового списку, оцшюсться за б/ржовим курсом организатора торглвл/ на дату 
розрахунку вартоспи чистих актив/в (б/ржовий курс), як! обертаються на фондових 
б/ржах Украшы. Якщо ц'шн! папери обертаються бшми як на одному орган/затор/ торг'ш / 
то  ощнка зд'/йснюсться за найменшим з Спржових курсив, визначених т а  опршюднених на 
кожному з оргатзатор\б торг1вл\.

За результатами 2018 звттого  року Товариством було вызнано збиток за 
результатами переоц'шкы швестицшных сертиф'\кат\в, щодо яких зупинено внесения змш 
до системы депозитарного обл/ку з г/дно рпиення Н К  ЦП ФР. в сум/ 2 999,0 тис грн. В 
зв/тному роцI продовжус визнаватиуц'шку таких активов в зазначети сули.

Пиний т ш т п н  ш пик - це ризик того, що справедлива варпсть або майбутш 
грошов! 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 чин никами, характерними для окремого фшансового 
шструмента або його емпента, чи чинниками, що впливають на вс1 под1бш фшансов1 
шструменти, з якими здшснюються операцн на ринку.

Валютний ш пик - це ризик того, що справедлива варпсть або майбутш грошов! 
потоки вщ фшансового шструменту коливатимуться внаслщок змш валютних курсчв.

Протягом 2020 року на баланс/ Товариства не обл /ковувал ися фшансов/ 
шструменти полинован/ в шозелшш валют!.
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В1дсо гковин ризик - не ризик того, що справедлива вартють або майбутш грошов1 
потоки вщ финансового шструмента коливатимуться внасшдок змш ринкових вщсогкових 
ставок. Кер1вництво Компани усвщомлюе, що вщсотков1 ставки можуть змнповатись 1 це 
впливатиме як на доходи Компани, так 1 на справедливу вартють чистих актив1в.

Протягом 2020 року на баланс/ Товариства не облЫовувалися фшансов1 

'шструменти розм 'пцен/' у  боргових зобов язаннях у нацюнальнИ/ валют/ з ф/ксованою 
в к) с о т  ков ою ставкою

Ризик лж вин оеп  — ризик того, що Компашя матиме трудноип при виконашн 
зобов’язань, пов'язаних 13 фшансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки 
грошових ко п т  в або 1ншого ф1нансового активу.

1нформац1я щодо недисконтованих плагежчв за ф1нансовими зобов'язаннями 
Товариства в розргп строк!в погашения представлена наступним чином:

Р«к, що закшчився 31 
грудня 2020 року

До 1
М1СЯЦ

я

Вщ 1
М 1СЯПЯ до 
3 М1СЯЦ1В

Вщ 3
М1СЯ1НВ до

1 року

Вщ 1 
року до 
5 рокчв

Б|лынс 
5 рокчв Всього

1 2 з 4 5 6 7

Короткостроков1 позики - 23 490 23 490

Торговельна та шша 
кредиторська заборгован1сть - 28500 28 500

Поточна заборгован1Сть за
довгостроковими
зобов'язаннями

-

Всього - 28 500 23 490 51 990

Р«к, що за км н ч и вся 31 
грудня 2019 року

До 1
М1СЯЦ

я

Вщ 1
М 1СVI11VI ДО 

3 М1СЯ 1ПВ

Вщ 3
М1СЯЦ1В до

1 року

Вщ 1
року до 
5 роктв

Б|лыпс 
5 рокмв

Всього

Короткостроков1 позики - - 23 310 - - 23 310

Торговельна та 1нша 
кредиторська заборговаьпсть - 1 190 - - - 1 190

Поточна заооргован1сть за
довгостроковими
зобов'язаннями

- - - - - -

Всього - 1 190 23 3 10 - - 24 500

Для того щоб обмежити вище зазначен1 ризики. при вибор1 ф1нансових 1нструмент1в 
полпика Товариства базуеться на високому р 1 вн 1 контролю з боку пращвниюв Компан1У з 
урахуванням вимог чинного законодавства УкраУни. Основною метою фшансових 
1нструмент1в с залучення ф!нансування для операц1ЙноУ д1яльност1 Товариства. Товариство 
М1Н1М1зуе ризики диверсиф1кац1Й свого 1нвестиц1Йного портфелю, ана:пзуе фшансов1 активи
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ТОВ «ФШАНСОВА КОМПАШЯ «ПАРЮ»
Фшансова зв1тшсть, складена за М С ФЗ станом на 3 1 грудня 2020 року

перед Ух покупкою 1 вщстежуе подалыпу шформацио про щ активи. вкладаючи бшышсть 
с во Ух швестицш з високими рейтингами надшность

16.4. Управления каштаном
Товариство здшснюе управлшня капггалом з метою досягнення наступних шлей:

• зберегти спроможшсть Товариства продовжувати свою Д1ялыисть гак, щоб воно 1 
надал1 забезпечувало дохщ для учасникгв Товариства та виплати жшим 
зацжавленим сторонам;

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

Кер1вництво Товариства здшснюе огляд структури кашталу на щор1чнш основт 
При цьому кер1вництво анал!зуе вартють кашталу та притаманш його складовим ризики.

На основ1 отриманих висновюв Товариства здшснюе регулювання кашталу 
шляхом залучення додаткового кашталу або фшансування. а також впплаги дивщенд1в та 
погашения 1снуючих позик.

Товариство дотримуеться вимогдо розхиру каштану, встановлених нормативними актами:

Нормативний акт Нор ма ги вний показник Показник*
Товариства

Пункт 1 Розд1лу XI. 
Положения про 
Державний реестр 
фшансових уставов, 
затверджено 
Розпоряджен ням 
ДержавноУ комюТ 
з регулювання ринк1в 
фшансових послуг 
УкраУни
28.08.2003 №41 (з» 
змшами га 
доповненнями)

«Додатково до вимог, визиачених роздшом IV цього 
Положения, фшансова компашя повинна вшповщати також 
таким впмогам:
паявп/'сть у заявиика на дату подання заяви власного 
кашталу в рош //;/:
не метче /аж 3 млн грп для н/яваак/в, як/ планують 
надави ти  оОач вид ф/'на а совах послуг, визначений у пупки' 3
цього роздшу;
не менте /п’ж  5 млн грп <)ля и/яваак/в, як/ планують 
а а да ваши два т а  6/льи/е вид'т фшансових послуг, 
визиачених у пункт! 3 цього роздшу.

8081 тис 
грн.

16.5. П  од и теля Б алан су
Поди, як1 б могли вплинути на фшансовий стан, результата Д1Яльност1 та рух кошт1в 

Товариства М1Ж датою балансу 1 датою загвердження кер1вництвом фшансовоУ звггност1, 
пщготовленоУ до оприлюднення, не вщбувались.
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