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ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУД,IТОРА

щодо фiнансовоi звiтностi
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЧ ВЦПОВЦАJЬНIСТЮ (CIPOKO ФIНАНС>

за piк, що закiнчився 3l цудня 20l9 року

IIацiопальнiй KoMicid що здiйсню€
державне регулюваппя у сферi ринкiв
фiнансових послуг
Власникам та керiвництву ТОВ (СIРОКОФIНАНС>

I. ЗВIТ ЩОДО ЛУД,IТУ ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI

ДУМКА IЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ
Ми провели аудит рiчноТ фiнансовоi звiтностi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВIДIОВЦАЛЬНIСТЮ (CIPOKO ФIНАНС> (надалi - ТОВ (CIPOKO ФIНАНС)/Товариство)
за piK, що закiнчився 31 грудня 2019 року, а саме: балансу (звiry про фiнансовий стан) станом на

З1.12.2019р., звiry про фiнансовi результати (звiry про сукупний дохiд), звiry про власний капiтал,
звiry про рух грошових коштiв за piK, що закiнчився з.lзначеною датою, та Примiток до
фiнансовоi звiтностi, вкпючаючи стислий викJIад значущих облiкових полiтик.

На нашу д}мку, за винятком можJIивого вIIливу питань, описаних в роздiлi <<Основа для
думки iз застереженням)), перевiрена фiнансова звiтнiсть ТОВ (CIPOKO ФIНАНС> вiдображае

достовiрно, в ycix суттевих аспектilх фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2019 року,
його фiнансовi результати i грошовi потоки за piK, що закiнчився зiвначеною датою, вiдповiдно
до Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi (МСФЗ).

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ IЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ
За результатами аудиторськоi перевiрки фiнансовоi звiтностi Товариства за 2019 piK ми

заувiDкуемо насц/пне: На балансi Товариства станом на З|.12.2019 року облiковуеться iнша
поточна дебiторська заборгованiсть у cyMi 5000 тис. грн., точнiсть суми не може бути
пiдтверджена аудиторами у повному обсязi, оскiльки, не було отримано aKTiB звiрки з

контрагентами, ,Що того ж у примiтках до фiнансовоi звiтностi не в повному обсязi розкр}rга
iнформацii щодо TaKoi заборгованостi.

Проте, вIIлив неможJIивостi отримання достатнiх i належних аудиторських доказiв не е

всеохоплюючим для фiнансовоТ звiтностi. Аналiз наlIвних первинних докрлентiв, описiв та
облiкових записiв дас змоry стверджувати, що можливi невiдповiдностi i вiдхилення, якi можуть
виникн)ли з причин, визначених в цьому пунктi, не е суггсвими i в цiлому не спотворюють данi

фiнансовоТ звiтностi.
У примiтках до фiнансовоi звiтностi за 2019 piK iнформацiя щодо дебiторськоТ

заборгованостi розкрита не в повному обсязi, операцii з пов'язаними особами у роздiлi 5 примiток
не зазначенi,

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду,
iншого надання впевненостi та супугнiх послуг (МСА) видання 2016-2011 poKiB, що з 01.07.2018

року, що застосовуються в якостi нацiональних стандартiв аудиту згiдно iз рiшенням
АудиторськоТ па;lати УкраiЪи вiд 08.06.20l8 року Ns36l (нада-гli - МСА).

Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викJIадено в роздiлi <Вiдповiдальнiсть
аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi>> нашого звiry.

Ми с незалежними по вiдношенню до ТОВ KCIPOKO ФIНАНС> згiдно з Кодексом етики
професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ)
та етичними вимогами, застосовними в УкраiЪi до нашого аудиту фiнансовоТ звiтностi, а таКОЖ

виконttли iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.
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З метою *;;";;;^;;.;;;;а прийнятних аудиторських док.лзiв щодо рiчноТ фiнансовоi

звiтностi Товариства була перевiрена наступна фiнансова iнформацiя станом наЗ|,|2,2019 року та
iншi данi якi мають безпосередне вiдношення до Taкoi iнформацiI:

Статугнi та реестрацiйнi докуrлленти;
Фiнансова звiтнiсть станом на З l,|2.201 9 року;
Положення про облiковi полiтики та його застосрання;
Струкryра бухгалтерськоТ служби та документообiг;
Регiстри бухгалтерського облiку;
,Щоговори, банкiвськi та iншi первиннi докуil{енти;
IНШi дОкрlенти якi характеризують фiнан"о"о-.о"подарську дiяльнiсть.
МИ вважаемо, що отриманi нами аудиторськi док,ви е достатнiми i прийнятними для

ВИКОРИСТаНня ix як основи для нашоI модифiкованоТ думки - думки iз застереженням.

КЛЮЧОВI IIИТАННЯ АУДИТУ
Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш

ЗНаЧУЩИМИ пiд час нашого аудиту фiнансовоi звiтностi за поточний перiод. Цi питання
РОЗГЛЯДаЛИСЬ У KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовоi звiтностi в цiлому та враховувались при
формуваннi думки щодо Hei, при цьому ми не висловлюемо окремоi дрrки щодо цпх питань, Ми
встановили, що кJIючовi питання аудиту, якi необхiдно висвiтлювати в нашому звiтi, вiдсугнi.

ВIДIОВЦАЛЬНIСТЪ УIIРЛВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНДЛУ ЗЛ ФIНДНСОВУ
ЗВIТНIСТЬ

УПРавлiнський персонал ТОВ (CIPOKO ФI}IАНС) несе вiдповiда-пьнiсть за складання i
ДОСТОвiрне подання фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до МСФЗ, та за таку систему внугрiшнього
контролю, яку управлiнський персонал визначас потрiбною для того, щоб забезпечити скJIаданн;I
фiНанСовоТ звiтностi, що не мiстить с)rггевих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

ПРИ СКЛаданнi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за
оцiнкУ здатностi Товариства продовжуВати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, розкриваючи,
За НеОбХiДНОСтi, питання, пов'язанi з безперервнiстю дiяльностi, та використовуючи принцип
ПРИП)ЛЦення про безперервнiсть дiяlьностi як основи для бухгалтерського облiку, KpiM випадкiв,
якщо управлiнський персонtш або шIануе лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не
мас iнших реальних Еrльтернатив цьому.

Ti, кого надiлено найвищими повновzDкеннями,
процесом скJIадання фiнансовоi звiтностi Товариства.

ВIДIОВЦАЛЪНIСТЬ АУД,IТОРА
Нашою вiдповiдальнiстlо е висловленЕя думки щодо цiсi фiнансовоi звiтностi на ocHoBi

РеЗУЛЬТаТiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит згiдно з Мiжнародними стандартами
КОНТРОЛЮ якостi, аудиту, огляду, iншого наданrш впевненостi та суггугнiх послуг (МСА) видання
2016,20|7 poKiB, що з 01.07.2018 року застосовуються в якостi нацiональних стандартiв аулlтry
згiдно iз рiшенням Аулиторськоi палати Украihи вiд 08.0б.20l8 року Ns36l (нада.rri - МСД).

L[i СТаНдарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також гlлагrування й
ВИКОНаННя аудиторськоi перевiрки цlя отримання обrрунтованоi впевненостi, що фiнансова
звiтнiсть не мiстить сутгевих викривлень.

ПРИ Оцiнцi суггевостi ми керувiIлися положеннями Мiжнародних стандартiв контролю
якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та сугrугнiх послуг МiжнародноТ федерацii
бухгалтерiв.

метою наrrrого аудиту е отримання обцрунтованоi впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у
цiлОму не мiстить суггевого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiry
аудитора, що мiстить нашу думку.

ОбГрунтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi, проте не гарантуе, що аудит,
проведений вiдповiдно до МСА, завжди iдентифiкуе с)rггеве викривлення, якщо таке icHye.

Викривлення можугь буги результатом шахрайства або помилки; вони вв€Dкаються
с)iтгевими, якщо окремо або в сукупностi з iншими викривленнями, як обцруътовано очiкусгься,
вони мож)дь вtIливати на економiчнi рiшення корисryвачiв, що приймаються на ocHoBi цiеi
фiнансовоi звiтностi.

нес)дь вiдповiдальнiсть за нагляд за
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Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог мсА, ми використовуемо професiйне судження та

дотримуемось професiйного скептицизму протягом всього аудиту.
KpiM того, ми:
, iдентифiкуемо та оцiнюемо ризики суггевого викривленЕя фiнансовоi звiтностi внаслiдок

шахрайства чи помиJIки, розробляемо та виконуемо аудиторськi процедури щодо таких ризикiв, а
також отримуемо аудиторськi докази, що е достатнiми та прийнятними для забезпечення пiдстав
для висловлення нашоi думки. Ризик невиявлення суrгевих викривлень внаслiдок шахрайства с
вищим, нiж ризик невиявлення суггевого викривлення в результатi помилки, оскiльки шахрайство
може вкJIЮчати змовУ, пiдробку, навмиснi угD/щення, неправильне трактування або нехтування
заходами вrrутрiшнього контролю;

, отримуемо розумiння системи внугрiшнього контролю, яка мае значення для аудиту, з
метою розробки аудIrторських процедУр, якi е прийнятними за даних обставин, €ше не з метою
висловлення думки щодо ефективностi системи внlrгрiшнього контролю Товариства;, оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обrрунтованiсть облiкових
оцiнок i пов'язаних з ними розкритгiв iнформацii, зроблених управлiнським персоналом;, доходимо висновку щодо прийнятностi застосування управлiнським персоналом
пригryщення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на ocHoBi
отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок про те, чи icHye сутгева невизначенiсть щодо
подiй або умов, якi постаВплп б пiд значний cyMHiB можливiсть Товариства продовжити
безперервнУ дiяльнiсть. ЯкщО мИ доходимо висновку щодо iсrцвання та*оТ суггсвоТ
невизначеностi, ми повиннi привернуги раry в свосму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв
iНфОРМаЦiТ У фiнансовiй звiтностi або, якщо TaKi розкриття iнформацii е ненаJIежними,
модифiкувати свою думку. Нашi висновки rрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до
дати нашого звiry аудитора. BTiM майбугнi подii або умови мож)ль примусити Товариство
припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi., оцiнюемо зага,льне подан}UI, структурУ та змiст фiнансовоi звiтностi вкJIючно з
розкриттями iнформацii, а також те, чи покiвуе фiнансова звiтнiсть операцii та подii, що покладенi
в основу ii'складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.

Ми повiдомлясмо тим, кого надiлено найвищими повновzDкеннями, iнформачiю про
запланований обсяг i час проведення аудиту та суггевi аудиторськi результати, вкJIючаючи будь-
якi суггсвi недолiки заходiв внугрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиry.

Ми також надаемо тим, кого надiлено найвищими повновЕDкеннями, твердженнJI, що ми
виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляемо iM про Bci стосунки й iншi
питання, якi могли б обrрунтовано ввalкатись такими, що впливають на нашу незаJIежнiсть. а
також, де це застосовне, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

I. ЗВIТ IIРО НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТI ЩОДО РПIНИХ ЗВIТНИХ ДАНИХ
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя

скJIадасться з iнформаuii, яка подаеться до Нацкомфiнпослуг згiдно <порядку надання звiтностi
фiнансовими компанiями, фiнансовими установами - юридичними особами гryблiчного права,
довiрчими товариствами, а також юридичними особами - суб'ектами господарювання, якi за своiм
правовим статусом не е фiнансовими установами, аJIе мають визначену законами та нормативно-
правовими актами .щержфiнпослуг або Нацкомфiнпосл)л можливiсть надавати послуги з
фiнансового лiзингу>> (розпорядження Нацiональноi koMicii, що здiйснюс з державне регулювання
у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд J\ЬЗ840 вiд 26.09,2017 року), але не мiстить фiнансовоТ
звiтностi та нашого звiry аудитора щодо неi.

IнфОрмацiя фiнансовоi установи станом наЗ|,|2.2019 року скJIадаеться з:

.ЩОДаТОк 6. Тиryльний аркуш iнформацii фiнансовоi компанii за2,З,4 квартал 20l9 року;

.Щодаток 7. .Щовiдка про обсяг та кiлькiсть укJIадених договорiв з надання фiнансових послуг
за2,З,4 квартал 2019 року;

додаток 8. ,щовiдка про обсяги та кiлькiсть наданих фiнансових посл)л за договорами
фiнансового лiзингу за 1,2,3, 4 кварта-п 2019 року;

.ЩодатоК 9. rЩовiдка про укJIаденi та виконанi договори факторинry за2,3,4 кварта.п 2019
року;

ДОДаТОК 10. !овiдка про обсяги та кiлькiсть наданих фiнансових послуг за договорами
гарантii за2,З,4 квартал 2019 року;

i/
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,Щодаток l l. .Щовiдка про обсяги та кiлькiсть наданих фiнансових послуг за договорами
поруки за 2, З,4 кварта.гl 2019 року;

Додаток 12..Щовiдка про укладенi та виконанi договори з надання коштiв у позику, в тому
числi i на уIuовах фiнансового кредиту за2,З,4 квартал 20l9 року;

,Щодаток 14. Iнформацiя щодо структури основного капiталу фiнансовоТ установи за 2, З, 4
квартал 2019 року.

,Щодаток l5. Iнформацiя щодо активiв фiнансовоi установи за2,3,4 квартаJI 2019 року;
.Щодаток 16. Iнформацiя про великi ризики фiнансовоi установи за2,3,4 кварт{rл 2019 року;
Наша думка щоло фiнансовоi звiтностi не поширюеться на iншу iнформацiю та ми не

робимо висновок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiеi iншоi iнформачii.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансовоi звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е ознайомитися з

iншою iнформацiсю та при цьому розгляцди, чи icHye суггева невiдповiднiсть мiж iншою
iнформацiею i фiнансовою звiтнiстtо або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця
iнша iнформацiя виглядае такою, що мiстить с)rгг€ве викривлення. Якщо, на ocHoBi проведеноi
нами роботи, ми доходимо висновку, що icHye сутгеве викривленЕя цiеi iншоi iнформацii, ми
зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було вкJIючити

ло звiry.

III. ЗВIТ ВIДIОВIДIО З IНШИМИ ЗАКОНОДАВЧИМИ ТЛ НОРМАТИВНИМИ
вимогАми

l. OcHoBHi BidoMocmi про Товарасmво (mаблuця l):

повна назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
(CIPOKO ФIНАНС)

код едрпоу 428271з4
Мiсцезнаходження 03035, м.КиiЪ, ВУЛШЦ МИТРОПОЛИТА ВАСИЛJI

ЛИIIКIВСЬКОГО, будинок 45

.Щата державноi ресстрацii l8.02.2019 року, Nч 1 067 l02 0000 030677

,Щати внесення змiн до
установчих документiв

Рiшення JtlЬ2lоIасника вiд 04.12.2018 року

Перелiк лiцензiй (дозволiв)
Товариства на провадження
певнLD( видiв дiяльностi iз
з.вначенням TepMiHy ix дiТ.

Лiцензii на надання коштiв у позику в тому числi i на умовах
фiнансового кредиту;
на надання посл)л з факторинry;
на надання посл)г з фiнансового лiзинry;
на надання гарантiй та порrIительств вiд 04.06.20l9 року -

безстроково, розпорядження Нацкомфiнпослуг вiд 04.06,20 1 9 М
1013

Види дiяльностi за КВЕД Код КВЕД 64.19Iншi види грошового посередництва;
Код КВЕД б4.9l Фiнансовий лiзинг;
Код КВЕД 64.92Iншi види кредитування;
Код КВЕД 64.99 Надання iнших фiнансових послуг (KpiM
страхування та пенсiйного забезпечення), н. в. i. у. (основний);
Код КВЕД 66.19Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових
послуг, KpiM страхування та пенсiйного забезпечення

Керiвник Кугiн Олександр Сергiйович (Наказ J\bl-K вiд 15.02.20l9 року) до
31.07.2019 року
З 01.08.20l9 року - Погрiбна Тетяна Олександрiвна (Наказ NsO1/08-
Kl вiд 01.08.2019 року)
З l0 грулня 2019 року - Маryхно Семен Павлович (Наказ Ns09\12-
Ю вiд 09.12.20|9 року)

Бухгалтерське
обслчговчвання

KpiHa Iрина IBaHiBHa (Наказ ]ф2-К вiд 19.04.2019 року)
ШинкаDук Оксана IBaHiBHa (Наказ М29/08-К4 вiд 29.08.2019 року)

Кiлькiсть працiвникiв 2

')
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2. Розкрummя iнформацti у фiнансовiй звimносmi.
Акmuвu,iх облiк mа оцiнка.
Станом наЗ1',l2.20l9 року на ба-гlансi Товариства необоротнi активи вiдсугнi.
У СКладi оборотних акгивiв у cyMi 5000 тис. грн. облiковуються iнша дебiторська

заборгованiсть, поточнi фiнансовi iнвестицii- 57 тис. грн. Грошi та ix еквiваленти становлять9'7
тис. грн.

IH ф ормацiя ulоd о зо бо в' яз ань.
товариство мае поточнi зобов'язання у розмiрi l04 тис. грн., куди вiдносяться iншi поточнi

зобов'язанНя у cyMi l0 тис. грн. , потоЧна кредитОрська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
- 1 тис. грн., за розрахунками з бюджетом _ 3 тис. грн., за розрахунками зi страхування -2 тис.
грн., за розрахунками з оплати працi - 3l тис. грн. Поточна кредиторська заборгованiсть за
одержаними авансами - 57 тис. грн.

Iнформацiя сmосовно фiнансовоzо рвульmаmу.
За 2019 piK Товариство В процесi cBoei господарськоТдiяльностi отримало збиток 50 тис.

грн.
Iнформацiя dо ?Bimy про рух lроuловuж кошmiв (за прямu,лl меmоdом).
РУХ кОштiв вiд операцiйноi дiяльностi товариства в 2019 роцi складае (3) тис. грн. Рух

коштiв вiд фiнансовоiдiяльностi товариства в 2019 роцi смадае l00 тис. грн. Чистий р5пr коштiв за
звiтний перiод 97 тис. грн.

ЗалишоК грошовиХ коштiВ та ix еквiВалентiВ на Зl.|2,2019 року скJIадае 97 тис. грн.
Iнформацiя dо 7вimу про власнuй капitпал (змiнuу власному капimалi)
Власний капiтал на кiнець звiтного перiоду становить 5050 тис. грн., що скJIадаеться з

зареестрованого стацДного капiталу ТовариСтва у cyMi 5100 тис. грн. та непокритого збитку у
cyMi (50) тис.грн, Резервний капiтал не створювався. облiк власного капiталу вiдповiдае вимогам
облiковоi полiтики Товариства та нормативним актам, якi чиннi в YKpaiHi, облiковi данi достовiрнi
та тотожнi даним фiнансовоТ звiтностi.

3. 3 меtпою формування професiйноzо суdясення mа вuсповлення lумкч ulоdо
dоmрu,ttання суб'еюпом zоспоdарювання полоilсень законоdавчuж mа нормоmuвнчх aKmiB,
вidповidно dо Меmоduчнuх рекоменdацiй tцоdо iнформацi|i, яка сtпоq|€mься ауdumу фiнансовоi
звimносmi за 2019 piK суб'екmiв zоспоdарювання, наzляd за якuJ|lru зdiйснюе НацкомфiнпослуZ,
заtпверdсtсенuх ро3поряdясенням Нацiоналльноi koMici|i, tцо зdiйснюе dерхсавне реzулювання у
сферi рuнкiв фiнансовttж послуz м362 Bid 25.02.2020 року, HadaeMo насmупну iнфор.uацiю
товарасmва tцоdо dоmрuмання суб'екmом zоспоdарювання Buмoz законоdавсmво:

3.1. ЩОdо формування (змiнu) сmаtпуmноzо капimалу Товарuсmва, tцоdо розкрummя
iнформацii tцоdо поряdку формування сmалпуmноzо капimалу (iсmорiя похоdеrcення кошmiв);
tцоdо розкрummя dмсерела похоdмсення склаdовuх часmuн власно?о капimury (капimал у
dооцiнках, внескu do dоdаmковоzо капimалу):

Станом на 31 грулня2019 року Статугний капiтал Товариства скJIадае 5l00 000,00 грн.
(П'ять мiльйонiв сто тисяч грн. 00 коп.) та повнiстю сформований виключно грошовими коштами,
що вiдповiдае вимогам чинного законодавства та встановленим нормативам.

Товариство створене Рiшенням Nsl Установчих зборiв засновника вiд 15.02.2019 року.
ВiдповiднО до першоi редакцii Статуry статугниЙ капiтаЛ Товариства становить 5 000 000,00 грн..
та розподiляеться мiж засновниками насцдним чином:

Засновпшкп ТоваDпства мiсцезнаходження Засновнпка Частка, %о Сума, грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ
"КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ
АКТИВАМИ ТА
Ад,{IнIструвАннrI
пЕнсIЙних Фондв ,,дАлIз_

ФIнАнс"
Код за еДРПоУ 349з8583

УкраiЪа, 01024, м. КиiЪ, вул.
Богомольця,7 l|4, прим.1 82

l00,00 5000000,00

:_у
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Здiйснення внеску ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМIIАНUI
З УIIРДВЛIНН'I АКТИВАМИ ТА AД{IHICTPYBAHHJI ПЕНСIИНИХ ФОНДВ "ДАЛIЗ-
ФIНАНС" у розмiрi 5 000 000,00 грн.(П'ять мiльйонiв гривень 00 копiйок) ло статугного капiталу,

що становить l00% Стацrгного капiталу Товариства пiдтверджено платiжними дор)л{еннями АТ
(РВС БАНК)), а саме:

- платiжне дор}л{ення Ns7 вiд 05.03.20l9 року на 3 199 600 грн;
- платiжне дорrrення J\Ъ8 вiд 06.0З.20l9 року на l 800 400 грн;

Рiшенням Ns2 Загальних зборiв 1^rасникiв вiд 01.03.2019 року Товариства прийнято

рiшення про вихiд iз скJIаду },часникiв Товариства ТоВАРисТВА З оБМЕЖЕноЮ
вIДПоВIДАЛЬнIСТЮ "КОМfIАНIЯ З УIIРАВЛIННJI АКТИВАМИ ТА AДIIIHICTPYBAH}UI
I]ЕнсIЙних ФоНДIВ "д{АЛIЗ-ФIНАНС" шляхом продажу l00% його частки у статутному
капiта.гti Товариства товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю (CIPOKO ГРУП).

Вiдповiдно до Рiшення Ns2 Загальних зборiв )^lасникiв вiд 01.03.2019 року статутний капiтал
Товариства розподiляеться мiж )л{асниками наступним чином:

засновники Товариства мiсцезнаходження Засновника Частка. о% Сума. грн.

ТОВ (CIPOKO ГРУП), код
едрпоу 42460918

УкраТна, 02160, м.КиiЪ

.Щнiпровський район
ПРОСПЕКТ СОБОРНОСТI
будинок l5l].7, офiс 3l8-3

l00,00 5 000 000,00

06 грудня 2019 року (Рiшення J',l96-06/l2) Загальними зборами Учасникiв було затверджено
нову редакцiю Статуry. Згiдно Статугу у HoBi редакчii, що дiе станом на 31.12.2019 року,
Загальний обсяг стацлного капiта-пу становив 5 l00 000,00 (П'ять мiльйонiв сто тисяч гривень),
який розподiлявся наступним чином:

Засновники ТоваDиства Мiсцезнаходження Засновника Частка. о/о Счма. грн.

ТоВ (CIPOKO ГРУП). код
едрпоу 42460918

УкраiЪа, 02160, м,КиТв,

.Щнiпровський район,
ПРОСПЕКТ СОБОРНОСТI,
будинок l5l|7, офiс 3l8-3

100,00 5 l00 000,00

Сплата BHecKiB до статугного капiталу пiдтверджуеться випискою АТ (РВС БАНК> вiд 2З

грудня 20l9 року на 100 000,00 грн.
Таким чином, станом на ЗlJ2.20l9 року стацrгний капiтал Товариства сплачено

грошовими коштами у cyMi 5 l00 000,00 грн., що становить 100% стацлного капiталу заявленого
Статутом.

Отже, статугний капiтал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАJЪНIСТЮ
KCIPOKO ФIНАНС) (код еДПОУ 42827|34) сформовано i сплачено в повному обсязi викJlючно
грошовими коштами, вiдповiдно до вимог установчих документiв Товариства та у вiдповiдностi з

вимогами чинного законодавства УкраiЪи.
3.2. Вidповidнiсmь розмiру власноzо капimалу BtlJпozaм, усmановленuм нормаmuвно-

пр аво в шм u акmаJп u Нацкомф iнпослу z
Власний капiтал ТОВ KCIPOKO ФIНАНС> станом на З|.l2.20l9 року скJIадае 5050 тис.

грн., що скJIадаеться з заресстрованого капiталу - 5l00 тис. грн. та непокритого збитку (50) ТИС. ГРН.

На нашу думку, розмiр власного капiталу ТОВ (CIPOKO ФIНАНС>> за даними фiнансовоТ
звiтностi станом наЗ1J22019 року вiдповiдае вимогам п.1, Розд. XI кПоложення про державниЙ

реестр фiнансових установ) (Розпорядження ,Щержкомфiнпослуг .hlb 4l вiд 28.08.2003 рокУ iЗ

змiнами).
3.3. Щоdо dоmрu"ttання обов'язковrlх KpumepiiB i нормаmuвiв dосmаmносmi копimалУ mа

плаmоспромосtсносmi, лiквidносmi, прuбуmковосmi, якосmi акmuвiв mа рu:ruковосmi ОПеРаЦiй,

dоdернсання iншчх показнuкiв i вu,ttоz, що обменсуюmь рu:ruкu за операцiм,tu з фiнансовu./lru
акmuвамu:

ТоВ (CIPOKO ФШДНС) станом на З1.12.2019 року внесено до державного реестру

фiнансових установ, управлiнський персонал дотримуеться нормативiв, встановлених нормативно-

правовими актами, зокрема п. З4. Лiцензiйнuх умов проваdсюення zоспоdарськоi' diяльносmi з

v
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наdання фiнансовuх послуе (KpiM професiйноl'diмьносmi на рuнку цiннuх паперiв), заmверdэюенuх

Посmановою КМУ Ns913 Bid 07.12.201б року щодо дотриман}lя фiнансовою установою на будь-яку
даry обов'язкових критерiiЪ i нормативiв достатностi капiталу та rrлатоспроможностi, лiквiдностi,
прибугковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй, додержання iнших показникiв i вимог, що
обмежують ризики за операцiями з фiнансовими активами, установлених законами та/або
нормативно-правовими актами Нацкомфiнпослуг, а також вимог законодавства щодо формування
резервного капiта_гlу та iнших обов'язкових резервiв.

На пiдставi значень, розрахованих вище коефiцiентiв, можJIиво охарактеризувати

фiнансовий стан Товариства на З|.l2.20l9 р., як такий, що потребуе покращення стану власного
капiта-гlу, у зв'язку з виникненням договiрних правовiдносин наприкiнцi 20l9 року. Товариству
необхiдно покращити стан власного капiталу шляхом збiльшення доходiв вiд основноi дiяльностi.

3.4. Щоdо форл,tування, веdення облiку, dосmаmносmi mа аdекваmносmi сфор,л,tованлtх

резервiв вidповidно dо законоdавсmва:
У 2019 роцi Товариством резервний капiтал не створювався.
Резерви на знецiнення не формувzlлись, зв{Dкаючи на початок дiяльностi.
3.5. Щоdо всmановленuх фiнансовuх нормаmuвiв mа засmосованuх захоdiв вплuву do

фiнансовоi zрупu, у разi вюdнсення суб'екmа zоспоdарювання dо mакоi:
ТОВ (CIPOKO ФIНАНС>> не входить до фiнансовоi групи.
3.6. Щоdо сmрукmурu iнвесmuцiilно?о порmфепю iз зазначення,,п реквiзumiв емimенmа

(назва, коd за €ДРПОЧ, сумu, ознакu фiкmuвносmi.
Фiнансовi iнвестицiТ на балансi Товариства вiдсугнi станом наЗ|.12.20l9 року.

3.7. Щоdо заборонu заJIучення фiнансовuж акmuвiв вid фiзuчнuж осiб iз зобов'язанням
ulodo насmупно2о ix повернення:

Протягом 2019 року ТОВ KCIPOKO ФIFIАНС> не зал)л{аJIо фiнансовi активи вiд фiзичних
осiб,

3.8. Щоdо сумiщення проваlмсення BudiB zоспоdарськоI diяльносmi:
Товариство плануе дотримуватись обмежень щодо сумiщення провадження видiв

господарськоi дiяльностi, установленого пунктом 37 Лiцензiйних умов Nq9l3.
3.9. Щоdо наdання фiнансовuх послуz на пidсmавi dozoBopy у вidповidносmi dо

законоdавсmва mа BHympiutHix провuJI наdання фiнансовuх послу? суб'екmом zоспоdарювання:
Товариство плануе надавати фiнансовi послуги викJIючно на пiдставi договору, який

вiдповiдае вимогам cTaTTi б Закону <Про фiнансовi послуги та державне реryлювання ринку
фiнансових послуг), стаття l8 Закону <<Про захист прав споживачiв>, роздiлу II Закону <Про
споживче кредитування>>, cTaTTi ЩКУ та положенням внутрiшнiх правил надання фiнансових
послуг Товариством.

7

>l || 49,56

Станом на
з 1.12.2018

Показники лiквiдностi
Нормативне

значення
Станом на
з1.12.2019Назва коефiцiентiв

Ф.1 оядок 1195 /
Ф.l рядок l695

.оефiцiент загальноТ

0,25-0,5
Ф.l рядок ll60+рядок l165/

Ф.l рядок 1695
оефiцiент абсолютноi

Показники фiнансовоТ стiйкостi

,оефiцiент покриття
в'язань власним

Ф.l (ряпокl595+ рядок 1695/
Ф.1 рядок 1495

атоспроможностi,
Ф.1 рядок 1495 /
Ф.l рядок 1900

1,48

<1 0,02

>0.5 0,9798

f
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3.10. Щоdо розмiulення iнформацii на власному веб-сайtпi (веб-сmорiнцi) mа
з аб в п е ч е н ня i:i акmу ал ь но с mi :

Товариство надае клiснтам iнформачiю вiдповiдно до cTaTTi 12 Закону Украiни <Про

фiнансовi послуги та державне реryлювання ринкiв фiнансових послуг), та розмiщуе iнформацiю,
визначену частиною першою статгi 12 зазначеного закону, на веб-сайтi: wуууу.sirоkоrtпапs.соm.uа
та забезпечуе iT акryальнiсть.

3.11. Щоdо прuйняпmя рiшень у разi конфлiкmу iHmepeciB:
Товариство плануе дотримуватись вимог cTaTTi 10 Закону Про фiнансовi послуги щодо

прийнятгя рiшень у разi конфлiкry iHTepeciB. Протягом звiтного перiоду не було фактiв
виникнення конфлiкry irrгересiв.

3.12. Щоdо вidповidносmi прuллitцень, у якuх зdiйснюеmься суб'екmом zоспоdарювання
обслуzовування taieHmiB (споеrcuвачiв), dосmупносmi dля осiб з iнвалidнiсmю mа iншuж
маломобiльнuх ?руп населення вidповidно do dереrcавнuх буdiвельнuх норм, правuл i
сmанdарmiв, tцо doKyMeшmшlbшo пidmверdнсу€mься фажiвцем з пumань mехнiчноzо обсmемсення
буdiвель mа споруl, якuй мае квалtiфiкацiйнuй серmuфiкаm:

За запевненнями керiвництва, примiщення, що е в користуваннi та використовуеться для
приймання та обслуговуванЕя клiентiв вiдповiдае технологiчним вимогам пункту 28 кЛiцензiйних
умов провадження господарськоТ дiяльностi з надання фiнансових послуг (KpiM професiйноТ

дiяльностi на ринку цiнних паперiв)> М 913 вiд 07 грудня 20lб року. Аулитори не отримали
докуIчIентмьного пiдтвердження вiдповiдностi примiщень вимогам.

3.13. Щоdо внесення суб'екtпом zоспоdарювання iнформацi|i про Bci cBot вidокремленi
пidрозdiлu Do €duноzо dерхсавноzо реесmру юрuduчнuж осiб, фiзuчнuж осiб - пidпрuемцiв mа
zpoModcbKux формувань mа do ,Щерясавноzо ре€сmру фiнансовuх усmанов вidповidно do BtlMoz,

у с mан о влен uх законо dancmBoш :
Вiдокремленi пiдроздiли у Товариства вiдсугнi.
3.14. Iltodo внуmрiшньоzо конmролю mа внуmрiшньоzо ауdumу:

Служба внугрiшнього аудиту пiдпорядковуеться Загальним зборам 1,.lасникiв Товариства та
звiryс перед ними. .Щiяльнiсть служби внугрiшнього аудиту, в особi вrгугрiшнього аудитора,
здiйснюсться на пiдставi Положення про службу внугрiшнього аудиry, яке розроблено в

Товариствi та затверджено Зага:lьними зборами засновникiв Товариства. Стаryс, функцiональнi
обов'язки та повновzDкення служби внугрiшнього аудиту визначенi в цьому Положеннi.

Внугрiшнього аудитора призначено згiдно Рiшення Ns6-06/004 вiд 06.06.2019 року.
Посаду вrгугрiшнього аудитора Товариства обiймае працiвник, який мас високi професiйнi

та морalльнi якостi, бездоганну дiлову реггугацiю, економiчну ocBiry та досвiд роботи в фiнансовiй
галузi, необхiдний дJIя виконання покJIадених на нього обов'язкiв та повнов€Dкень. ФункцiТ служби
внугрiшнього аудиту (контролю) визначаються частиною другою cTaTTi l5l Закону Украiни кПро

фiнансовi послуги та державне реryлювання ринкiв фiнансових послуг)).
3.15. Щоdо облiково'i mа реесmруючоt сuсmемu (проzрм,tне забезпечення tпа спецiапьне

mехнiчне облаdнання), якi переdбачаюmь веdення облitу операцiй з наdання фiнансовuж послу?
споilсuвачшп mа поdання звimносmi do Нацкомфiнпослуz:

У Товариства запроваджена облiкова та рееструюча система (програмне забезпечення та
спецiа.пьне технiчне обладнання), якi передбачають ведення облiку операцiй з надання фiнансових
послуг споживачам та подання звiтностi до Нацкомфiнпослуг.

3. 1 6, Щоdо zomiBKoB uх розрахункiв :

Товариство не здiйснюе готiвкових розрахункiв.
3.17. Щоdо зберizання zpouloBux коulmiв i dокуменmiв mа наявносmi необхidнuх засобiв

безпекu (зокрема сейфu dля зберizання zрошовuх KoulmiB, охоронну сuzналiзацiю mа/або
вidповidну охорону):

Товариство забезпечуе зберiгання документiв та наявнiсть необхiдних засобiв безпеки
(зокрема, сейфи дlя зберiгання грошових коштiв, охоронну сигналiзацiю та охорону).

3.18. Щоdо розкрummя iнформацi|i з урахуванняJlt вu,lпоau MiclcHapodHux сmанdарmiв

фiнансовоi звimносmi вi.dносно MemodiB оцiнкu справеdлuво'i варmосmi акmuвiв фiнансоВuж
компанiй:

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена на ocнoвi оцiнки за справедливою вартiстЮ

фiнансових iHcTpyMeHTiB вiдповiдно до МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти), з використанням
методiв оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, дозволених МСФЗ 13 кОцiнки за справедливою
вартiстю>l. TaKi методи оцiнки вкJIючають використання бiржових котирувань або даних ПРО

з
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поточну ринкову вартlсть lншого анаJIогlчного за характером lHcTpyNIeHTy, аншIlз дисконтованих
грошових потокiв або iншi моделi визначення справедливоТ BapTocTi. Передбачувана справедлива
BapTicTb фiнансових активiв i зобов'язань визначаеться з використанням наявноi iнформацiТ прО

ринок i вiдповiдних методiв оцiнки,
Bci оцiнки та припущення Товариства щодо визначення справедJIивоi BapTocTi заснованi на

певному piBHi icpapxii ддерел iнформацii, якi розмежовlлоться за ii видами та якiстю, Товариство
застосовуе ринковий, дохiдний та витратний методи оцiнки в залежностi вiд кJIасу активiв та
зобов'язань. Заразом, за iнших незмiнних ylvloB, Товариство використовус найвищий iз доступних
piBHiB TaKoi iepapxiT для визначення справедливоi BapTocTi.

IV. ДОДАТКОВА IНФОРМЛЦlЯ
Щоdо моJtслuвосmi (спромоеlсносmi) фiнансовоI компанi|i безперервно зdiйснюваmu свою

diяльнiсmь проmя2ом найблuеlсчuх 12 мiсяцiв
Приггучення про безперервнiсть дiяльностi розглядаеться аудитором у вiдповiдностi до

МСД 570 <<Безперервнiсть>> як таке, що Товариство продовжуватиме свою дiяльнiсть у близькому
майбугньому, не маючи Hi HaMipy, Hi потреби лiквiдуватися або припиняти ii.

Управлiнський персонал Товариства плануе вживання заходiв для покращення показникiв
дiяльностi та подztльшого розвитку Товариства.

Зiбранi докази та аналiз дiяльностi не дають аудиторам пiдставу суlrtнiватись в здатностi
Товариства безперервно продовжувати свою дiяльнiсть.

Використовуючи звичайнi процедури та згiдно аналiзу фiнансового ста}Iу Товариства ми
не знайшли доказiв про порушення принципiв функцiонрання Товариства. Але не вносячи
додаткових застережень до цього висновку, звертаемо уваry на те, що в Украiъi icHyc
невпевненiсть щодо можJIивого майбугнього напрямку внугрiшньоТ економiчноi полiтики,
нормативно-правовоi бази та розвитку полiтичноТ сиryачii. Ми не масмо змоги передбачити
можливi майбугнi змiни у цих умовах та ix вплив на фiнансовий стан, результати дiяльностi та
економiчнi перспективи Товариства. OKpiM цього, несприятливе зовнiшнс середовище в KpaiHi в

ylroвax ск.гlадноi полiтичноi сиryачii, а також cBiToBoi кризи у зв'язку зi спалахом захворювання
COVID-I9 через Bipyc SARS-COV-2 призвiв до введення карантину та рiзного типу обмежень
пересування на територiТ багатьох краТн, вкJIючаючи найпотlокнiшi економiки cBiry. I-{e у свою
черry призвело до скорочення активностi у певних ceкTopirx економiки (особливо у сферi надання
послуг), знизило попит на певнi товари та послуги та збiльшило ризики сповiльнення
економiчного зростання та рецесiТ у ключових eKoHoMiKax cBiry зi BciMa негативними наслiдками.
У зв'язку з цим керiвництву Товариства необхiдно передбачити очiкуванi кредlтгнi ризики в

подальшiй своiй дiяльностi та спроекц/вати план виходу Товариства iз мо>lсгlивоТ кризовоТ

сиryацii.

Iнформацiя про пов'язанuх осiб
Пов'язаними сторонами ввaDкаються сторони, якщо одна сторона мае можJIивlсть

контролювати iншу сторону або здiйснювати суггевий вIIлив на прийняття фiнансових та

операцiйних рiшень iншою стороною, Пов'язанi сторони Товариства вкJIючають 1^Iасникiв,
ключовий управлiнський персонал, пiдприемства, якi мають спiльних власникiв та перебрають
пiд спiльним контролем, пiдприемства, що перебувають пiд контролем кJIючового управлiнського
персоналу, а також компанii, стосовно яких на Товариство е iстотний вплив.

Пов'язанi сторони Товариства:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАJЪНIСТЮ "CIPOKO ГРУП,
Код е.ЩПОУ 42460918
Учасник ТОВ "CIPOKO ФIНАНС", якому нtlлежлrгь 100О/о частки у статутному капiталi.
_ МАТУХНО СЕМЕН IIАВЛОВИ[I
Облiкова картка платника податкiв 3 145 1 l l656
Щиректор ТОВ " CIPOKO ФIНДНС ", Рiшення единого rIасника вiд 06.12.2019 року

Операчiй з пов'язаними особами, що виходять за межi нормальноi господаРСЬКОТ

дiяльностi, не встановлено.
Iнформацiя про наявнiсmь поdiй пiсля dаmu балансу, якi не знайulлu вidобраасення у

фiнансово'i звimносmi, проmе моrtq/mь маmu суmmевай впJluв на фiнансовай сmаН
По заявi управлiнського персоналу пiсля дати бшlансу подiТ, що можугь мати СУГГСВИЙ

вtlлив на фiнансовий стан Товариства,6ули вiдсугнi.

f
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Ч.IНШI ЕЛЕМЕНТИ
Осповпi вiдомостi про аудпторську фiрму:

Таблиця 2

Повне найменування юридичноi особи вiдповiдно до
установчих документiв:

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю <Аудиторська фiрма
<Аудит-Стандарт)

Код за е,ЩРПОУ: з2852960

Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi
Номер бланку 0795, Рiшення АПУ NsЗ62l4
вiд 25.06.18, дiйсне до З1.12.202З

Включено до роздiлiв Реестру аудиторiв та суб'ектiв
аудиторськоТ дiяльностi пiд реестрацiйним номером
зз45

Роздiл: СУБ'СКТИ АУДИТОРСЬКОI
ДЯJЪНОСТI
Роздiл: СУБ'скТи АУДиТоРСЬкоi
ДIЯJЪНОСТI, ЯЮ МАЮТЪ ПРАВО
IIРОВОД4ТИ ОБОВ,ЯЗКОВИЙ АУДИТ
ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI

Прiзвище, iм'я, по батьковi аудиторiв, що брали

r{асть в аудитi; номер, серiя, дата видачi сертифiкатiв
аудитора, виданих Аудиторською пzulатою Украihи:

аудитор Титаренко В.М. (сертифiкат
аудитора Ns 006083, серiя <<А>>, номер в

peecTpi l00406);
аудитор Муратова К.В. (сертифiкат
аудитора Ns 007l25, серiя <А>>, номер в

peecTpi 100399)

Осповпi вiдомостi п нап ня
_ дата та номер договору на проведення аудиту Ns l2-52l20 ьiд 17.02.2020

- дата початку аудиту
- дата закiнчення проведення аудиry

11.02.2020 р.
07.05.2020 р.

Аулитор

Щиректор
ТОВ (dФ (dУДИТ-СТАIЦАРТ>
Алреса аудптора: Украihа,04080, м. КиiЪ,
.Щата складання звiту: 07 mравня 2020 роф

' В.М. Титаренко
нзе, буд.2-6132. Лiт. <<А>>

,t,|
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Прпмiтки

о"п'"i'Бiffi Ёжы;Бtr#$НdЁ;iffi ;1fii:Ё,,iъъi}|2,20l9року,
<<CipoKo Фiнанс>>

код за €ДРПОУ 42821134
1. Iнформацiя проТоварпство
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю (CIPOKO ФIНАНС) (надалi - <<Товариство>) е

юридичною особою з моменту його державноТреестрацii, створено 18 лютого 2019 року. Номер запису
в единому державному peecTpi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприемцiв l 067 l 02 0000 030б77.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "CIPOKO ФIНАНС" видано свiдоцтво Нацiональноi
KoMicii, що здiйснюе державне реryлювання у сферi ринкiв фiнансових послуг про реестрацiю
фiнансовоi установи, cepii ФК J'{b 1207 вiд 2 l .05.20l9 року.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю'СIРОКО ФIНАНС " мае право здiйснювати послуги
згiдно насц/пних лiцензiiй :

- надавати кошти у позику, в тому числi i на умомх фiнансового кредиту на пiдставi отриманоi
лiцензii Нацкомфiнпосл)л вiд 04.06.2019 року

- надавати посл)ли з фiнансового лiзинry на пiдставi отриманоТ лiцензiТ Нацкомфiнпослуг вiд
04.06.20l9 року

- надавати послугиз факторинry на пiдставi отриманоi лiцензiТ НаIкомфiнпослуг вiд 04.06.20l9
рку

- надавати посл)ли гараrrгiй та пор)пrительства на пiдставi отриманоi лiцензiТ Нацкомфiнпослуг
вiд 04.06.20l9 року

Лiцензii безстроковi.
У 2019 роцi Товариство надало послуry факторинry.
Юридична адреса Товариства згiдно первинних реестрацiйних документiв: 0209l, м. КиiЪ, вул.

XapKiBcbKe IIIoce, бул.l72-Б, офiс 209. Була змiнена на :03035, м.КиiЪ, вул. Мrгрополита Василя
Липкiвського,45 .

lпентифiкацiйний код Товариства за е.ЩПОУ - 42827134.
На даry звiry мiсцезнаходження та юридичний адрес спiвпадае.
Станом на 3l грудня 2019 року единим заресстрованим )ласником КомпанiТ е ТОВАРИСТВО З

ОБМЕЖЕНОЮ ВIД[IОВIМЛЬШСТЮ <CipoKo Груп>, код еДПОУ 42460918, адреса засновника:
03035, м. КиiЪ, вул. Мrгрополита Василя Липкiвського,45 , юридична особа" володiе l00o/o частltою.
Статугний капiтал станом на Зl грулня 20l9 року становить 5l00 тис. грн., про що свiдчить Рiшення
Одноосiбного Учасника J\b 6-06112 вiд 06.12.20l9 року. Капiтал сплачений повнiстю.

2.Загальпа оспова формувапня фiнансовоi звiтностi
2.1.,.Щостовiрпе подапня та вiдповiднiсть МСФЗ
Концепryальною основою фiнансовоi звiтностi Товариства за piK, що закiнчився 3l грудня 20l9

року, е Мiжнароднi стандарти фiнансовоi звiтностi (МСФЗ), вкJIючаючи Мiжнароднi стандарти
бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлрлачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних
стандартiв бухга.гlтерського облiку (РМСБО), що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi MiHicTepcTBa

фiнансiв Украiни.
Згiдно Закону УкраiЪи кПро бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в УкраiЪi> Товариство

складае звiтнiсть за МСФЗ.
Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без буль-яких застережень вiдповiдае

BciM вимогам чинних МСФЗ з врt!хуванням змiн, , дотримання яких забезпечуе достовiрне поданrul
iнформацiТ в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречноi достовiрноi, зiставноi та зрозуlплiлоТ iнформацii.

При формуваннi фiнансовоi звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних
законодавчих та нормативних aKTiB щодо органiзацii i ведення бухга.птерського облiку та скJIадання

фiнансовоi звiтностi в YKpaihi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.

!
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2.2. МСФЗ, якi прийшятi, але ще не набулп чпЕЕостi
Наступнi стандарти не були впровадденi, тому що DоЕI

наступних перiодах. Вони призведугь до послiдовнюr зуiц 1of,Tir

фiнансовоi звiтностi. Компанiя не очiкуе, що вIIлив такlD( зхiв п
2.3 Валюта подапня звiтностi та функцiоЕаJIьЕl ..J]
Валюта подання звiтностi вiдповiдае функцiона-lьнй ваш"т

- гривЕя, скJIадена у тисячах гривень, округлених до цiтпr тrcв
2.4 Припущення про безперервнiсть дiяльпоgтL
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена вrD(о.]$ш з щt

юсовуватися впер,

iTa ilшшо< розкритт
TBicTb буле суггев

Ь оrруглеппя.
_ * :. -ьнз валюта Ук1

бсзперервностi дiялы
ETbcI в ходl звич
ю б провести в

ансово-господар

l :]:пi:цтво]\{Товар

_-- : : звiтностi пit

}ючеrrц/ реестра]
BltaHшI МСФЗ пе,

вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погяпrеlпll зобг-g
дiяльностi. Фiнанасова звiтнiсть не вкпючае корlт1пашl, пi r
випадку, якби Товариство не могло продовжитrr по:rл- цi
дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервноgгi дir,ъштi

2.5 Рiшеппя про затвердженпя фiнапсовоi звiтrшL
Фiнансова звiтнiсть Товариства затвердл(ена (з нш шF

. Hi 1^rасники, Hi iншi особи не мають прам вносЕтх цL -ш

затвердження до вигryску.
2.6 .Звiтншй перiод фiшансовоi звiтшостi.
Звiтним перiодом, за який сформована фiнаrсова зriт*ъ Т

з1.12.2019 року. звiтнiсть за piK формусгься товарrстш EF_,
3.CyTTeBi положення облiковоi полiтпrсr.
3.1 осшова оцirrкп, застосована прп cEтIrдrr.i tы
Щя фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на осlюri icTopffci

або амортизацiйноi собiвартостi окремю< фiнаttсювшl iЕтЕш
iнструменти>. оцiнка справедливоi BapTocTi здiйсrпоетrдr ] ЕtF
iHcTpyMeHTiB, дозволених мсФз lз коцiнки з:l спFвЕ,двт
вкJIюч€lють використання справедIивоi BapTocTi ях цil*- rшsr фта
сплачена за передачу зобов'язання у звичайнiй операrfr rrп 1чсm
використання бiржових котирувань або данlоi про rrотtrщ'_ý :ж:r
характером iHcTpyrrleHry, анмiз дисконтовalнIfli грýiI}оЕш a,Tt
справедJIивоi BapTocTi. ПерелбаLrувана спрilве.а]нва Eщls {
визначасться з використанням наявноi iнфрмашт про Frшtrr : Е тrп1

3.2 Загальнi положенrrя щодо облiковпх по-riтш-
3.2.1 Основа формування облiковпх пФтiтlх-
облiковi полiтики - KoHKpeTHi принц}lIIи. осЕоБlL fЁrn.ri-r.ж_ тtтшт

суб'ектом господарювання при сюlаданнi та по:лпi фimът; rrк. ]

полiтики, якi за висновком рмсБо, дають змоt_-r-сLта.-т, :тц+ йrcq
доречнутадостовiрну iнформацiю про операчii.. ilшi шодfr:r].ч:пi _щ пiв !

полiтики не слiд застосовувати, якщо вIlлив iх засгшlъашr i iЕil-€шr-
облiкова полiтика розроблена та затвер.Iхева ЕтшяпTтIil ý-]EL]

коблiковi полiтики, змiни в облiковrтх оцiнках та lr<>ltкl

<Фiнансовi iнструменти> та МСФЗ 15 к.Щохiл вЬ:огоц
Протягом звiтного перiо.ry Товариство дотршцr.х

та скпадання фiнансовоi звiтностi: автоноlдriстъ, бсm
вiдповiдностi доходiв i витрат, повного висвiтлеrшr, ш,
вимiрника.

3.2.2 Iшформацiя про змiни в облiковнl по.-liтв xir
Товариство обирас та застосовус своТ об.r iK," э , . - -

подiй або умов, якщо МСФЗ конкретно не вIt\rаг;-_ э1 - ,: _

яких iншi полiтики мож}ть бри доречними.
Товариство визнас в облiку наступнi iнгрунекrr, п r

9 з метою визнанЕя та оцiнки очiкуваних кред}rгншбlпi
торгова дебiторська заборгованiсть;
активи за коЕгракгом зriдно МСФЗ 15 (госrюл4сrв.
дебiторська заборгованiсть за операцiйною орGцпп-
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frri
Пры;
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п справедIивоi ва1
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Торгова дебiторська заборгованiть, активи за контрактом, дебiторська заборгованiсть за

операцiйнОю орендоЮ, якщО вони не маютЬ значногО фiнансовоГо компоненц/, в подztльшому ui активи

визнаються в облiку за цiною угоди з вирахранням оцiночних реезрвiв пiд очiкранi кредитнi збитки.

3.2.3 Склад фiнапсовоi звiтностi:
Баланс (звiт про фiнансовий стан) станом на кiнець дняз1..|2.2019 року,
Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2019 piK,

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 20l9 piK,

Звiт про власний капiтал за 2019 piK,
Примiтки до рiчноТ фiнансовоi звiтностi за 20l9 piK.

3.2.4 Облiковi полiтпки щодо фiнапсовпх iHcTpyMeHTiB.
Визнапня та оцirrка фiпансових iнструмештiв.
товариство визнае фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли

воно стае стороноЮ контрактних положень щодо фiнансового iHcTpyMeHTa. ОперацiТ з придбання або

продФку фiнансових iHcTpyMeHTiB визнаються iз застосранням облiку за датою розрахунку.- 
з; irpo*o" виконання фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на поточнi (зi

строком виконання зобов'язань до 12 мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком виконання зобов'язань

бiльше l2 мiсяцiв).
Товариство к.пасифiкуе фiнансовi активи як TaKi, що оцirпоються у подальшому або за

амортизованою собiвартiстю, або за справедливою вартiстю на ocHoBi обох таких чинникiв:

а) моделi бiзнесу суб'скта господарювання для управлiння фiнансовими активами; та

б) характеристик контракгних грошових потокiв фiнансового активу.
Товариство визнае TaKi категорii фiнансових активiв:

фiнансовi активи, що оцiнюються за справедIивою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцiнки у прибугку або збитку;

фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю.
Товариство визнас TaKi категорii фiнансових зобовlязань:

фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстrо;

фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцiнки у прибугку або збитку.

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство

оцiнюе i11 за iхньою справедIивою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо належать до

придбання або вигryску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання.

Облiкова полiтика щодо подальшоI оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB розкриВаеться нюкЧе У
вiдповiдних роздiлах облiковоi полiтики.

3.3.1 Грошовi коштп та ik еквiваJIептп.
грошовi кошти скJIадаються з коштiв на поточних рахунках у банках.

Еквiваленти грошових коштiв - це KopoтKocTpoKoBi, високолiквiднi iнвестицii, якi вiльно

конвертуIоТься у вiдЬМi сумИ грошовиХ коштiВ i якиМ притаманНий незначний ризик змiни BapTocTi.

IнвесiицiЯ визначаетЬся зазвичай як еквiВaшенТ грошовиХ коштiВ тiлькИ в разi короткого строку

погашення, наприкJIад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання.

грошовi кошти та ix еквiваленти мо)qль угримратися, а операцiт з ними проводитися в

нацiона.пьнiй валютi та в iноземнiй валютi.
грошовi кошти та ix еквiваленти визнаються За УIttови вiдповiдностi крrгерiям визнання

активами.
первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та ix еквiвалентiв здiйснюеться за справедIивою

вартiстю, яка дорiвнюе ix номiна-гlьнiй BapTocTi.

Первiсна та подiшьша оцiнка грошових коштiв та ix еквiвалентiв в iноземнiй валютi здiйсrпосгься

у функцiона.llьнiй валютi за офiцiйними курсами гривнi щодо iноземних валют Нацiонального банку

Украiни.
Подальша оцiнка грошових коштiв здiйснюеться за справедIивою вартrстю, яка дорlвнюе ж

номiнальнiй BapTocTi.
У разi обra*"rrrr" права використання коштiв на поточних рахунках у банках (наприклад, у

випадку призначення НБУ в банкiвськiй ycTaHoBi тимчасовоi адмiнiстрацii), цi акгиви можугь буги

клас"фiко"анi у ск.гlадi непоточних активiв. У випадку прийнятгя НБУ рiшення про лiквiдацiю

банкiвЪькоТ установи та вiдсугностi ймовiрностi поверненЕя грошових коштiв, визнання ik як активу

припиняеться i ix BapTicTb вiдображасгься у скJIадi збиткiв звiтного перiоду.

33.2,Щебiторська заборговаrriсть.
.щебiторськаъаборгованiсть - це фiнансовий актив, який являе собою контакгне право отримати

грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'екта господарювання.
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,Щебiторська заборгованiсть визнасться у звiтi про фiнансовrй стлr тодi i лише тодi, колl

ТовариствО стае стороноЮ контрактнкХ вiдносиН щодО rроп) irrтрухеrrгу, Первiсна оцiнк

дебiторськоi заборгованостi здiйсrпоеться за справедIивою варгiстю, в лорЬrпос варгостi погашенЕя

тобто суrui очiкуваних контрактншх грошовrх потокiв на дату оцirпш_

Якщо е об'ективне свiдчення того, що вiдбувся збrrюк вiд зreшешlя корисностi, балансов,

BapTicTb активу зменшуеться на суму таких збиткiв iз застос5ваlшш рох}шу резервiв,

Величина р"."р"У срлнiвних боргiв визначаеться за reюJlol застосування коефiцiеrrт

cylrlHiBHocTi. За методом застосування коефiцiекга cyMHiBHocTi ЕIIпIIЕпа резерву розраховуетьс

множенЕям с)дrи залишку лебiторськоi заборiованостi на пФlапх пqfury ва коефiцiент суtuнiвност

коефiцiеrrг cytnlHiBHocTi розраховуеться на ocHoBi класифiкачfrлебiторсьютзаборгованостi за строкам

непогашенIя.
Класифiкаuiя дебiторськоi заборгованостi здiйсlпоетъсr групуванIrям дебiторськt

заборгованостi за строками ii непогашення iз встановленням кофiuiсrrа qшЬностi дlя кожноТ групl

Коефiцiеlrг cytuHiBHocTi встановлюеться пiдприемсгвом, вкход]чп з фаrrпrчrrоi суruи безнадiйнr

дебiторськоТ заборгованостi за попереднi звiтнi перiоли. Кофiцiоrr с.rшiвносгi зростае зi збiльшення

cTpokiB непогашення дебiторськоi заборгованостi. Велишшrа pсзеply сршьrпш боргiв визначаеться я

сума лобугкiв поточноi деЬiторськоi заборгованостi вi,щовiдlоi гЕшi та кофiчiента clrMHiBHoc,

вiдповiдноi групи.

,Щля розрахуяку суN[и резерву cyrrlHiBHиx боргiв Зас.тосов},lатfr Taxi коефiчiеrrги:

;; й; дЪОйр""*. .ubop.o"u"ocTi сгроком нек)пшцехIЕt до 30 календарнlтх днiв - r

створюеться;
дебiторська заборгованiсть строком непогяпIеlшя вiд 30 до б) влепrарппr днiв - коефiцiент 0,0

0,20;
дебiторська заборгованiсть строком непогаIrlешlя вiд 60 др Ф rа.тlепларlппr.щriв - коефiцiент 0,2

0'50; 
ябппгппянiсть cTDoK 90 др lto вленларrшоr днiв - коефiцiеl

дебiторська заборгованiсть строком непогашення вlд

0,51-1,00;
дебiторська заборгованiсть строком непогашешlя бfuьше ltO rаленларшпr днiв - коiФiшi1,];!
Визначена величина cyrrlHiBHnr боргiВ на ДатУ балrашсУ стillоlатЪ заJIишоК резервУ С)Лt,IНlВНI

боргiв на ту саму дату.- Г 
Сума збЙкiв визначаеться у прибупсу чи збrпсу. Яlщо у вrcтyшюlry перiолi cylla збитку В

зменшенЕя корисностi ,rar-у"r"a" i цa ,rbrr-eнH,l може бупл об'штrшпо пов'язаним з подiею, я

вiдбуваетьС" ,ri"n" визнання зменшенIUI корисносгi, ч пgперсrцfiо вlвrrяншй збrrгок вiд зменшен;

корисностi сторнуеться за рахуно* *ор"ry"ч"ня резервь: Сума сторrуваlillя вIвначаеться у прибуг,

.rи збиткУ. V pbi 
"."o*n*r"ocTi 

повернення дебimрькоТ заборювапостi вона списуеться за рахун

створеного резерву покриття збlтгкiв вiд змеrшrення корисностi,' 
.щебiтЬрська забфгованiсть може буги нескасовно прЕ}вачева tx така що оцiнюсться

справедIивою вартiстю'з вiдображенням результаry переочilшоl у прuбщсу або збrгку, якщо та

призначення усувае або значно зменшуе невiдповiднiсть оцiшоl ш| Blrзr,ral{Il{ (яку iнколи називаю

urr.у..оо*"нiЬтю облiку>), що iнакше виникне внаслiдок оцirповаяпя аrпвЬ або зобов'язань

""."uro 
прибугкiв або збиткiв за ними н.а рiзншх пiдставж,

подальша оцiнка дебiторськот .udop.o"urocTi здiйсrпоеться за справедJIивою вартiстю, я

дорiвнюе BapTocTi погашенЕя, тобто cpli очiкуванID( кон1рактню( грошовIо( поюкiв на дату оцiнl

проте, в випадку поточноi дебiторськоi заборгованостi, ефекг дrскоrrгJrвашrя вважаеться несуггев]

i поточна дебiторська заборгованiсть оцiнюеться за первiсною мргiстю.

V разi змiни 
"rрч"йrr"оi 

BapTocTi дебiторськоi'-заборгованоgгi, що мають мiсце на звiтну ла

TaKi змiни визнаються у прибугку (збитку) звiтного перiоду,

3.3.3 Зобов'язапня. Кредптlл башкiв,
поточнi зобов'язання i це зобов'язаннjI, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведен

ознак:
кредrгорська заборгованiсть визнаеться як зобов'язання тодi, коли Товариство стае сторон

договору та, внаслiдо* ,д"о.о, набувае юридичне зобов'язання сшIатити грошовi коIпти,

Touup""r"o сподiвасгьСя погаситазобов'язантrя абО зобов'язанЕя пiдJIягае погашенню протяI

12 мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; Товариство не мае безумовного права вiдстрочlтги погашеI

зобов'язання протягом щонайменше 12 мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.

Поточнi зобов'язанНя визнаютЬся за умоВи вiдповiдностi визначенrпо i крrrгерiям визнаl

зобов'язань
Поточнi зобов'язання оцiнюються у подаJIьшому за амортизованою вартlстю,



-

Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленоi ставки вiдсотка Товариство оцiнюс за

сумою первiсного рахунку фактури, якщо вIlлив дискоЕцданЕя е несуггсвим.' 
ПервiС*rо *р"л"* бЪнкiВ 

"rз"uюr""" 
за справеДIивоЮ вартiстю, яка дорiвнЮе Cylvti надходжень

MiHyc витрати на проведенЕя операцii. У подальшому суlчли фiнансових зобов'язань вiдображаються за

амортизованою вартiсй .u 
"arодо, 

ефективнот ставки вiдсотку, та будь-яка рiзниця мiж чистими

надходженЕями та вартiстю по.uur"rЙ визнаеться у прибугках чи збитках протягом перiоду лii
запозичень iз використанням ефективноТ ставки вiдсотка,

3.3.4 Згортання фiнансовпх активiв та зобов'язань,
Фiнансовi активИ та зобов'язанНя згортаються, якщО ТовариствО мас юридичне право

здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i мае HaMip або зробити взаемозutлiк, або решliзувати актив

та виконати зобов'язання одночасно.

3.4 облiковi полiтики щодо основнпх засобiв та
3.4.1 OcHoBHi засоби.

нематерiальнпх активiв.

Методологiчнi засади формування у бухгалтерському облiку

розкриття iT в фiнансовiй звiтностi здiйснюеться у вiдповiдностi
засоби>>.

власнi активи.
об'скти основних засобiв вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за фактичними витратами за

вирахуванням накопиченоi амортизацii та збиткiв вiд знецiнення.' У разi якщо об'ект оa*rоuй* засобiв скпадаеться з декiлькох компонентiв, що мають рiзний строк

корисного використання, TaKi компоненти вiдображаються як oKpeMi об'екти основних засобiв,

Орендованi активи.
Оренла (лiзинг), за улrовами якоi до Компанii переходять практично Bci ризики i вигоди, що

виIIливаюТь з права'влаJностi, класифiкуеться як фiнансовий лiзинг. об'екти основних засобiв,

прилбанi в рамках фiнансового лiзинry, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi в cpli найменшою з

двох велич"*r, 
".rрч""дtивоi 

BapTocTi 
-або 

приведеноi до поточного момеЕц/ BapTocTi мiн_iмальних

лiзингових платежiв на дату початку оренди за вирахранням накопиченоi амортизацiТ та збиткiв вiд

знецiнення,
Амортизацiя.
дмортизачiя по основним засобам нараховуеться за методом рiвномtрного нарах}ъання зносу

протягоМ передбачу"аногО стокУ ik корисноГо викорисТання i вiдображасгься у склалi прибугку або

.6rr*у. Дмортизачi" 
"uрч*оuуеться 

з дати придбання об'екта, а цlяоб'ектiв основНих засобiв, зведениХ

господарським способом - з моме"ry.uuaрruення булiвництва об'екта i його готовностi до експлуаташiТ,

За земельними дiлянками аморт"зацiя не нараховусться. Строки корисного використання рiзних

об'ектiв основних засобiв представленi таким чином:

Будiвлi та споруди
машини та обладнання
Транспортнi засоби
Iнструrrrенти, приJIади та iHBeHTap

Комп'ютерна та орггехнiка

Побугова TexHiKa
Iншiосновнi засоби

iнформаuii про ocHoBHi засоби та
з вимогами МсБо 16 <OcHoBHi

облiку iнформачii про нематерiальнi
вiдповiдностi з вимогами МСБО 38

за фактичними витратами за

15-20 poKiB;
- 5-7 poKiB;
- 5-7 poKiB;
- 4-5 poKiB;
- 2-3 роки;
- 2-3 роки;
- 2-3 роки;
- 2-5 poKiB.

3.4.2 Нематерiальнi активи (НМА).
методологiчнi засади формування у бухгалтерському

активи i розкриття ii'B фiнансовiй звiтностi здiйснюеться у
кНематерiальнi активи>>.

ПридбанiнМАвiдображаютьсяУфiнансовiйзвiтностi
вирахуванням накопиченоТ амортизацii та збиткiв вiд знецiнення."",*,ъ;;"r, 

"" "р"обання 
лiцЪнзiй на спецiальне програмне забезпечення та його впровадження

капiталiзуЮться У uupro"ri вiдповiдного НМд. Витрати, безпосередньо пов'язанi з випуском

iдентифiкованого унiкального програмного забезпечення, контрольов.аного:

Пiдприсмством, капiталiзуються, створений НМА визнаетьj1l,j:li,:,:"_у,_::::::}"ач:

;iБ;;;,;#;;;;;';; оо"о.о року, i якщо витрати на його розрОбКУ ПiДДаЮТЬСЯ

достовiрнiй оцiнцi.

3_L



Створений пiдприемством нематерiальний актив визнаеться тiльки в тому випадку, якш
пiдприемство мас технiчнi можJIивостi, ресурси i HaMip завершити його розробку
використовувати кiнцевий продукт. Прямi витрати включають витрата на оплату праI

розробникiв програмного забезпечення i вiдповiдну частку накладних витрат. Витрати, пов'язаt
з дослiдницькою дiяльнiстю, визнаються як витрати в тому перiодi, в якому вони виникJIи.

Наступнi витрати, пов'язанi з НМА, капiталiзуються тiльки в тому випадку, якщо вон
збiльшують майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з тим об'сктом, до якого цi витрати вiдносятьсl
Витрати, пов'язанi з розробкою або технiчним обслуговуванням програмного забезпеченн:
визнаються як витрати в Mipy ix виникнення.

Амортизацiя по НМА нараховуеться за методом рiвномiрного нарахування зносу, протяго
строку iх корисного використання i вiдображаеться у складi прибутку або збитку.

ня рiзних об'ектiв нМА Hl таким чином:
3-5

poKiB

3.4.3 Знецiшення активiв.
Методологiчнi засади формування у бухгалтерському облiку iнформачiТ щодо знецiненн;

активiв i розкритгя ii'з фiнансовiй звiтностi здiйснюеться у вiдповiдностi з вимогами МСБО З
<<Зменшення корисностi активiв.

Фiнансовi актпви
Станом на кожну звiтну дату фiнансовий актив, не вiднесений до категорiТ фiнансови

iHcTpyMeHTiB, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутк
або збитку за перiод, оцiнюеться на предмет наявностi об'ективних свiдчень його можливоt
знецiнення. Фiнансовi активи е знецiненими, якщо iснують об'ективнi свiдчення того, що пiсл
первiсного визнання активу вiдбулася подiя, що спричинило збиток. I що ця подiя справил
негативний вплив на очiкувану величину майбутнiх грошових потокiв вiд даного активу, величин
яких можна надiйно розрахувати,

.Що об'ективних свiдчень знецiнення фiнансових активiв (включаючи частковi цiннi паперл
можуть ставитися неплатежi або iнше невиконання боржниками cBoix обов'язкil
реструктуризацiя заборгованостi перед Компанiею на умовах, якi в iншому випадку Компанiеl
HaBiTb не розглядалися б, ознаки можJIивого банкрутства боржника або eMiTeHTa, зникненн
активного ринку для якого не буль цiнного паперу.

KpiM того, стосовно iнвестицii в пайовi цiннi папери, об'ективним свiдченням знецiненн
такоТ iнвестицiТ е значне або тривале зниження 'ii справедливоТ BapTocTi нижче i'i' фактичн<
BapTocTi. Ознаки, якi свiдчать про знецiненнi дебiторськоТзаборгованостi та iнвестицiйних цiнни
паперiв, класифiкованих в категорiю утримуваних до TepMiHy погашення, Товариство розгляда
як на piBHi окремих активiв, так i на piBHi портфеля. Bci TaKi активи, величина кожного з яки)
взятого окремо, е значною, оцiнюються на предмет знецiнення в iндивiдуальному порядку. У том
випадку, якщо з'ясовуеться, що перевiренi окремо значення статей дебiторськоi заборгованостi r
iнвестицiйних цiнних паперiв, класифiкованих в категорiю утримуваних до TepMiHy погашеннl
не знецiнилися, то ix потiм об'еднують в портфель для перевiрки на предмет знецiнення, яке вж
виникJIо, irле ще не зафiксовано. CTaTTi дебiторськоi заборгованостi та iнвестицiйних цiнни
паперiв, класифiкованих в категорiю угримуваних до TepMiHy погашення, величина яких не
окремо значною, оцiнюються на предмет знецiнення в сукупностi шляхом об'еднання в портфел
тих статей дебiторськоТ заборгованостi та iнвестицiйних цiнних паперiв, класифiкованих
категорiю утримуваних до TepMiHy погашення, якi мають подiбнi характеристики ризику.

При оцiнцi фактiв, що свiдчать про знецiнення, Товариство аналiзуе iсторичнi данi щод
ступеня ймовiрностi дефолту, cTpoKiB вiдшкодування та сум понесених збиткiв, скоригованi
урахуванням суджень керiвництва щодо поточних економiчних i кредитних умов, в результаl
яких фактичнi збитки, можJIиво, виявляться бiльше або менше тих, яких можна було б очiкуват
виходячи з iсторичних тенденцiй. Щодо фiнансового активу, який облiковуеться з
амортизованою вартiстю, сума збитку вiд знецiнення розраховусться як рiзниця мiж балансовоl
вартiстю активу та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокil
дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка цього активу. Збитки визнаються
прибутку або збитку за перiод i вiдображаються на рахунку оцiночного резерву, величина яког
вiднiмаеться з BapтocTi дебiторськоТ заборгованостi.

Вiдсотки на знецiнений актив продовжують нараховуватися в результатi вивiльненн
дисконту. У разi настання буль-якоТ подальшоТ подii, яка призводить до зменшення величин

Авторське право i cyMiжHi з ним права

Iншi нематерiалi активи(право на ведення дiяльностi, тощо)



збитку вiд знецiнення, вiдновлена сума, ранiше вiднесена на збиток вiд знецiнення,
вiдображаеться у складi прибутку або збитку за перiод. Збитки вiд знецiнення iнвестицiйних
цiнних паперiв, класифiкованих в категорiю наявних для продажи, визнаються за допомогою
перенесення до складу прибутку або збитку за перiод TieI суми накопиченого збитку, який ранiше
визнавався в iншому сукупному прибутку i представлявся в резервi змiн справедливоТ BapTocTi в

складi власного капiталу.
Щей накопичений збиток вiд знецiнення, викпючаеться зi складу iншого сукупного прибутку

i включаеться до склада прибутку або збитку за перiод, являс собою рiзницю мiж вартiстю
придбання вiдповiдного активу за вирахуванням виплат основноТ суми та HapaxoBaнoi амортизацii
i його поточноi справедливоi BapTocTi за вирахуванням Bcix збиткiв вiд знецiнення, ранiше
визнаних у прибутку або збитку за перiод. Змiни нарахованих резервiв пiд знецiнення, викликанi
змiною BapTocTi з плином часу, вiдображаються як елемент процентних доходiв.

Якщо згодом справедлива BapTicTb знецiнення боргового цiнного паперу, класифiкованоТ в
категорiю наявних для продажи, зростае i дане збiльшення можна об'ективно вiднести до якоТ-
небуль подiТ, що ст:шася пiсля визнання збитку вiд знецiнення у прибутку або збитку за перiод,
то списана на збиток сума вiдновлюсться, при цьому вiдновлювана сума визнаеться у прибутку
або збитку за перiод. Проте буль-яке подальше вiдновлення справедливоi BapTocTi часткового
знецiнення цiнного паперу, класифiкованоТ в категорiю наявних для продажи, визнаеться в iншому
сукупному прибутку.

Не фiнансовi активи.
Балансова BapTicTb не фiнансових активiв Товариства, вiдмiнних вiд запасiв i вiдкладених

податкових активiв, аналiзуеться на кожну звiтну дату для виявлення ознак ix можливого
знецiнення. При наявностi таких ознак розраховуеться сума очiкуваного вiдшкодування величина
вiдповiдного активу. Щодо нематерiальних активiв, якi мають невизначений строк корисного
використання або ще не готовi до використання, вiдшкодовусться величина яка розраховусться
щороку в один i той же час.

Сума очiкуваного вiдшкодування, величина активу або одиницi, яка генерус грошовi потоки,
явля€ собою найбiльшу з двох величин: BapTocTi при використаннi цього активу (цiеТ одиницi) та
його (i'i) справедливоТ BapTocTi за вирахуванням витрат на продах(и. При розрахунку BapTocTi при
використаннi, очiкуванi в майбутньому потоки грошових коштiв дисконтуються до ix теперiшньоТ
BapTocTi з використанням додатковоi ставки дисконтування, що вiдображае поточну ринкову
оцiнку впливу змiни BapTocTi грошей з плином часу i ризики, специфiчнi для даного активу. .Щля

цiлей проведення перевiрки на предмет знецiнення активiв, якi не можуть бути перевiренi окремо,
об'еднуються в найменшу групу, в рамках якоi генеруеться приплив грошових коштiв у результатi
триваючого використання вiдповiдних активiв, i цей приплив здебiльшого не залежить вiд
припливу грошових коштiв, що генеруеться iншими активами або групою активiв (<<одиниця, яка
геноруе грошовi потоки>).

Збиток вiд знецiнення визнаеться в тому випадку, якщо балансова BapTicTb самого активy
або одиницi, яка генеруе грошовi потоки, до якоТ наJIежить цей актив, виявляеться вище його (ф
величини вiдшкодування, Збитки вiд знецiнення визнаються у прибутку або збитку за перiод.

Збитки вiд знецiнення одиниць, що генерують потоки грошових коштiв, розподiлясться
пропорчiйно на зменшення балансовоТ BapTocTi iнших активiв у складi вiдповiдноi одиницi (групи
одиниць).

Вiдносно активiв, на кожну звiтну дату проводиться аналiз збитку вiд iх знецiнення,
визнаного в одному з минулих перiодiв, з метою виявлення ознак того, що величину цього збитку
слiд зменшити або що його бiльше не слiд визнавати. Суми, списанi на збитки вiд знецiнення,
вiдновлюються в тому випадку, якщо змiнюються чинники оцiнки, використанi при розрахунку
вiдповiдноi суми очiкуваноi величини вiдшкодування. Збиток вiд знецiнення вiдновлюеться
тiльки в межах суми, що дозволяе вiдновити BapTicTb активiв до ik балансовоi BapTocTi, в якiй вони
вiдбивалися б, якби не був визнаний збиток вiд знецiнення.

3.5 Облiковi полiтики щодо непоточиих актпвiв, утрпмуваних для продая(у.
Товариство класифiкуе непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо Його

балансова BapTicTb буле в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiТ продажу, а не поточного
використання. Непоточнi активи, )лримуванi для продажи, оцiнюються i вiдображаютьСя в

бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю з

вирахуванням витрат на операцii, пов'язанi з продажем. Амортизацiя на TaKi активИ Не

нараховуеться. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подаJIьшому списаннi активу
до справедливоi BapTocTi за вирахуванням витрат на продажи визнасться у звiтi про фiнансовi
результати.
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3.б Облiковi полiтикп щодо податку на прибуток.
Витрати з податку на прибугок являють собою суму витрат з поточного та вiдстрочен

податкiв. Поточний податок визначаеться як с).ма податкiв на прибугок, що пiдлягають clu
(вiдшколуванню) щодо оподаткованого прибlтку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витр
Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (аб<

основному чинних) на дату балансу
Вiдстрочений податок розраховуеться за балансовим методом облiку зобов'язань та являе сое

податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж балансоr
вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та ix податковою базою.

Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо Bcix тимчасових рiзниць,
пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iMoBipHc
наявностi в майбугньому оподатковуваного прибугку, за рахунок якого можугь буги викорисr
тимчасовi рiзницi, що пiдlягають вирахуванню. Балансова BapTicTb вiдстроченrх податкових aKTI
переглядаеться на кожну дату й зменшуеться в тiй Mipi, у якiй бiльше не icHye ймовiрностi того,
буле отриманий оподаткований прибугок, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду
вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.

Вiдстрочений податок розраховуеться за податковими ставками, якi, як очiкуеться, буд
застосовуватися в перiодi реа-пiзацii вiдповiдних активiв або зобов'язань. Товариство визнае поточн
вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включае в прибугок або збиток за звiтний перiод, ок
випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у власному капir
або вiд об'еднання бiзнесу.

Товариство визнае поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до ста1

якi вiдобра:кено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiолi.

3.7 Облiковi полiтпки щодо iншrrх aKTllBiB та зобов'язань.
3.7.1. Забезпечення.
Забезпечення визнаються, коли Товариство мае теперiшню заборгованiсть (юридичну ,

конструктивну) внаслiдок минулоТ подii, icHye ймовiрнiсть (тобто бiльше можJIиво, нiж неможлиl
що погашення зобов'язання вимагатиме вибуггя pecypciB, KoTpi втiлюють у собi економiчнi вигод
можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.

Товариство створюе резерв забезпечень на виплату вiдгryсток працiвникам. Величl
забезпечення на виIuIату вiдгryсток визначаеться як добугок фактично нарахованоТ працiвниl
заробiтноi плати й норми резервування, обчисленоТ як вiдношення рiчноi плановоi с).ми на опл
вiдгryсток до загального рiчного IuIанового фонду оплати працi, плюс вiдповiднi внески на соцiал
страхування.

3.7.2 Впплатш працiвшtlкам.
Товариство визна€ KopoтKocTpoKoBi вигшlати працiвникам як витрати та як зобов'язання пi

вира(ування буль-якоi вже сIIJIаченоI срли. Товариство визнас очiкувану BapTicTb короткостроко]
виIuIат працiвникам за вiдсугнiсть як забезпечення вiдrryсток - пiд час наданЕя працiвниками посJ
якi збiльшують i'xHi права на майбугнi вигшати вiдrryскних.

3.7.3 Пешсiйпi зобов'язанпя
Вiдповiдно до законодавства Украihи, Товариство угримуе внески iз заробiтноТ пл

працiвникiв до ,ЩержавноТ фiскальноi служби Украihи. Поточнi внески розраховуються як процеЕ
вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтноi IuIати, TaKi витрати вiдображаються у перiодi, в якс

були наданi працiвниками посл)ги, що надають iM право на одержання BHecKiB, та зароблена вiдповi,
заробiтна шIата.

3.8 Iншi застосованi облiковi полiтпкп, доречшi для розумiння фiнапсовоi звiтност
3.8.1 .Щохолп та вптратп.
.Щоходи та витрати визнаються за методом HapaxyBaHHrI.
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.щохiд - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи

збiльшення корисностi активiв або у виглядi змьншення зобов'язань, результатом чого с збiльшення

чистих активiв, за винятком збiльшення, пов'язаного з внесками учасникiв,

.Щохiд визнасться у звiтi про прибугки та збrгки за )aмови вiдповiдностi визначенню та критерiям

визнання. Визнання до*оду вiдбувасгься одночасно з визнанням збiльшення активiв або зменшення

зобов'язань.
Дохiд вiд продалсу фiнансових iHcTpyMeHTiB, iнвестицiйноi HepyxoMocTi або

u".rueть"" у прибугку або збитку в разi задоволення Bcix наведених да.lli yllroB:

а) ТовариСтво передало покупцевi суггевi ризики i винагороди, пов'язанi

lнших активlв

з власнiстю на

фiнансовий iHcTpyMeHT, iнвестицiйну HepyxoмicTb або iншi активи;

б) за Товфством не залишаеться aHi подальша )ласть управлiнського персоналу у формi, яка

зазвичай пов'язана з володiнням, aHi ефективний контоль за проданими фiнансовими iнстррlентами,

iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активами;

в) суму доходу можна достовiрно оцiнити;
.iruоЪiр"о, Що До Товариства надiйдугь економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiею;

Гj витрати, якi булИ або ЬулугЬ понесенi у зв'язкУ з операцiею, можна достовiрно оцiнити.

дохiдвiд надання послуг-вiдображаеться в момент виникнення незалежно вiд дати над(одження

коштiв i визначаст""", 
""rоЙчи 

iз сryпеня завершеностi операцii з надання послуг на дату ба-гlансу,

,щивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштiв.

ВrгратИ - це зменШення еконОмiчниХ вигiд протЯгом облiкового перiоду у виглядi вибуггя чи

амортизацii активiв або У виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого е зменшення чистих

активiв, за винятком зменшенЕя, пов'язаного з виIIлатами rrасникам.
Витрати визнаються у звiтi про прибугки та збитки За УIlrОВи вiдповiдностi визначенню та

одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв.

Витрати негайно визнаються у звiтi про прибугки та збитки, коли видаткИ не надаютЬ майбугнiХ

економiчних вигiд або тодi та тiеЙ мiрою, якою-майбугнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або

перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан.

витрати визнаються у звiтi про прибугки та збижи також у тих випадкalх, коли виникalють

зобов'язання без визнання активу.
Витрати, понесенi у зв'язку з отриманЕям доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднr

доходи.

3.8.2 Вштрати за позпкамп.
витрати за позиками, якi не е частиною фiнансового iHcTpyMeHry та не капiтаlliзуються як

частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду, Товариство_капiта-гliзуе витрати на

позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого

активу, як частина собiвартостi цього активу.

3.8.3 Операчii з iпоземною ваJIютою.
первiсна оцi"*u грошових коштiв та ik еквiвалентiв в iноземнiй валютi здiйснюсться у

функчiональнiй (нацiональнiй) валютi за офiuiйним курсом гривнi що4о iноземних вчuIют

ЙЪцiоr-""ого банку УкраiЪИ внаслiдок Чого виникаЮть доходи(витрати) вiд купiвлi iноземноi в,UIюти,

як рiзниця мiж комерчiйним курсом та офiцiйним курсом гривнi щодо iноземних валют Нацiонального

ба"*У Украihи, якi вiдображаютьсЯ у складi iнших Ьперачiйних доходiв(витрат), вiдповiдного перiоду,

Подальша оцiнка грошових коштiв та ix eKBiBMeHTiB в iноземнiй валютi здiйснюсться у

функцiональнiй валютi за офiчiйним курсом гривнi щодо iноземних вzlлют НБу на даry оцiнки,

внаслiдок чого виникають доходи (в'итрати) вiд продажу iноземнот р9-юти, як рiзниця мiж

комерцiйним курсом та офiчiйним курсом-гривнi щодо iноземних вzIлют НБУ, якi вiдображаються у

складi iнших операцiйних доходiв ("итрат) вiдповiдного перiолу,

на кiнець звiтного перiоду MoHeTapHi статгi пiдlягають перерахунку за вдлютним курсом

закриття (офiцiйний *ур. .pi"ni щодо iньземних валют НБу на кiнець звiтного перiоду) на дату

складаннЯ звiry прО qiпu*rЬо"rИ стан, .Щоходи (витрати) вiд операцiйних курсових рiзниць, якi

виникають при такому перерахунку, вiдображаються у складi iнших операцiйних доходiв (витрат)

розгорнуго.

kц
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3.8.4 YMoBHi зобов'язання та актшвп.
Товариство не визнас yvlOBHi зобов'язання в Звiтi про фiнансовий стан.Товариства. Iнформаuiя

.rро у"о".Ъ зобов'язання розкриваеться, якщо мож.пивiсть вибуrтя pecypciB, якi втiлюють у собi

еконЬмiчнi вигоди, ,. . uiдд-еною. Товариство не визнае yMoBHi актиВИ, СТИСЛа iНфОРМаЦiЯ ПРО

умовний актив розкриваеться, коли надходженнJI економlчних вигlд с имовrрним,

4. OcHoBHi прппущення, оцiнкrr та судження,
при пiдготовцi фiнансовоi звiтностi Товариство здiйснюе оцiнки та припущення, якi мають

вплив на елементи фiнансовоi звiтностi, rрунтуючись на мсФз, мсБо та тлумаченнях,

розроблених koMiTeToM з тлумачень мiжнародноi фiнансовот звiтностi. Оцiнки та судження

buay1gr""" на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються

обrру"rо"аними i за результатами яких приймаються судження щодо балансовот BapTocTi активiв

та зобов'язань. Хоча цi jозрахунки базуюiься на наявнiй у керiвництва Товариства iнформаuii про

поточнi подii, фактичнi p".ynirur" мож}ть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де

TaKi судження е особливо важJIивими, областi, що характеризуються високим plBHeM складностl,

та областi, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для пiдготовки фiнансовоi
звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче.

4.1.Сулженпя щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi копкретних мсФз,
ЯкщО немае мсФз, "*rй 

*ornpeTнo застосовуеться дО операцii, iншоi подii або умови,
керiвництво Товариства застосовуе судження пiд час розроблення та застосування облiковоi

nonirn*r, щоб iнФормацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних

рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть:
-подu. достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки

Товариства;
-вiдображае економiчну сугнiсть операцiй, iнших
-с нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;
-е повною в ycix суттевих аспектах.

подiй або умов, а не лише юридичну форму;

пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посиласться на

наведених далi джерел та враховуе ix у низхiдному порядку:
прийнятнiсть

а) вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання;

б) визначення, критiрii визнання та концепцii оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та

Концептуальнiй ocHoBi фiнансовоТ звiтностi.
пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховуе найостаннiшi положення

iнших органiв, що роaробп"rоr" та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну

концептуаЛьну осноВУ дп" розробленНя стандарТiв, iншУ професiйну лiтературу з облiку та

прийнятi галузевi практики, тiею мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.

Операчii, що не регламентованi МСФЗ, вiдсугнi.

4.2.Сулженшя щодо справедливоi BapTocTi активiв Товариства.
Справедлива BapTicTb i""ест"цiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових

ринках, розраховуеться на ocHoBi поточноi ринковоi BapTocTi на момент закриття торгiв на звiтну

дчrу. В- iнших випадках оцiнка справедливот BapTocTi rрунтуеться на судженнях щодо

.rерълба"у"аних майбугнiх грошових потокiв, iснуючоi економiчноi ситуацii, ризикiв, властивих

рiЙим фiнансовим i"струrБнтам, та iнших факторiв з врахуванням ВиМОГ МСФЗ 13 <ОЦiНКа

справедливоi BapTocTi>.

4.3.Сулженпя щодо змiп справедливоi BapTocTi фiнансових активiв.
керiвництво Товариства вважае, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до

оцiнкИ фi"urсо""* iHcTpyMeHTiB, де ринковi котирування не доступнi, е ключовим джерело}l

невизначеностl оцlнок, тому що:
а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з l

базуються на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок,

KypciB, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань
також специфiчних особливостей операцiй; та

плином часу, оскiльки оцiнки
волатильностi, змiн валютних
пiд час оцiнки iHcTpyMeHTiB, а
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б) вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на

доходи (витрати) може бути значним.
Якби керiвництво Товариства використовувiIло iншi припущення щодо вlдсоткових ставок,

волатильнОстi, KypciB обмiнувалют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i коригувань

пiд час оцiнки iнЙрументiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi BapTocTi фiнансових iHcTpyMeHTiB у

разi вiдсуТностi ринКових котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений у фiнансовiй
звiтностi чистий прибуток та збиток.

розумiючи важливiсть використання облiкових оцiнок та припущень щодо справедливоl

BapTocTi фirru".оu"* активiв в разi "iдсуrпосri 
вхiдних даних щодо справедливоi BapTocTi першого

рiвня, КерiвницТво ТоварИства планУе використовувати оцiнки та судження якi базуються на

професiинiй компетенцif працiвникiв Пiдприемства, досвiдi та минулих подiях, а також з

використанням розрахункiв та моделей BapTocTi фiнансових активiв. Залучення зовнiшнiх

"*".r"prn"* 
оцiнЬк щодо таких фiнансових iHcTpyMeHTiB де оцiнка, яка базуеться на професiйнiй

*о".,"r""цiТ, досвiдi та розрахунках е недостатньою, на думку Керiвництва е прийнятним та

необхiдним.
використання рiзних маркетингових припущень таlабо методiв оцiнки також може мати

значниЙ вплиВ на передбачувану справедливу BapTicTb.

4.4. Сулжеппя щодо очiкуваних TepMiHiB утримуванпя фiнансових iHcTpyMeHTiB._ 
.

керiвництво Товариства застосовуе професiйне судження щодо TepMiHiB 5rгримання фiнансових

iHcTpyMeHTiB, що входять до скJIаду фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням

'руrrу".""" 
на оцiнцi ризикiв фiнансового iHcTppleHry, його прибугковостi й динамiцi та iнших

фч*орч*. Проте iснують невизначеностi, якi можугь б5ли пов'язанi з призупиненням обiry цiнних

,run"pi", що ". 
с пiдкЬнтрОльниМ керiвництВу ТоварисТва факторОм i може суггсво вIIлин)ди на оцiнку

фiнансових iHcTppleHTiB,

4.5.Судження щодо впявлепня ознак зпецiпення активiв.
на кожну звiтну даry Товариство проводить аналiз фiнансових активiв на предмет наявностi

ознак ix знецiнення, Збитоквiд знецiнення визнаеться за наявностi об'ективних даних, що свiдчать про

зменшення передбачраних майбугнiх грошових потокiв за даним активом у результатi однiеi або

кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнання фiнансового активу,

4.б.Використання ставок дисконтування.
в Товариствi протягом звiтного перiоду не облiковув:rлися активи або зобов'язання, якl

вимагають дисконц/вання, внаслlдок чого керlвництво не здiйснювЕUIо професiйнi судження щодо

розмiру таких ставок станом на кiнець звiтного перiолУ.

5. Розкрпття iпформачii щодо впкорпсташпя справедлпвоi BapTocTi

5.1.Методики оцiнювання та BxИHi данi, використанi для сlс.падання оцiнок за справедливою

вартiсrю' Товариство здiйснюе викJIючно безперервнi оцiнки справедIивоТ BapTocTi активiв та зобов'язань,

тобто Taki оцiнки, якi вимагаються мсФз q та мсоз 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного

звiтного перiолу.

класи аlсгивiв
та зобов'язань,

оцiнених за

справедливою
вартiстю

Методики оцiнювання
Метод
оцiнки

(ринковпй,
дохiдний,

витратний)

впхинi данi

Грошовi кошти
та ii еквiваленти

Первiсна та подальша оцiнка грошових

коштiв та ix еквiвалентiв здiйснюсгься за

Ринковий Офiчiйнi курси гривнi щодо

iноземних валют НБУ

I1,
./->
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Бр"".д"rr*- *prt.rb, яка дорiвнюе ix

-п*riчяпrнiй пяптостi

Дохiдний
(дисконтування

грошових
потокiв)

е"*Й за депозитаI\4и, ефекгивнi

ставки за депозитними

договора}.tи

!,епозити (KpiM

депозитiв до

запитання)

Первiсuа оцiнка депозиту здiйснюсгься за

його справедливою вартiсгю, яка зазвичай

дорiвнюе його номiнальнiй BapTocTi,

Подальша оцiнка депозитiв у наuiоншrьнiй

валютi здiйснюсгься за справедливою
ояптimп оqiкчваних гDошових потокiв

Дохiдний Контракгнi уиови, ймовiрнiсть

погашення, очiкуванi вхiлнi

грошовi потоки

Щебiторська
заборгованiсть

Первiсна та подаJIьша оцiнка дебtторськоt

заборгованостi здiйснюсгься за

справодливою вартiстю, яка дорiвнюе

BapTocTi погашення, тобто cy1,1i очiкуваних

контzlктних грошових потокiв на дату

оцiнки.

Поточнi
зобов'язання

Первiсна та подаJIьша оцiнка поточних

зобов'язань здiйснюgгься за вартiстю

погашення

Витратний Контракгнi уruови, ймовiрнiсть

погашення, очiкуванi вихiдвi

грошовi потоки

б.РозкриттяiнформацiiiщопiдтверджУ€статтiподаlliУфiпансовПхзВiтах
б.l Балашс

,Що форми N9 l кБаланс (Звiт про фiнансовиЙ стан)),. 
.

Оцiнку балансовоi BapTocTi u*rrr"i" та зобов'язань здiйснено за iсторичною собiвартiстю,

б.1.1 Нематерiальнi актпвп (IШVIA)

СтаномНаз1.|22о19рокУнМАнабалансiТоваристванема€.
б.1.2 Осповнi засобш (ОЗ)

Станомназ1.12.019рокУоЗнабалансiТоваристванемаае.
б.1.3 Iнша поточна дебiторська заборговапiсть
Станом на З1.12.2019 р. iйа поточнЪ дебiторська заборгованiс,ть становить 5000 тис. грн,

скJIадаеться iз дебiторськот заборгованостi за посJtуги (TepMiH до з мiсячiв),

6.1.4 Грошовi кошти та lx еквiваJIентш,
станом на Kiнerlь дняз:^.|2.20l9 року грошовi кошти та ii еквiваленти СКЛаДtlЮТЬ 97 ТИС ГРН, t

поточних рахунках Товариства.
б.1.5 Власншй капiтал.
Власний капiтал Товариства станом

зареестрованого капiталу в cyмi 5100 тис,

ПеРВИННИМИ ДОКУIt!еНТаМИ,

6. 1.6 KopoTкocтpoкoBi забезпечеппя,
Станом lлаЗ1.|22019 року невикористаного резерву вlдгryсток не мае,

6.1.8 Iшшi поточнi зобов'язання,
Залишки зобов'язань, що зазначенi в цiй статгi, на кiнець дня З|,12.2019 року становлять

тис.грн. i сtспадаються з неповернугих сум по авансовим звiтам робiтникам Товариства,

6.2 Звiт про фiнансовi результатш (Звiт про сукупнпй дохц)
Витрати "iдобрч*чо*." 

Ъ Оу".-терському облiку одночасно зi зменшенням активrв а

збiльшенням зобовlязань. Витратами звiтного пьрiоду визнаються або зменшення активiв а

збiльшення зобов'язань, що приводить до зменшенн,l власного капiтму компанii, за уl'{ови, що

витрати мо)Iqдь буги достовiрно оцiненi,

Витратами визнаються вIIтрати певного перiолу одночасно з визнанням доходу, дIя отрима}

якого вони здiйсненi.
За умови, що оцiнка доходу може буги достовiрно визначена, доход у Звiтi про фiнанс

р".упurй вiдоьражасгься В момент надхойенн" а*rи"у або погашення зобов'язання, якi призвод

до .бirr"urarня власного капiтаJIу пiдприемства,

за умови, що оцiнка вит; мож; буги достовiр_но визначена, витрати вiдображаються у звiтi r

фiнансой результати ",nor"rri 
вибуггя активу або збiльшення зобовlязанЕя,

ДоходИ i витратИ зазвичаЙ враховуютЬся за приНципоМ нарахуванНя залежно вiд ступ,

завершеносri конкрЙноi операцii, яка оцiЙсться як спiввiдношення фактично наданого обсяry пос

i зайьного обсяry посл$', якi мають буги наданi,

6.2.1 Дохiд вiд реалiзацii послуг
в 20i9 poui лохЪлу вiд реалiзацii послуг не було,

б.2.2 Iншi операчiйнi доходп
В 2019 роцi iнших операцiйних доходiв не було,

наз1.|22О19 року скJIадае 5050 тис, грн, та скJIадаеться

ГРН., , та збитку в розмiрi -50 тис, грн., що пiдтверджусть
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б.2.3 Ммiпiстративнi витрати
в 20l9 роцi витрати становили - 50 тис.грн. i складаються з:

заробiтноi плати працiвникiв -39 тис.грн.;
витрати на розрахунково-касове обслуговування - 1 тис. грн,;

витратИ на нарахуВання (подаТки по заробiтнiй платi) - 8 тис.грн,;

консультацiйно-iнформацiйнi послуги та iншi - 2 тис. грн.;

б.2.4 Iншi операцiйнi витратп
В 2019 роцi iнших операцiйних витрат не було
6.2.5Iншi витратп
В 2019 роцi таких витрат не було.
6.3 Звiт про рух грошових коштiв
Звiт прО ру"-.ро-оuих коштiВ за 2019 piK складено за вимогами МСБО 7 за прямим

згiдно з яким розкриваеться iнформацiя про ocHoBHi кJIаси ваJIових надходжень грошових

валових виIIлат грошових коштiв на нетго-основi. У звiтi вiдображений рух грошових

операчiйноi, iнвестицiйноi та фiнансовоТ дiяльностi Товариства.

6.4 Рух коштiв у результатi операцiйноiдiяльпостi
Надходжень у 2019 роцi не мае.

Cф"ri u"rpur" вiд операчiйноi дiяльностi станом наЗ|.|2.2019 року становили - 3 тис.грн. i

- витрачапня lla оплату ToBapiB (робiт, послуг) - l тис,грн,;

-витрачапня па оплату вiдрахувань па соцiальнi заходи (ссв) - 2 тис.грн.;

Чпстпй рух коштiВ у р"rуr"r"тiоперачiйноiдiяльнОстi протягОм 20l9 року становив - 3 тис.грн.

(витрачання).
6.5 Рух коштiв у рвультатi iпвестшцiйноi дiяльпостi
IнвестицiйНа дi""ЪпЬь - це цiлеспрямовано здiйснюваний процес формування необхiдних

iнвестицiйних pecypciB, збалансований вiдповiдно до обраних параметрiв iнвестицiйноi програми

(iнвестицiйного портфеля) на ocHoBi вибору ефективних об'сктiв iнвесryвання та забезпечення ix

реaшlзацll.
Руху коштiв у результатi iнвестпцiйноi дiяльностi
6.б Рух коштiв у результатi фiнансовоi дiяльностi

не було.

методом,
коштiв чи

коштlв вц

Фiнансова дiяльнiсть - це надходження чи використання

eMiciT цiнних паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв,
коштiв, що м:rли мiсце в результатi
погашення зобов'язань за борговими

цiнними паперами та iншi
Сукупнi надходження вiд

скJIадаються з надходжень вiд:
дiяльностi у 2019 дорiвнюють 100 тис.грн. i

б.б.1 IIадходжеппя вiд в.пасного капiталу - 100 тис, грн
6.б.2 Чпстий рух коштiв у результатi фiнансовоi дiяльностi за 2019 дорiвнюе - 100 тис.грн.

(налхолження).
б.б.3 ЧпстИй руХ коштiв за звiтппй перiод дорiвнюе 97 тис,грн,

б.б.4 Залишок коштiв на початок 2019року - 0 тис,грн,

б.б.5 ЗалиШок коштiв на кirrець 2019 року - 97 тис,грн,

6.7 Звiт про вJIасппй капiтал
управлiння капiталом Товариства спрямовано на досягнення наступних цiлей: дотимання

вимог докапiталу, встановлених реryлятором, i забезпечення здатностi Товариства.функlriонувати в

якостi безперервно дiючого пiдприемства. Товариство вва)кае, що загаJIьНа СУIr{а капlтаJIу, управлlння

яким здiйсrпоеться, дорiвнюе cpli капiталу, вiлображеного в балансi.

Товариством щ; забезпечення дiялiностi сформовано Статугний капiтал в cpli 5 l00 тис.грн,

та станом назl,|2.2019 року, стацпний капiтал сгшачений повнiстю.

Непокрллтий збиток на 31.12.2019 piK скJIав 50 тис, грн,

7. Розкрпття iншоi iнформачii
7.1 Умовпi зобов'язапня
7.1.1 Суловi процеси
Станом на звiтЪу дату ТОВ (CIPOKO ФIнАнс> не е учасником судових процесiв, в зв'язку

з дiяльнiстю пiдприемства.
Кримiналь"i .rро"чд*ення вiдносно Товариства у перiодi, що перевiряеться вiдсугнi,

7.1.2 Оподаткуванпя
Товариство знаходиться на загаJIьнiй системi оподаткування .

7.2 Вплпв iнфляцii

роцi
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мсБО 29 кФiнансова звiтнiсТЬ В YIvrOB:rx гiперiнфляцiТ> слiд використовувати за ).мов, кол]

eKoHoMiKa краiни е гiперiнфляцiйною. У такому випадку фiнансова звiтнiсть перед здiйсненняl

фактичного перерахункуътатей фiнансовоi звiтностi у валюту представлення пiдлlягае кориryванню

ypu*y"u"oM iнфлячii (суми за немонетарними статтями коригуються з урахуванням рiвня iнфляцii н

ocHoBi змiни .u.-""o.o iндексу цiн (однак, лише з дати придбання до дати балансу); рiзниui з

монетарниМи i немонеТарнимИ статтями, що виникаЮть в резульТатi застосування iндексу цiн на звiтн

дату розкривають як окрему скJIадову власного капiталу),

дналiзуючи критьрii, якi характеризують пок.вник гiперiнфляцii та вк.пючають в себе не тiльк

MoHeTapHi, але i психОлогiчнi складовi, передбачеНi у параграфi з мсБО 29,та враховуючи додаткоI

характеристики, керiвництво Товариства прийняло рiшення не проводити коригування стате

звiтностi на iндекс iнфлячii вiдповiдно до МСБО 29 <Фiнансова звiтнiсТь yN{oBax гiперiнфляцii>.

I хоча керiвництво не може передбачити Bci тенденцii, якi можугь вIuIивати на ekoHoMik

УкраТни, а також те, який вIIJIив (за наявностi такого) вони мож)дь мати на майбугнiй фiнансовий ста

Товариства, воно вва)кае, що "й"ua 
ycix необхiдних заходiв для забезпечення стабiльноТ дiяльностi r

розвитку Товариства.' 
7.ь Ступiнь повернення дебiторськоiзаборгованоетi та iнших фiнансовпх активiв.

товариство здiйсье свою дiяльнiсть в уп[овах зага.пьноi кризи вiтчизняного економiчноr

середовища, яка характеризуеться обмеженiстю внутрiшнього iнвестицiйного потенцiалу, низько]

привабливiarо ".n 
bPiB економiКи д.пя iHBecTopiB, зни)кенняМ конкурентОспроможностi нацiональн,

економiки, низьким pi"""' лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно високиМ piBHeM iнфляuii Та на яIl

впливае зни)кеннЯ ,ЁмпiВ економiчнОго розвиткУ у свiтовiЙ економiцi та, бiльшою мiрою, суспiльнr

полiтичнi подii в краiнi. Керiвництво не викJIючае iснування ймовiрностi того, що активи не зможу

буги реалiзованi за Тхньою ба.пансовою вартiстю в ходi звичайноi дiяльностi Товариства. Але, на думr

керiвництва, додатковий резерв пiд фiнансовi активи станом на кiнець звiтного перiолу не потрiбе

виходячи з наявних обставин та iнформаuii.
7.4 Розкриття iнформацii щодо зв'язаllпх cTopiH згiдцо мсБО 24 <<Розкриття iнформаш

*"о";";l]#;J"*::ЖЬь 
сторони, одна з яких мас мож;tивiсть контролювати iншу а(

здiйснювати суггевий вплив на прийrrятгя фiнансових та операцiйних рiшень iншою стороною, як I

визначено в МСБО 24 <Розкритгя iнформацii щодо пов'язаних cTopiH>. Рiшення про те якi cTopor

являються зв'язаними приймають не тiльки на ocHoBi ik юриличноi форми, але i виходячи з xapaкTel

cTocyHKiB зв'язаними cTopiH.
7.5 Управлiння фiнансовпми ризпками
керiвниuтво Товъриства визнае, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з ризиками

BapTicTb чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттево змiнитиl

унЪслiлок впливу суб'ективних чинникiв та об'ективних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямt

впливу яких заздалегiдь точно передбачити _неможливо. Що таких ризикiв вiднесеl

кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi. Ринковий ризик включае валютнI

prarn, вiдсотковий рrrar* та iнший цiновий ризик. Управлiння ризиками керiвництвс

To"up""r"a здiйснюсrua" "u 
ocHoBi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсноi оцiнl

його можливого впливу на BapTicTu "rсrr* 
активiв та застосування iнструментарiю щодо йо

пом'якшення.
ОперацiйниЙ ризиК контролю€тьсЯ череЗ вдоскон€rленнЯ процедуР стягненнJl дебiторсьl,

заборгованостi.
Юридичний ризик кон,гролюеться шляхом застосрання типових форм угод з клiентаI

Товариства a 1,a"rоо формалiзачiI та 1тrикнення ситуацiй, якi можугь погiршити позицiю Товариств:

вiдносинах з к.гliентами
стратегiчний ризик мiнiмiзусться шляхом щорiчного перегляду та кориryвання стратегlчнс

плану Товариства з урахуванням макроекономiчноi сиryачiТ в краiЪi.

Ризик р.rrу.uцii контролюеться в процесi постiйного монiторинry ЗМI, оцiнки ix впливу

поведiнку *i.rii" Товариства та своечасних повiдомлень позицii Товариства до клiентiв. KpiM тоl

проводиться монiторинг ринковоТ позицii Товариства,

Ризик лiквiдностi.
Ризик лiквiдностi виникае при неузгодженостi TepMiHiB повернення розмiщених pecypciB

виконання зобов'язань Товариства .raрaл кредиторами. Ринок лiквiдностi е несуггевим внаслiд

вiдсугностi заJI)л{ених коштiв.
7.5.1.Кредитний ризик
Крелитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iHcTpyMeHT не змо

виконатИ зобов'язання i цЪ буде причиноЮ виникнен}uI фiнансового збитку iншоТ сторони. Кредитн



РИЗик притаманниЙ таким фiнансовим iнструмеrrгам, як поточнi та депозитнi рахунки в банках,
обл iгацii та дебiторська заборгованiсть.

ОСНОвним методом оцiнки кредlтгних ризикiв керiвництвом Товариства е оцiнка
КРеДll.ГОСПРОможностi контрагентiв, д.гlя чого використовуються кредитнi реЙтинги та будь-яка iнша
досц/пна iнформацiя [якщо застосовуеться, то яка саме] щодо ik спроможностi виконувати борговi
ЗОбов'язання. Товариство використовуе наступнi методи управлiння кредr.l:гними ризиками:

-лiмiти щодо боргових зобов'язань за кJIасами фiнансових iHcTpyMeHTiB;
-лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою);
-лiмiти щодо вкJIадень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за Нацiональною

рейтинговою шк:rлою;
-ЛiМiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолry та

неповернення депозитiв протягом ocTaHHix п'яти poKiB.
Станом на 3 l . |2.2019 року у Товариства вiдсутнi фiнансовi активи, якi або були простроченi,

або знецiнилися, кредити, як одержанi так i наданi, i, вiдповiдно, будь-якi застави та iншi форми
забезпечення.

7.5.2 Рппковий ризпк
РuнковuЙ рuзuк- це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд

фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплюе
ТРИ Типи ризику: iншиЙ цiновиЙ ризик, валютниЙ ризик та вiдсотковиЙ ризик. РинковиЙ ризик
виникае у зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцii, вiдсоткових ставок
та вutлютних KypciB, Товариство наражатиметься на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в
акцii, облiгацiТ та iншi фiнансовi iнструменти.

IншuЙ цiновuй рuзuк- це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки
вiд фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (oKpiM тих, що
виникають унаслiдок вiдсоткового ризику чи вtulютного ризику), незzшежно вiд того, чи
спричиненi вони чинниками, характерними для окремого фiнансового iHcTpyMeHTa або його
eMiTeHTa, чи чинниками, що впливають на Bci подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими
здiйснюються операцii на ринку.

Основним методом оцiнки цiнового ризику е аналiз чугливостi. Серед методiв пом'якшення
цiнового ризику Товариство буде використовувати диверсифiкацiю активiв та дотримання лiмiтiв
на вкладення в акцii та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком.

Валюmнuй рuзuк-це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбугнi грошовi потоки вiд
фiнансового iHcTpyMeHTy коливатимуться внаслiдок змiн валютних KypciB.

Валютнi ризики Товариства виникають у зв'язку з володiнням фiнансовими iнструментами,
номiнованими в iноземнiй валютi. Товариство у звiтньому перiодi не iHBecTyBiuIo кошти в
банкiвськi депозити в iноземнiй валютi та в цiннi папери, HoMiHoBaHi в доларах США.

Вidсоmковuйрuзuк-це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок.
Керiвництво Товариства усвiдомлюе, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме
як на доходи Товариства, так i на справедливу BapTicTb чистих активiв.

Товариство немае активiв, розмiщених у боргових зобов'язаннях з вiдсотковою ставкою.
7.5.3 Ризик лiквiдпостi
Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов'язань,

пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв або
iншого фiнансового активу.

Товариство здiйснюс контроль лiквiдностi шляхом плац/вання поточноiлiквiдностi, Товариство
ана-гliзус термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими
активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйноi дiяльностi.

7.6. Управлiнпя капiталом
Керiвництво Товариства здiйснюватиме огляд структури капiталу на щорiчнiй ocHoBi. При

цьому керiвництво аналiзуе BapTicTb капiталу та притаманнi його скJIадовим ризики. На ocHoBi
отриманих висновкiв Товариство здiйснюе регулювання капiталу.

Власний капiтал компанiй, якi планують надавати два i бiльше видiв фiнансових послуг, не
повинен бути менше 5 млн гривень.

Станом на 3l.|2.2019 року власний капiтал Товариства становить 5l00 тис.грн.
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7.7 Подii пiсля дати балансу

пiсля звiтноi дати (31 грулня 2019 року1 не вiлбулося жодних подiй, якi справили б

iстотний вплив на показники фiнансовоi звiтностi Товариства,

НадаЦпоДаннязвiтностiкерiвництвооцiнилоiсrrУвланнянасЦiпЕихподiй:
подii, якi свичать про умови, що iснували на кiнець звiтного перiолу (подii, якi вимагають

коригування фiнансовоiзвiтностi за2019 рiФ - _:л-- л_;
подii,якiсвiДчатьпрорIоВи,щоВиниКIIипiслязвiтногоперiолУ(подii,якiнеВимагаютЬ

коригуванIш фiнансовоi звiтноЬтi, mle вимагають певного розкрIтггя),

,Щиректор
ТОВ KCIPOKO ФIНАНС)

Головний бухгалтер

ТоВ KCIPOKO ФIнАнс))

Маryхно С.П.

Шинкарук 1.1.
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