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Нацiональнiй комiсiiз цiнних паперiв та фондового ринку
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ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI

[умка
Ми провели аудLlт фiнансовоТ звiтностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю <Компанiя з
Управлiння активами кРЕЩI-IНВЕСТ) (надалi - Компанiя), що складаеться з Балансу (Звiту про
фiнансовий стан) на 31 грудня 2020 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний
дОхiд), Звiту про змiни у власному капiталi та Звiту про рух грошових коштiв за piK, що
Закiнчився зазначеною датою, i примiток до фiнансовоТ звiтностi, включаючи стислий виклад
значущих облiкових полiтик.

На нашУ думку, за

винятком впливу питань, описаного

в

роздiлi <Основа думки iз

ЗаСТеРеЖенням)) нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додаеться, вiдображае достовiрЕо, в ycix
СУТТеВих аспектах фiнансовиЙ стан КомпанiТ на 31 грулня 2020 року, iT фiнансовi результати i

з 01.01.2020 року по 31 .12.2020 року вiдповiдно до Мiжнародних
СТаНДаРтiв фiнансовоi звiтностi (надалi
МСФЗ), та вiдповiдае вимогам Закоtrу <Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в УкраiЪi> вiд |6.07.1999 J\Ъ 996_XIV щодо
складання
ГРОшОвi потоки за перiод

-

фiнансовоТзвiтностi.

]

Основа думки iз застереженням

1.

2.

ý 17 МСБО 24 <<Пов'язанi сторонп> передбачае розкриття iнформацiТ щодо компенсацiТ
ПРОвiдному управлiнському персоналу, яка дае змогу користувачам фiнансовоТ звiтностi
оцiнити розмiр витрат на утримання провiдного управлiнського персоналу.
У Примiтках до фiнансовоТ звiтностi за 2020 piK в порушеннi вимог ý 17 I\4СБО 24
<<ПовОязанi сторони) не розкрита iнформацiя щодо компенсацiТ пр9вiдному
Управлiнському персоналу, зокрема, по короткостроковим виплатам працiвникам.
ý 31 МСФЗ 7 <Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiТ> передбачае розкриття
iнформацii про характер та piBeHb ризикiв, що виникають унаслiдок фiпансових
iHcTpyMeHTiB, яка дае змогу користувачам фiнансовоi звiтностi оцiнити характер та piBeHb
Ризикiв, що виникають унаслiдок фiнансових iHcTpyMeHTiB та на якl суб'ект
господарювання наражаеться на кiнець звiтного перiоду. Надання якiсноТ iнформацiТ у
KoHTeKcTi кiлькiсного розкриття дае змоry користувачам пов'язати зв'язану ,розкриту
iнформацiю i, отже, сформувати загальну картину характеру та рiвня ризикiв, що
виникають унаслiдок фiнансових iHcTpyMeHTiB. Взаемодiя мiж якiсною та кiлькiсною
розкритою iнформацiею сприяе розкриттю iнформацiТ у такий спосiб, який дае змогу
користувачам краще оцiнити вплив ризикiв на суб'ект господарювання (ý 32 МСФЗ 7).
Розкриття iнформацii що iT вимагають параграфи З3 - 42 МСФЗ 7, зосереджене на

ризиках, Ii{o виникаютЬ унаслiдок фiнансових iHcTpyMeHTiB, та яltим чином ними
управляють.
У Примiтl<ах до фiнансовоТ звiтностi за 2020 piK, в порушеннi вимог ý з1-42 мсФз 7
кФiнансоВi iнсr,рументи: розкриття iHcPopMartiT> не
розкрита iнформаlliя про характер та
piBe1-1b ризикiв, а тако)к ik моrкливий вплив на суб'екта господар}овання.

Ми провели аудит вiдповiлно до вимог Мiжнародr]их стаI{дартiв контролю якостi, аудиту,
огляду, iншого tIадання вtlевнеI]ос,гi та супутнiх послуг видання 20l6-2017 poKiB, п.р.ппод."""
yKpaTHcbltolo мовою (лалi _ мсА), lцо застосовчlоться в якостi нацiональltих стандартiв
аулиту
згiдно iз рiшенняпl АудиторськоТ tlалати Уl<раТни лъ збl вiл 08.06.20lB
року.

з цими стандартами викладено в роздi.lIi кВiдгrовiдальt-liст.ь
аулитора за ауди,г фiнансовот звiтностi> нашого звiту. Ми е незале)I(ними гIо вiдltоtl_tеннlо
до
I(омпаrriТ згiднО з I(одеl<соМ етикИ професiйrlих бухгалтерiв Ради з МirItнародних стандаргiв
етиIiи л.пя бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовIlими в YKpaTHi
до
нашого аудиту фiнансовоТ звiтностi, а тако)к виI(оFIали iншi обов'язки з етики вiдповiдно
до цих
вимог та Кодексу РМСЕБ.
IIашу вiдповiдальнiсть зг,iдно

Ми BBa)I(acMo, lцо отриманi намИ аудиторськi докази с
виI(ористання Тх як основи д.llя нашоТ Думки iз застерел<енням.

достатнiми

i

прийнятttими для

надlлено

наивищиN{и

управлiнський персонал Компанiт rlесе вiдповiдальнiсть за складання i
достовiрне подання
tpirlarlcoBoT звiтностi вiдповiдно до МсФз i вимог Закону Укратни кпро бухгалтерський
облiк та
фirrансову звiтнiс.гь в YKpaTHi> вiд l6.07.1999 року Nь 996-XIV та за таку систему внутрitllнього
контролlо, яку управлirlський персонал визIIаLlае потрiбною для того,
щоб забезпечиl.и складання
фiнансовот звiтностi, що не мiстить суттевих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки,
11ри склаДаннi фiнаНсовоТ звiтНостi
упраВлiнськиЙ персонаЛ несе вiдпОвiдальIliсть за оцiнl<у
здатностi KoMllaHiT продов)кувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi,
розкриваюLIи, де l{e
застосовIlе, питання, що стосуються безперервгlостi лiяльностi, та використовуючи припущеLlFIя
про безперервнiсть лiяльностi як ос},Iови для бухгалтерського облir<у, KpiM випадкiв, якtцо
УПРаВЛiНСЬКИЙ ПеРСОНаЛ або ПЛаНуе лiквiдувати Компанiю або припинити дiяльнiсть, або не мас
iltших реальних альтернатив цьому.

Ti, кого надiлено найвltщишtи повtlова}I(еI"lнями, несуть вiдгlовiдlальнiсть за нагляд за 1lpotlecoM
(liнансового звi,гуваlrня КопtпанiТ
Вiдпов iла.lrыr icTb аудIrтора за аули,г фiнаlIсовоi звi,гrIостi
Ilашими цi.llями с отримангrя обгрунтовztнот впевненостi, що
фiнаIIсова звiтtliст.ь Компанiт в
цiломУ не мiстить суттсвого виI(ривлення внаслiдок шахрайства або помиJIl(и" та випусl< звiту
аудитораr, що мiстить нашу ДУМку. Обrрунтована впевFIенiсть е високим piBHeM впевненостi.
проте I{e гараIlтус, що аулит, проведений вiдповiдно до мсд, :]ав}I(ди виявить суттсве
вIlкривлеIIr{я, яl(що воно icHyc. ВикрltвленI,Iя Mo)l(yTb бути
результатом шахрайсr.ва або ltомилки;
вони вва)ItаIотьсЯ СУl"l'СВИN/IИ, якl]lо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано о.liкусться, воFIи
Mo}ItyTb вплива,I,и на екоltопliчнi
рilшення користува.Iiв, tцо приймаються на octloBi цiеТ фirrалlсовоТ
звiтl1остi.

ВикоltуючИ аудl4Т вiдповiлнО до вимоГ мсА, ми викорИстовусмо професiйгlе суд)Itення
професiйний скегIтициз]чI протягом
усього завдан[Iя з ауliиту. KpiM того, ми':

2

,га

iдснтифirсуеNlо та оцiнюемо рлIзики суттсвого викр1.1влення
фiнансовоТ звiтностi внаслiдок

ti]аХРаЙlСТ'Ва tlИ ПОМИЛКИ, РОЗрОбляемо

й

викоllуегпlо аудиторськi rlроLlедури у вiдповiдь на цi
тако)к отриIчtусмо аудиторсьlti l1окази, що с достатнiми та прийня.гними для
в1,1користання Тх як ()cнoBl4 дllя HalloT Ду]чIкIl. Ррtзик не виявлення суl"тевого викривлення
внаслiдок шахрайс,тва с вищиi\,l, Hilc для I}1,1I(р1,1IJJIеI{IIя внаслiдок помилки, оскiльки шахрайс1во
Mo)I(e вI(л[ОLIати зl\{ову, пiдробrсу, навмиснi гIроtlуски, неправильнi твердittення або rIехтування
ризик14,

захолам и

а

BHyT1-1i

шньоI,о контролю;

.

отримуемо розумillня заходiв внутрiшнього кон.гролю, Iцо стосуtоться аудиту, для
розробlсr,l аудиторських проllелl,р, якi б вiлпсlвiда.ltи обставиttам, а не для висловлеI{ня д)iмliи
щодо ефективностi систем1.I вну.I.рirпнього ко1.Iтролю;

оцiнlосмо прийнятнiсть застосова}lих облiкових полiтик ,га обгрунтованiсть облiкових
оцiнок i вiдповiдного розltриття iнформацiТ, зроблених управлiнсьlсрIм персоналом КомпанiТ;

"

о

l|оХодимо висновку щодо прийнятностi виI(ористання управлiнським лерсоналоNI

ItoMrlartiT припуtl{еLl1-Iя про безперервrtiсть дiя.llьtlостi як основи для бухгалтерського облirсу та, Ila

ocHoBi отриманих аудI,Iторських доказiв, робимо висновок, чи icHye суттева llевизначенiс.гь шtоло

подiЙ або умов, якi посl,авиJlи б пiд значlrий cyпltliB моlкллlвiсть КомпаrtiТ продовrl<лtти
безперервНУ дiяльнiсть. ЯкшlО мИ доходимО висI{овI(у щодо iснуваttrIя такоТ суттевоI

невизItачеНостi, мИ повинlri приверIlуТи увагу в свосму звiтi аудитора до вiдповiдного
розкриття
iнформачiт у фiнаrrсовiй звiтностi або, якщо Taki розкри,г,гя iгrформацiт е ненале)Itними,
модифir<увати свою Думку, Нашi висновки грунтуIоться на аудиторських доказах, отриманих
до
да,ги нашого звiту ауд}lтора. BTiM майбутгri подiТ або умови Mo)I(yTb примусити Компаtliю
припиLIити cBoto дiяльнiсть на безперервtliй ocHoBi;

оцiнюеNIо загалыtе подаtlня, структуру та змiст фiнансовот звiтностi вклюIIно з
розкриттяN,Iи iнформацiТ, а TaKo)I( те, чи показуе фiнансова звiтнiсть операцiТ та подiТ, що
поклirденi в осгIову iT склалання, так, шlоб дцосягти достовiрного вiдобра)Itення.

'

МИ

trовiдом.llясмО ти]чl' когО ltадiлегlО найвищимРi повноI]а)кеIILIями, iнформацiю пр()

заплtlн()ваltий обсяг i ,tac проведеtlIlя аудиту та cyTTeBi аудl]торськi
результати, вклlочаtочи буль-

якi cyTTcBi недолiк1,1 заходiВ BtlyTpiltttlboгo контрОлю, виявленi намИ пiд час аудиту.

Ми TaKorK надасr\4О 1,им, когО надiленО найвищими повноваженFlями, тверд)кеIlня, ш\о M14
виконаJlИ вiдповiлнi етичtli вимоги щодо незалеlltностi, та повiдомляемо Тм гtро Bci стосуItttи й
iHtlli питаltttя, якi м()глИ б обrрунтовано вва)I(атись такиМи, що впливаю.гь FIa нашу гlезалеittlliсть,
а TaKo)It, де lle застОсовагIо, щодо вiдповiдttих застережI]их заходiв.
ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ ВИМОГ
L{ей звiт складенО вiдповiднО дО Вимог дО аудиторськогО висновку, що IIодаеться до
НаЦiОНаЛЬНОТ KoMiciT з цiнrrих паперiв та
фондового ринку при розкриттi iнформацiТ про
результатИ дirтльностi iнститутiв спiльноiо iнвестуЬання (пайових та пфпорчr".п""
iнвеiтицiйних фондiв) та компанiт з управлiння активам[I, затверджених Рiшенням Нацiональнот
KoMiciT з цiнних паперiв та фондового ppIHKy вiд 11.06.2013
року JФ991 та зареесlрованих в
MiHicTepcTBi юстиrдiТ УкраiЪи 05.07.20 1 3 року за J\b l 1 1 9/2зб5 1.
OcHoBHi вiдоплостi про компанiю з управлiння активами:
Повне наitм.енуваrtня: Товариство з обмежеrtою вiдповiдальнiстю <Компаl-tiя
активами (РЕДl - IHB ЕСТ> ;
Kod за еl|РПОУ: 3745098l;
Bud DisLльносmi.

зсt

I{BE!:

66.30 Управ.lliнняl фондами;

з

управлiння

CepisL, llол4ар, dcttl,tct вuOачi mа mерл,tiтt ,lltrtHocпli лit4анзii'ltct зс)iйсrtеltttя проQлесitпtоi' ёiяльrtосtлli rta

- dilt.цьноспli з управлiнtш акmuвамu iнсtИull1уL|iЙнuх irtBecmopiB" JIiцензiя
НацiональноТ комiсiТ:з цiнних паперiв та (lоltдцового ринку, даr,а гIрийняrтя pimettlrrl про видаLIу
лiцензiТ l 4 квiтня 20 l б року, l Iorvlep рiшtеньlя лро видачу л iцензiТ NЬ 420, терм iH дiТ необм.rк.п й,
"
на злiйсненгrя професiйнот дiяльностi tta фоrrловопrу ринку * дiяльнiсть з
управлiння активами
i нституrli йних i HBecTopi в (дiял ьн icTb з
управлi Ht Iя аlt.гивам и).

puHIry цiннuх паперiв

п,'ерелiлс
ль
l

2

akmLrcu якuх перебуваюmь в управлiннi
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llайовий закритий нсдr,lверсиtРirсоваttrлй венчурнlлй iнвестицiйний tРонд
<[нвестицiТ та розв1,Iток - I]ерurилi> (пз1-1вIФ кIнвесr,ицiТ та
розвиток -

Код €ДРIСI
ZэJ l l |J

LlчцццtrL_

[]айовиЙ заrсрIлтиЙ неливерси(lit<оваtll.tЙ вен.tурttий iнвес.гицiйrrий (iонл
- Щругий> (llзllвIФ <lнвест.ицii та розвиток -

2зз17 l

Ilайовий

2зз00l12

<IнвестицiI ,га розвиток

l

Другиr.]>)

J

<
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I

r-rвести

закриr,tлй

цii та розt]

lI

Паtiовий закритий

кДовiра> (ПЗНВIФ

недиверсифiкований вснчурний iнвестицiйний (lонл
-_ Трстiй> (ПЗI,IВIФ < [ttвестиrliТ та
розвиток -'Гретiй>)
не:tиверси(liковаtlиt"л веtl,tурнlай irlвестицiйний (lонд

эк

Акцiонерне ,говариство кЗакритlrй
д9рпоративнttй iнвестицiiitлий фонд <Дi

6
1

недиверсифiкований венчурний
(АТ кДанп,tор>)
недиверси(liкований венчурниt"r
упiо> (АТ кСантуtэiо>)
rop>

AKrtioHepHc ToBaptIcTBo <ЗакрIrr.лtй
59рцqрдцдд!д i нвест1.1tliйни й (lонд <Са
Акцiонерне товарис,гt]о кзакри,гlлй неливерсr,tфiкований вен.tурний
корпоративний iнвестлtцir"rниr,i (lоrrд <Гротон Груп> (АТ (ЗНВК|Ф кГротон

Гtэуп>)

8

AKuiorleprle товариство

кЗакрит1,1й

tледtлверсr.tф iKoBaH

ий

венчурн

lr

й

корIIоративний ittBccTrrцiйttrrй фонл к.Г(е ГругI Капiтал Itlвестпtентс> (АТ
кЗНВКIФ <
Капiтал IHBecTMeHTc>

2зз17l4

lзз0l02l
(едрпоу 4з85838з)
l

зз0 l 020

l

з300824
4зз69904)

(сдрпоу 4з858зз6)
(с/Iрпоу
1

330092 l

(едрпоу

4зб l 866l )

МiСЦеПахоdэrcення: вул. Велика Житомирська, буд. 15-Б, м. K"Tu, ЙрЫr'пц OlOol, ,елфЫi
+380 44 2720494.

()пис ayllиTopcbKoT

пepeBiplc.1.1

Нами булсl IIроведеIIо а)//lит фiнаrrсовоТзвiтностi l{опtпанiТ, складеноТ вiдповiдно до МСФЗ, яка
лоласться у ск.llадi:

l.

БаланС (Звiт прО фiнансовиl"l стан) станом на<Зl> гру2tня 2020
року (Щодаток l);
2. Звi,г lrpo фirlансовi результати (Звi,г про сукупrlий дохiд) за2О2О piK (.Щодаток 2);
3. Звiт про рух грошlових KolllTiB (за пllямим мстодопл) за2020 piK (Щодатоl( 3);

4, Звi,г про власний кагtiтал за2020 рiк..Щля забезпечегlгtя tlорiвttяльt{ого аltа.гliзу iнфорплацiТ,цо
рiЧногО звiту прО в.ltасгlиЙ капiтал за 2020 pilc додаетьоя звiт про власний капiтал за 20l9 piK

(!олаток 4);
_5.

IIримiтrtи ло фiнансовоТ звiтнос.гi за 2020 piK.

АудltТ було проведено вi/_1пОвiдtlо дО МirIсllародrrLiх с,IандаРтiв контролrо якостi, аудиту. оглrIлу,
iншого tlаданIIя I]пeBllcHocTi тa супутtIiх послуl, та Вимог до аулиторського висновку, lц()
ПОДаСl'ЬСЯ ЛО l-Iацiоrlа:tьrlоТ KoMiciT з цiннl,tх паперiв та tРон2lilвого
ринку rlри розl(ритгi iнформачiТ
про результатI4 дiяльностi iнсr,иту,гiв спiльного iгlвестуванrtя (пайових та корпоративних
iltвестиtliйrlих фогIдiв) та компанiт з управ.lriння акl,ивами, затверлжених Рiшеllням Нацiона.llьноi
rtoMiciT з lцiнних паперiв r,a (lондового риllку вiд l1.06.2013
року M99l та зареестрованих в
MirricTepc,Bi rостицiТ УrсраТtlи 05.07.20l3 року за Ngl I1912З651.
_3 l грудrм2()2О
року,га за piK, Lцо закiнчився зазначе[Iоlо
даl,ою, було сlслаЛеI{о В ycix суT гевих аспектах, вiлllовiдtiо до мсФЗ та вимог Заlсону <Про

Фit]ансовУ звir,нiсть КопцгlанiТстаноМ на

бУхгалтерський облiк та tPiHaHcoBy звiтr-riс,гь в YкpaTHi> вiд l6.07.1999 року Nq 996-XIV щоло
складання фiнаноовот звiтностi.
OcIloBHi принцип1,1 llбlliKoBoi полi,гlлки:

l.

ФiНансова звiтгtiсть cTaHoMl на Зl r,рулtlя 2020 року пiдlготовлена на ocHoBi iсторичноТ
собiвартостi, за l]инятком сlцiнltи за справедлl,tвоТ BapTocTi або амор,гизацiйrлою собiвартiстrо
ОКРеN4их (liнансових iHcTpyпleHTiB вiдповizlно до I\4СФЗ 9 кФiнансовi iнструмеrlти). Оцiнка
справедливоТ BapTocTi здiГ.tс:нtосться з використанIlrlм методiв оцiнки
фiнансових iнструмен.гiв,
/lозволених мсФЗ l3 кОцilrки за справедливоlо вар,гiстю>. TaKi методи оцiнки вклIочаIоть
використаIlня бiржових I(oTI4pyBtlrtb або даних про IIoToLItly риtIкову вар,гiсть iншlого аналогiчного
за хараI(теропl iHcTpyMeHTy, аналiз дискоI]тованих I,рошових поr,окiв або iншi моделi визIjачення
справелливот BapTocTi. Передбачувана справедлива BapтicTb фiнансових активiв i зобов'язаllь
визначастЬся з виl(орИстаIJняМ rIаявноТ iнформаLliТ про ринок i вiдгlовiлrlих методiв оцiнlси.
2.
Фiнансовi активи визI{аю],ься в балансi, коли Boнll стали cTopoнolo контрактних пoJlo)I(eнb
щодо фiнаlIсовогО iнструплелt,Гу. IliД час первiсtIого в14знаНня сРiналtсового активу його оцittка
:з2li йс нtоеться за с гl
раведл и вою BapTi сr.iо.
3.
/{ебiторсьltа заборгованiсть визItасться в балансi, коли Компанiя отаJIа с,горо}Iою
I(о}I,грактIIИх вiлношеlrь щодо цього iгlструivенту. I-IepBicгra оцitIка дебiторсьlсоТ заборгованостi
здiйснюсться за справелJIивою вар,гiстю, яка дорiвьIюе BapTocTi погашеIJI-Iя, тобто cyMi очiкуваrlих
I{онтракт}lИх гроtUовИх потокiВ на датУ оцiнкlа, ПiслЯ первiсногО вI,iзtIаlJI{Я подальша оцiltка
лебiторсьtсоТ заборгованостi вiдбуваеться за амортизоваtlою BapTicTto.

4.

[lоточнi зобов'язаttrlя в1,Iзнаються за умоtsи вiдгlовiдностi визначенню i критерiям

вIdзI{аIlttя

зобов'язань, а caN{e - зобов'язання пiдлягае погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв

пiс.ltя датtl балаlrсу.

5.

Суми довIостроI(ових фiнаtlсових зобов'язаrtь вiдобраll<аlоться за а]\,Iортизованою
за методом ефективгtоi ставки вiдсотl<у, та будь-яка рiзниця п,tiit< Llистими

BapTicTto

надход)ItеНняj\4и та BapTicTto пога[|еtIня визнаеться у прибутках .Il.t збитках протягом llерiоду дiТ
rt ь iз в и ltористаI Iня м е(lек.гивноТ cTaBltl,t в iдсотка.

заIIоз1,1 че

6,

,га витратI4 I]изIIаюl,ьсrI
за NIетодом l]арахування. Щохiд визнас,гься одночасIIо з
визt{аIl}tям збi.п ьшеtlня aKTtaBi в або зп,lеншtенгtя зобов' язань.

Щоходи

1.

Ви,гра,ги визIjаютьсЯ одночасно з визI{аннrlм збiльшlеttня зобов'язаtIь або зменшlення
ttlстивiв. }3итраr-И tsизнаюl,ьсЯ tlегайно, коли вони не rlадаюl'ь маiiбуr,лriх екоlIоплiчних вl,tгiл.
Витра,ги, troHeccэtli в зв'язlt1, з отр14манням доходу, l]изtIаються у ToN,ly лс перiодi, rцо й вiдповiлнi
лоходи.
перевiрки буrlо проаналiзоваttо наступнi гlри1-1ципи облiковоТ ltо.гti.гиttи:
- принt{иIlи визначення розмiру аItтивiв та зобов'язань;
- принциl]I4 визначеIlня вJIасного капiта;rу, його струr<тури та признаLiенLIя;
- принtlипи використаItlIя та розполiлу прибутку;
- tIринt(t,lII14 сI(ладаIltlя фiltаIлсовоТ звiтностi в цiлому.
[Ii21 '1П. аУдИторськоТ

г|ри форгиу:Iюваннi ауд1.1торськотдумки та складаннi аудлtторського висIlовI(у ауllитор керувався
вIlмогамLI Мiжнародr{tlх стандартiв ttонтролtо яIttос,гi, аудиту, огляд)/, itlшtого наданIIя вгlевttенос.гi
,га
сl,путlliх послуг (налалi - МСА), зокре]\,lа:
l

.

2.
З.

МСА 700 кФорпlулюванtlя 11умки ,га I{адаIlIirI звiту tцодо фiнансовоТ звiтностi>.
МСА 705 <Модифiкаrliя лумки ), звiтi незале)кного аулитора).
MClr 706 кГIояlснюва;lьнi парагра(lи та параг,рафлr з ittших Ilитань у звiтi tlезале)Itного

ауд!l,гора)).

4.
,l

МС'А 7l0 кllорrвrtяльна

вi,гн icTb>.

itrфорплачiя __

вiдllовiдtli показниr<и

i

порiвняльlIа (iiHaHcoBa

5.

N'ICA 720 кВiдповi:tальнiс.I.ь аудитора щодо iншоТ iнформаrliТ в докуплен.гах, що мiстять
псревiрену аудитOром фiнансову звiтнiсть>,
6. МСА 250 <Розглял законодавчих та tIорN,IатLIвних aKTiB при аулитi фirlансовоI звiтгtостi>.
7. МСА 550 кПов'язанi сторони>.
8. МСА бl0 кВикористання роботи внутрiшнiх аудиторiв>.

'l'акоlt при скJIаданнi аудиторського tsисIlовI(у aylII,ITop керувався
Вимогами ло аудиторського
висновку, що подаеться до [-lацiональноТ KoMiciT з цiгlних паперiв та фондового
ринку при
розкриттi iнформацiТ про результати дiяльtlостi illс,гитутiв спiльгtого iнвестуваFIня (пайових та
корпOрt1,1,ивlIих iltвесr,ицiйlltлх фоlrдiв) та KoMllaHiT з управ"гlillllя активами, затI]ерд}кених
Рiшеllняпl I|ацiонаllьrrоТ KoMiciT з цiнних паперiв та (lоrrдового ринку вiд l1.06,2013
року N,,991

т,а зарессгроваt{Idх в

Мiгliсr-срс,гвi кlстицiТ УкраТrlи 05.07.2013 року за

Iнформацiя щодо вiлповiдностi розмiру статутIIого

законодавства Украiни

та

Ml

1l912з651,

власrIого капiталу вимогаiчt

Розмiр статутного капiталу КомпанiТ, сплачений грошовими коштами, станом на 3l. 12.2020
РОКУ СТаНОl]ИТЬ СУМУ В РОЗмiрi 7 600 000,00 грн та вiдповiцас законодавчим вимогам щодо
розмiрУ статутного капiталу КомпанiТз управлiltllя активами, визначеним п.3 Глави l Роздiлу II
ЛiцензiйнИх умоВ llровад)(еНllя IlрофеСiйrlоТ дiялЬностi на фондовому ринку (ринку цiнних
паперiв) - дiяльносТi з управлiнtIя активами iнститУцiйних iHBecTopiB (дiяльностi з
угlрав.гriнlrя
активаtvtll), затверд)I(еtlих Рiшеtlням Нацiональнот koMiciT з цiннltх паперiв та
фондового ринку
NЬ l28I вiд 2З.07.20lЗ року.
Розпliр I]JIасного капiталу КомпанiТ станом lra 31.12,2O2O року сlановить 7 660 тис. грtI та
вiдповiдае вимогаМ п.I2 глави З розлiлу II влIlцезазI{ачених Лiцензiйних )/мов провад}IiснtIя
профеоiйr;от дiяльностi на (iондовому ринку (ринltу цiнllих паперiв), згiдно якого Компаtliя з
угIравлirlнЯ актиtJами, яка tle управляс активамt] нелер}кавних пенсiйгrих фондiв, зобов'язана
пiдтримувати розмiР власrlого капiталУ на piBHi не меншому Hilt 7 000 тис. грн.

lнформацiя про активIл
lнформаlliя, розкрита Компанiеtо щодо активiв е достовiрною, повнiс,гю вiдlrовiдас вимога]\,l
та Закоtlу УкраТни <Про бухга,llтерський облiк ,га фiнансову звiтrIiсть в YKpaTHi>. Згiдно
БалагlсУ (Звiту про фiнансовий стан) загальна сума лlеоборотних aKTl.tBiB становить:

мсФз

- с,гаIlом на 31.12.20'20 року сум)/ в розплiрi 7 774 тис. грн;
t cTalIoM на З1,12.2.019
року суму в розмiрi 7 875.гис. грIl.
За гал bIta

сума оборотн их ilк].и

Bi lз

cтaHo

- стаIIом на 3l .12.?"020 року
- cTa[IoM на 31.12.2019 року

[н{lорм:rIдiя

п

в

и,гь

:

суму в розмiрi 175 тис. rpH;
суму в розмiрi l25 тис. r,pH.

ро зобов'язанlrя

lIlфорivrацiяl, розкрита Компанiсtо щодо зобов'язаtIь с достовiрною,

повнiстю вiдповiдас вимогам
ЗакоtlУ УкраТни кПро бухгалтерськиL"t облiк r,a фiнансову звiтгliсть в YKpaTHi>. Згiдно
Балансу (Звiту про фiнансовий стан) загальtIа сума довгострокових зобов'язань с.гановить:

мсФЗ та

- станом rrа З l,12.2020 року сума вiдсу.гIlя;
- станом на З 1.12.2019 року суму в розмiрi l47 тис. l,prr.
Зага.lt ьна с)/ма Ilоточ н

их зобов" яtзаtlь i забезгlе.tеl tb стано

BI{Tb:

- станоп4 rlа З 1.12.2020 року о),му в розмiрi 289.гис, грн;
- отаном rla 31.12.2019 року суму в
розпriрi l25 тис. грrI.

Iнформацiя пр0 чистий прибуток (збиток)
Iнформацiя, розI(рита Компанiею lцодо LIистог,о прибутку (збитку) с достовiрною, повнiстtо
вiдповiдае вимогаМ мсФЗ та ЗакоrrУ УкраТнИ <I1po бухга.llтерський облiк та cPiHaHcoBy звiтнiст.ь
в YKpaTHi>. ЗгiлнО БалансУ (ЗвiтУ гlро фillаllСовий стан) загальна сума нерозподiленого прибутку
становить:
- станом на 3 l ,12.2020 року
- cTaIloM на Зl.\2.2019 року

суму прибутку в розмiрi 57 тис. грн;
суму прибутку в розмiрi l25 тис. грн.

Протягоtчl звiтногО 2020 рокУ Itомrпатriею було oTpllMaHo чистий збиток загальною оумою 68
сумою бб тис. грrr).

,гис. грН (2019 piK:
о,гриМаItо чистиЙ прибутоlt заг€UIьною

МИ

повноту ,га вiдгlовiдrriсть законодавству застосованих
trринцигiiв визнання, класлrфiкацiт, оцiнки, подання та розкриття iнформацii щодо активiв та
зобов'язаtlь Iiомпанii.
ПiДТверДжуеN,rо достовiрl-tiсть,

Iнформаlliя про формуванIlя

.га

сплату статутного KalliTa.lly

ЗаявлениЙ розмiр статутного капiталу ItошrпанiТ cTaI{oM на 3 l . |2.2О2О
року стано ви.гь 7 600 000,00
грн.

Станопl на

31

.

l2,2020 роКу статутнИй капiтаrI сгlлачениЙ зас}tовниками КомпанiТ в повlлому обсязi

в cyMi 7 б00 Q99.00 грн., сплату пiдтверджено первинними документами:
Учасttлtt<

Фор,лtа

Сума

внеску

Фgкmачпо

cHecl{y, Zpll.

внесено на
3

П il

пt

в

ер d Hc1l ю

ц

а

й

d о

ку ме

н

пl

L12.2020,
zpH.

тов

ккласик-

Трейд>

7 099 290,00

7 099 290,00

l(ошll.|

Федоров

AHTo1,I

володtлlчt иоович

I,iаконечниii 'i-арас

СтегIаt

Гроurовi

lt,l

Btt,l

l'poIлoBi

Плат. доручеtlня Nll 50 вiд 22. l2.20l 0 р. на oyl\ly

7 099 290,00 грн.
7

l0,00

7

l0,00

KBt.tTattrliя

N! lJ42012

Birr 23, l2,20

l(ош,гl,|

Грtltловi

500 000,00

500 000.00

KOIII1,1l

l0 l). на cyNly 7l

(},00 грrr.

Ilлатilttrtе лоручеrlIlя Nl 53 в jд 2З 04.20|З р. на c),]\l}/
200 000,00 грrl,
llла,гiltсttе лорученtlя Nр l 03 вiд 2 l . l 0.20l3 р. rra oyrly

2() 000,0()

l,pll.

]lоl)учснlIя
30 0()0,()0 l,prr.
ГIлагirl<rtс доручсння
40 000,00 грIr.
ГIлатi>t<tlе доруtIсння
45 000,00 грlr.
ГIлатilIttrе доручеIllrя
45 ()00,00 l,pll,
I1.1aTi;tclte

jф1 вiл 05.09,20lбр. на сi,плу
Nu 6530

вiл21,09.20l61l. lla

N9 7l бЗ

вiл l3. l 0.20l бр. на cyNty

Nlr 4З64I 3

вiл

l 6.

l2.20lбр.

cyNl),

IIа

cyi\ly

Пла,ri>кl te доручеl IlIя Л! I02l97R5OR вiл l 9.02.20l 8 р. lra
cyrvy J0 ()()(),()0 грIl,
Плаr,irItllе lюручеIIt,lя jrГл I02269.IBWP Bil 26,02.20l8 р, rra
cybty 8 000,00 грrr,
Платilttrrе дорученнr| Nl @)2PL42l8l5 вiл l5.05.20l 8 р, на
супtу 5 000,00 грlI.
ГIлzlтiltсно lк)руч9Itня j\, @2PI-28l l67 Bilr I5.05,2018 р, на
суму 4 0()(),00 грlr.
lllla,гilItltc дорученIlя Nl (@2PL I {l l 927 вi,ц l l ,06,201 tJ р, rla
супlу 25 ()0(),(}0 грrr,
ГIлат,i;Itrtс ]lоl)учеlIня Л',r (02PI-00l 548 вiд 27,06 20l 8 р, rla
счпtу 7 ()()0,00 l,prr.
llлa,l,irrtlle лоручеIIня Nt @2PL40773tl вiл 09.01.20l9 р. rla

cyrty 30

(}(){).0(l

грll.

Платi;tttlе доручсIlI|я Nl @2РL,91294З Bi.lr l5,03.20l9 р, lla
супtу 5 ()()0,00 грrr.

всього

I lлатiжне лоруч0ll ня lYл@2 PL972(t53 вiл
оуц!L(l 000,00 грtl.

7 б00 000,00

7 600 000,00

0 I .0(l,20 l 9 р. l la

IнtРормацiя пtодо вiдповiлностi резервногtl

tРонд15,

устаIIовrIим документаNl

Вiдповiдно до Статуту" Компанiя cTBoploe резервниЙ фоrlд у розмiрi 25О/о статутного капiталу
ШЛЯХОМ ЩОрiчних вiдрахуваttь до резервгlого (lонлу в
розмiрi 5О% сушли чистого прибутку.
СТанОм на звiтrtу даr,у

З

1.12.2020 року резервниt"л dlонд с(lормований в cyMi 3 тис. грн.

[НфОРМацiя Про наявIliстt, та вiдrlовiлнiсть системи BHyTpill.tllboгo аудиту (контролlо),
необхiлltоi дJIя склалання фiнансовtli звiтностi, яка lle мiстить сутт€вих виItрIлвJtеIlь
унаслiдок шахраI"Iства або lIомрlлки
Аудит гtередба,lав виI(онання аулl-,lторських процедур для отримання аудиторськLiх локазiв щодо
СУМ Та РОЗКРИТТя iнформаrliТ у фiнагlсовiй звiтгlостi станом на 3l грудня 2020
року. Вибiр
ПРОЦеДУР ЗаЛе)tитL вiд судяtеt{ня аудитора, вклlоLlаючи оцiнку
су1"l,свих
виI(ривлень
ризикiв
фiНаr,lСовоТ звiтностi станом на Зl грудня 202О року внаслiдок tшахрайства або помилl(и.
[3иконуtс1,1и оцiнrtу цих ризиttiв аудитор розгJIядас заходИ вгtутрiшнього коI]1,ролlо, що
СТОС5u1916gд склаllаI]LIя та достовiрного полаFIня
фiнансовоТ звiтrlостi cтaHoпl tla Зl грулня2020
року, З N,Iе,го}о розробки аудиторських процедур, яtti rзiдповiдають обставlлнам, а не з метою
висловленIrя думкИ щоло ефеКтивностi внутрiшньОго контроЛю суб'скта господарЮваIlня. Аудит
включа€ Tako)I( оцirlку вiдповiдностi використанот облiковот полiтиttи, прlлйнятнiсть облiкових
ОЦiНОlt, Зроблеllих управлilIським персоналом, та загальIIого подання
фiнансовоТ звiтлtостi.
ВiДПОвiдно до Рiшення Загальних зборiв учаслtикiв 'Говариства з обмеrttеноlо вiдповiлальнiстю
ККОмгIанiя з уllравлiння аItтивами кРЕЩI-IНВЕСТ) (Протоl<ол б/н вiд 20.10.20l4 року) було

ЗаТВеРДХ{еIrtl Полоrlсе}Iня tlpo слуlrсбу внутрiшнього аудиту (контролtо). ФункцiТ вtlутрiшгtьtlго
аудиту (KoHT,po"lllo) покладено на окрему посадову особу --Наконечrlу lBaHHy 1-apaciBHy, рконгIп
3452206883, IlризI{аLIеttо I-Iаказом ЛЬ 20l10-0l вiд 20.10.20l4 року.

tla дУмку аулI4,гора, запроваджеIjа сисl,еI\4а BHyTpittlHboгo аудиту (rtонтролю) в повнiй Mipi
ЗабеЗпсчУе органiзацitо, внутрiшнiй аудит r-a дiсвlлй внутрiшнiй коIlтроль дiяльностi Коrr,rпанiТ
згiдttо чин}iого закоFlодавства УкраТни.
IНфОРмаuirl про дотрIrмання вIIмог норматиRIIо-правових ак,гiв KoMicii, пIо реtулIоIоть
порядоК складаIIIIя ,га розкриття iнформацii компанiями з управлiння активами, яlсi
здiйснюlоть управлirltIя активами iItcTиTylliйIlllx iHBecTopiB таlабо недержirвнлlх пеllсiйних
фонлiв
КопlпаrIiеtо дотри1\,lуються вLtмоI,и Ilо;lояtення про поряllок склалання та розкритr,я irr(lормацiТ
комllаtIiяtпlи з управлiгtня ак,г}лвами та особами, tцо здiйсrttоють управлittttя аI(тивамt,l
Ilеilер)Itавних пеllсiйних фондiв, та поllаr{I-Iя вiдгlовi7lних доку]\4е}tтiв до I-IацiональноТ KoMiciT з
цiнниХ паперiВ та фондоВого ринку, затверд)iеНого РiшенtIям НацiоrlальtlоТ KoMiciT з цiннtах
lrаперiв та фонлового pl.IHKy вiд 02.10.20l2 року МlЗ4З.
IIlформаIцiя про cTaI| корпоратиIrIIого управлilлняl вiдповiдно до заI(оIIодавства УкраТни

МетОкl Викона[Iня процедур tцодо стану корпора,гlIвного управлiння було отрлtпlання доказiв, якi
l1озволяIоть сформуватI,1 висновоI( щодо вiлповiдt"tостi сvtстеми корпоративI{оl,о управлiнгIя у
ItомпанiТ вимогам законодавства YKpaTH14 та вимогам CTaTy,r,y,
Органами управ.ltillня КомпанiТ у вiдповiдt,tосr^i iз статутниfulи документами е: загальнi збори
УЧаСНИltiВ (вищий орга[l управлiння); диреltтор (викоlлавч}lл"t орган, що здiйсtltое управлiнt.lя
IloToLlIIoto 71iяльнiоr'lо); ревiзiЙllа комiсiя (ревiзор) (здiiiснюс; коI{тро.пь за (lillal-tcoBoro Ttr
I,осподарс bttoto дiял btticTro).

IlОСаДовими особами КомгtанiТ, вiдповiдальI,IиI\4и
ЗВiТНОСl'i С: ДИректOр

АнатолiТвна.

за пiдI,отовку та представлеt{ня фiнансовоТ

- [{аконечний Тарас Степановlлч; гOлOвниil бухгалтер

-

/[енисова HiHa

КОМПагtiя ]\{?lC органiзацiйrlу с,груктуру уtlравлiгtllя з чiтlсим розподiлом повноIJа)кень 1.а
ОбОВ'ЯЗl<iВ уttрав,пiнського персоrIалу, Вtлл,.tогtl, задачi, фунr<l1iТ, обов'язк1.1 виlсладенi
), C,l,aTyTi
КОмпанiТ.Ilоло>ltенlлях оргаI,1iв управлiнttяt, посаlIовt.lк irlc,l,pytttliяx. Вrlутрirшнiй ауллr,гор КомпанiТ
пiдiпорядкОву€,I,ьсrl Загальнl.tпЛ зборап,t учасt-tикiв, B1.I|toIlyC rIрофесir.irri обов'язки (заходlл
ксlнr,ро,пю) згiдно з :]а,гttерл)tе}lою програN,IоIо.

За

cl,alIy корпоративllого )/правлit.ttIя ]\{O)ItJtI,1BO
прийня,га r,a сРунrсцiонуtо.tа систсfuIа корпоративного управлitlня Компанij'

резу.пьтtll,itN,lи в1,IкоI{аних проl{е/tур перевiркl,t

зробtlти висIlовоI(,

шцо

вiлповiдаС вимогаNl I{ивiльllого Ttt I-осподарського lсодексiв YKpaTttll, Закону УкраТrrи кПрсl
ТОВаРИСТВа З Обrutежеttоlо,га додlатковоlо вil{псlвiда:Iьнiсr,Iсl> та вимогам Статут,у.
Iнформацiя,IIро перелiк повОязаIIих осiб

У

гrРОцссi виконанIlя llроliодур аудиl,у фiнаrlс:овоТ звiтностi КомпанiТ, аудитором було визначено
наступний перелiк пов'язаних осiб станом гrа З l ,12.2020 року:

фррщqццдр

gэд9_сдц,к rэJqдLцзtr iT,

Г[овне найменуваI{}lя tоридичноI особивласIlика (акчiонера, учасника)
KOMlIarliT чи прiзвишlе, iм'я, по баr.ьковi
(liзичноi особи-в.пасrtика (aKrtioHepa,

й tий код
IоридичllоТ особи-

Iлсr rгrl(lircarti

Мiсцезttаходлtеttt tя tорлtди.tt toT
ltatri (liзичtrоТ
особи, про ,II(у Ilолас,гься

t

с.rсоби .tи Itactlopтtri

в,IlасlIика [(омrпаrriТ

або РIjоКГIП

iн(lорьrачiя (серiя

(:за t ttiявl,tос,t,i) r,a

учасника) та посадовоi оссlби Koпtllatrii

(за rrаявrrостi)

BttacHltKu - tlliзччнi особч
Наконечний Тарас Степаl,tович

llo\lcp lIilспор,lа.,]tа,га видiitIi,г,l
найплеtlуванtIя орган)/, ttlo iittго
вилав)

25 l 550423 l

1-Itrcrropт cepiT СО М 424606
видаltий [Iсчерсыtимr РУ Г'У МВС
Украirrи в Ml, I(исвi 22.0(1.2000 р.
Паспорт cepiT Т1' -I.t!r 0lЗ2l0
видаtlий ГIечорським РУ ГУ МВС
УкраТrrи в м. I(ttcBi 22. l0.20l0 р.

IlaKot,tc.t

t

ta

l

Bzu

l

Hit Га1,1асiвна

3452206tJI]3

ВСЬоГо:
iкаlliйний ttод

KoMI tr,;

llii

tttlд

lt,lp и21l.t.t

t

llollt tc rtайп,rеtJч I]aI IHrI
tорtаltичt toT особи, rцо,цtl

loT

яttоТ

гttlB'lt:зat t icтt,
l

99

l

яких Компаtliя

IдеI rr,и(l i кацi iiниt"л

особи, tllодо яttот
374509lt

капiталi
КомпаlriТ,7о

I00

чних осiб
[лсr rr,и(l

LIacTKa в

с,гаlутному

420l5l66

icttvc пов'язiLtIicrr,

-Говарисr,во

з обrutсженоtо

вiдповiдальнiс,гtо
<Фiнансова Компанiя

М iсl]езItаходяtення
tори.i{ичllоi оt;обlt, Irlol{o

Частка в
с,гагутному

якоТ icttye rtов'я:зzLtriсть

rtагliталi,

бГ-----п

CTapoKltiBcbKa, бул.

%,

ч\
l0

(КАРРоН))

lнфорпIацiя про llaяBllicTb rrодiй пiсля да,глt балансу

Bci

гrодtiТ пiс.llя да,гИ баrrансУ т,а l1о

зд i йс Hto Lзаlt

I40

ь в Me)I(ax опера чi

й

вилачi ауллtторського висновку (Звiту FlезаJtе)I(}Iого аулитора)

ноТ лi

я.ll ь

гlос,гi.

Ila

Harrry /lyMI()/. бl,дь яких Ilоrliй. якi випlаl.аIоть коригуtsаFIrIя tPilraHcoBoi звir.l tocTi cTaIIoi\l Ila
ГРУдllя 2020 року вi2lповiлно:rо МСБО l0 кllодiТ гliсля звiтltого перiоду> та якi t,te знайtt1.1t1-1
вiлобратtеrtня у чiй r,рitIансовiй звiтностi, гlроте N{o)l{)/I.b MaTIl су.гтсвий вгtлив на фiнансовий с.гаrl
КорrгrанiТ" не вiдбчвалося.

Зl

Будь-яка irltPopMauiя l]po наяIвttiс,гь гtолir"л пiс,ця лати балансу. ,IKi icTo,t,Ho б вп.ltиtлу,пи
фiriаrlссlву звiтlriсть КомпанiI, не iдеtпифiкованtr.

Htt

lllQlормirrцiя про ст,упiItь ризику ItYz\ iца ocHoBi alla;ri:ly результа,гiв прl,леtltцiйllих
пOказникit} дiяльнOстi ItУд
ВiЛпОвiдно

lltl

в1.1мог ПолоrItенгtя ц{одо r]рудеtlцiйllлtх rtормативiв llрос|ссiйrlоТ дiя.llьtlостi на

ринку та ви]чlог /]о системl{ упраlзлil-tttя ризлlками, затверд)ltеного Рiшегll-tям
IlацiональlrоТ KoMiciT з цiнних паперiв та (lондовilго риIII(у вiд 0l .1 0.20l 5 року NЬ l597, Компанiею
було розраховано нас,гупнi пруленчiйнi поltазгlиl<лt:
СРОНЛОВОМу

Показник

Nь

Нормативне

Розмiр власн1,1х кошr,iв
HopMaTltB лtlстаr tlocTi власнItх коштiв

l

2

з.

не пtенше 3 500
не ьrеншс l
не менше l

цiснт покрllття операцiйного
Коефiuiснт (liHaHcoBoi cTi йкостi

4,

з1.12.2020

31.12.2019

значеIIня

гlс менше 0,

1 596

7 662

2,7.51

26,6з

41l,29

868,98

0.96

0q7

'ГаКИм tIином, Bci t-lоttазниI(и,
що використоtJуtоться для вимiрюванFIя та оцiгIки ризиl<iв лiяльносr,i
З УПРав,пiгll|я актива]\{}r iнсr,итуцiйних iHBecTopiB (дiяльнiсть з
управлiння аl<тl-rвами), с вищими за
I]орматив[Ii зна.lеrIня та вказують на низькиЙ ступiнь ризику КомпагriТ.

Iнше

На нашУ думку. iнформацiя ш(одо активiв, зобов'язань
(lillallcoBl,tx звiтах Копцпаtril' вiдповiдно до виN,Iог МСФЗ.

та

власноI,о капiталу розкрl-{,га у

З кiltltя'J0l9 роrсr,розllо.IаJIося глобальlIе ро?гIовсIо,I()I(сн[Iя COVID-l9, яке суттсво вlIлиtIуJtо
IIа eкoнoп,Ii'rHe становище tle,тiльки УкраiIrи, а t1 усього cBiTy, Значна кiлькiсть tсомпатtiй в
rtpairri вимушенi були припиня,ги або обмеясувати свою дiяль}{iсть I{a I]евизнаtlеrtилi tla дату
triДгОтоtзкtr rlici фiнаrlсовоI звiтллостi час. Заходи, lllo вживаIOться дJIя стримуваl{ня поIrIиренIIя

Bipyc:y, вклtочаючи обмеженrtя руху транспорту, караIIтин, соцiальнi дистаttцiI,
ПРИЗУПиненtIя /liяльност,i об'сктiв iнфраструктури, тоIцо уповiлыlкltоть економiчну

дiяльнiсть коl,,tпанiй.

Як результаr,, г;rобаJIьна панлепцiя COVID-I9 матиме cyTTcBi фiнаrrсовi наслiдки д.ltя Bcix
Ринкiв та cKoHoMiK краiн cBiTy. Серед таких наслiлкiв, якi впlIину,гь зокрема на фiнансовi
-I,p)//{HoЩi абО поtsна неможлиВiсть
залу.lення фiнаI{суваFIня, знецiнеtttля, як
устаIJови, е

фiнансових так i нефiнаirсових аtстивil], вIlлив I{a справедливу BapTicTb аltтивiв та порyшенIIя
ВLlКОНаI{Ня yN,IoB за кре/lитIIими зобов'язанIIяN,ILI, збитковiсть дiяltьностi Totllo, Продовженгtяl
cTpoKiB KapaнTlrl{y l\loжe l]pLIl]ecTI.I 21о iолIуваtlня су,lтсRоi гtевизIlаLIеI{остi, яка пос,гавить ttiл
ЗНачниЙ cyMHiB здатt,tiсть Koп.tttaHii про/Iов)Itуваги свOю дiяльнiсть на безперервнiй ocTloBi,
Сгlалах COYID-19 зап),стив TaKi MaKpoettoHoMi.ttti iплпульси як г;rобаль}IийI у/{ар по поIIиту та
ПО ПроПоЗицii. За прогЕrозаI!4и, цi подii пло>t<уть призвести /Iо масш,габного знецiлtенлIя
каtti'галу, падiння сlбсягу аtстивiв Itоптпанii,га збитковостi дiяльностi. ЙмовiрtIе, i поперелньо
lJЖe l]роголоlшене I{a сьогодцtIi половження ,гермiнiв карантину IIа невизначений LIac
ВrtЛИВаГИМе i на лiялыiiсть KoMiIaHii, lllo може призвеоти до iсrtуваrIня сутт,свtli
НеВИЗНаЧеНОстi, яка постitв}lть гtiд зна.lниii cyMHiB здатнiсть Компанii tIродовжуtsати свок)
дiяльнiсть на безперервнiй oclloBi.

OcHoBlli вiломостi про аулитOрську фiрму.
зdiitс:rrctttl а.уоuпlорсьlсу перевi1llсу., 'l'овариство
,,|lipbrlr,<

Ktfi

Kal t i-t,ал ПлIос>

за ('/IРПОУ:

з обмелtегlоlо вiдllовiilальItiстю

:

З037I.106l
l0

<Аудиторсьrtа

!Jo.1lep ])e(:clпp(tl|ii' )l Розdilt! <Cyб'cKttttt ay,dutllo1эcblcoi' disutbrKlcmi, якi jчlаlопlь право tлровоОuпtч
обов'sвtсовtlй аlljщу1 сlлiнurrcовоi'звimноспlill Раt:сtпру aydLlпlopiB lпtl суб'€]шltв ctydttпlopcbпO| OirulbLllcпli;
М 2069;

Прiзвtпtlе, iл,t'я, tto баmtыiоtli ayOtltllo1liB, яl;i tlpoBodluttt аyOumopcbKy перевilлку, ttta cepist, ltO^tetr),
dttmа вui)сtчi Сеi;muфiкrlrпа ауdumора, Bt.tdclttozrl АГI\/. LlIевцова Теr,яtла СергiТвrlа -- серr,ифiка,г
cepiT zt, Л"9 000В9З, виданиii 28.0З.l996 1lorcv, llоj\lер;lесстрацiТ в PeccTpi ауди,горiв,га счб'ск,гiв
аудлIторсьl<оТ дiя.;l bHocTi l 00834;
Мiсцезttахслr)лt:еtпtrL: By:r. Кtарилiвська (ФруrIзе),
,гелефоrt

+

З80 44 50267l8.

буд, l4-18, кв.49, м. КиТв.04080,

УкраТirа;

OcHoBHi вiдомrrс,гi про yпIoBIr договору пр0 надання аудIrторських послуг.
fаПlСt ll1a l]ovep dоzовоlэ,у Hcl п.pclBeDertruL ауdumу., ,Щоговiр про аудиторське обслуговуванrlя вiд
03 люr'ого 2020 року М 7(^) та Протоtсол }ф 2 до Щоговору ]Ф 7(А) про надаIlня аулI.tторськtrх
гIt-lслур вiд 26 лtоl-оl,о 202l року.
пOLlall1tiy плсt dапtа зпKitl,tcltrtsl п7эовеdеttttя, сtуduпу; ,Щата поча,гl(у гIроведенIlя а)lд1.1,гу -.
l 1.01.202l poK5z. лаr,а закili,iсIIllя провелсння аtдиr,), - 26.02.2()2l рок5,.

luпlсt

ГlаРтrlерсlм

зtiв/iаrtлIя

а\//lиту, резуль,гаl,ом якого с цей звiт незале)l(I]ого аудитора,

/\ирекl,tlр
леПарТаМеIIту аулит}, TоВ <Аl/диl,орська фiрма кКапiтал ГIлюс> I{exMicTpeHKo Iгор
Стан ic:r aBt;Btt.l (сертиrРircaт itулитора ЛЬ 006 8 82, ыl данчtil 22. l
, номер peccTpaIlii в
PeccTpi аулиторiв та суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi 1

Гlартнер iз

i:з

:J

(]

iс,грепко I.C,

завдда Hl Iя

вул. Кlлри.lliвська (Фрунзе). бул. t4-18, кв.49, м.

26 лtот,огt,l 202l року

l1

'ГОВ (КУА KPEII-IHBECT)

ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДДЛЬНIСТЪ IШРIВНИIIТВА ЩОДО ПIДГOТОВКИ I
ЗАТВЕРДЖЕIIНЯ ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI станом ша 31 грудня 2020 року та за piк,
що закiнчився зазIIаченою датою
Керiвltицr'во вiдrrовi/lас за пiдготовltу фiнаrrсовоТзвiтllос;тi, якадос,говiрно вiдображае фiнаrlсовrай
Стан Товариства з обп,tоrкеtlоIо вiдповiдальltiсriо <Ittrшlпанiя з управлiнtiя ак,l,ивilми <PB[iIIНВЕС'Г) (гrалелi,- ТоВ (I(YA <rPE/{I-II-IBECT) або'ГоварлIство / Компанiя), cTaI]oM на З l гру,цня
2020 РОку, €t TaKo)I( результатI.1 р]с,го дiялlьilостi. p)ix грошових lcolllTiB та зпцiнлt )/ BJlactlol\4y каtliталi
за piK, ltlo закiнчlлl]ся зitзltачеIlоIо /{a,l,olo, вiдповiiцtо ло МСФЗ.
ГIiд час пiлго,гоlзttl,t (liHaHcoBoT звiт,нос,гi керiвництво 'I'овариства вiдповiдас за:
налелсни ii вlаб i р та ззсl,о,оу ван }Iя об;l i tcoBoT пол iTlt ки ;
пода,нrlя iнфорплашiТ, вкJIIочIlо з облiковоlо полiтикою, 1, спосiб, якиi,l забезпе.tус iT
доцiл r,rticTb, ,,цос,гов iplt icTb, гlор iBl tя ннiс,гl,,га зрозум i,lr icTb;

долаткове р()зl(ри,п,я irrсРорпrацiТ )/ випадках, I(олll дотримання спеt{iальних вимог МСФЗ е
НеДОСта'гtliмt для розуп,riння корl.rо,гуваtlаfulll впJIиву I(оIIкретLIих операцiй, iiltпих гrолiii ,га умов lla
фiнансовий сl,ан та фirлансовi I]ока:]нtIки дiяльttостi КомпанiТ;
Здit:iсненrtя ol1ittKll ll{одо здатtlостi ItоплпанiТ гlродовlt(увати oBoro дiяльtliс,гь tta
безперервl

ri

й ocr loBi.

KepiBtIlt l1TBo TaKo)I( вiдгlов iлас за:
cl'BopeIlHrI, вIlровадI(еItIlя та пiд,гримаllttя с(lективtrоТr,а надiйноТсlасr,еми внутрiшttього
KoIlTpoJIIo;

облiковоТ докумеi{тацiТ, яка дозволяс в будь-який час продеN{оIlструва,г1.1
]'а пОясli1,1тиr огlерацiТ [iомпанiТ та розкрити irrформаrцitо з достатньоtо точtлiс,гlо щодо фittаrtсового
с'гаlIу i яка ltадае кер,iвниtlтву молtливiсr,ь забезпе.lttтlл вiдпоtзiдrliс,гь фiнансовоТ звiтностi КопtпанiТ
l]еДСI:ll{я IlалеrкноТ

вllмогам МСФЗ;

,

велеtiI Iя обл iKo воТдокументацiТ у вiдповiднос,гi до уIсраТнсьlсого законодавства та

МСФЗ;

застосуваlIFIя обГрl,ьtтовано доступних заходiв Ltlодо збере)l(еIIilя акr,ивiв KoMlrartiT; та
виri влеIlня i з:tпобi га Hl Iя l]ипадкам lllахрайства та i tItttих поруlrIень,

(DillaltcoBa звi,гtliсть l{оьrпанiя cl,aHo]vl lla 3 l грулrlя 2020 pol(y та за piK,
що закittчився
зазлIаLIеilоIо даl,оlо, була затвс,рд)(еIIа керiвниц,гвrrп,t 25 лlотого 202 l року.

Вiл iMeHi керiвництва:
Щиректсlр

l'ОВ кКУА

KPtll{1-1I,{BEC'I')

LIаконечниi.i

Головнlлй бухгалr,ер
'ГОВ (КУА KPE/(I-i НВЕС1')

Т.с.

,Щенrасова FI.A.

l2

ТОВ (I{YA (РЕДI-IНВЕСТ)

Баланс (Звiт шр0 фiHaHcOBItii стан)
на 31 грудIIя 2020 року

Додаток

Форма ЛЬ 1 | Кол за ЩКУЩ

t_ДаЩЦ__-

на початок
FIa кiнець
перiоltу
звiтного
звiтtIого
перiоду
рядка
Код

AKTltB

2

l

J

4

l39

I. Необороr,шi аlстиви
а,гсl) lал ьн l а I(тIlЁ

е1\4

l

},.l

000

первIсна BzipTlcTb

00l

накоIlичеI{а амортизацlя

002

IIезавершенi каlliтальtti irlвестицiТ

005

CcHoBHi засобt.r

0 0

2з5

первiсна BapTicTb

0 l

з85

знос

0 2

l50

нвсстицiйltа ttepyxoM icTb

фitrансовi

i

HBecTlrцiT

fitlвгострокова лебiторсь ка заборговалliсть
Biдr;r,po.retli полатковi ак,гив14
].,:

чlдgg9gрg]tl1

lllуjl

Ysдgцrлзлrrлi.лопI

)

020
l

030

1

035

1

040

l

045

l

090

l 095

I

7 640

,7

7 875

,7

бз5

1,7,|

Il. Оборо.гrri актlrви

3апаси
Щеб

412

(273)

0 5

Щовгостроков бiологi,tнi aKTl4BIl
Г{овгостроковi (liHaHcoBi iнвостицiТ:
якi об.пiковуrоl,ься за I\4етодом участi в капi,r,алi iнших пiдпрлIсN,tств
ir,rrrIi

l 100

iTopcbKa заборговаtriс,гь за продукtlilо, ToBapr,t, робо,ги, послуги

Д,ебiторська заборгованiсть за розрахунками:
за вl{да}lлlI\,I 1.I aBaHcaN,I t.l

l l25

l 15

85

l

l

l l30

з бюlltltетом

35

_ :дlрg1gцlуI_дglолiв

40

Щсбiторська заборгованiсть за розрахуIIкамIл iз BHyTpirrrr.rix розрахункiв

45

цпдI]9]91цqд9бiтоllська заборгованiсть

55

,l2

6

60

i актlлви, yTplItvtyBaнi для

65

J

61

J

l1
\]

,70

Витрати л,lаiiбутнiх перlо/.llв
IHrшi оборотьri активи
Усього за роздi.п9пl Il
III. Несбо

1

90
95
',

Ti

в

Баланс

a

l75

200
300

l:]

,l,r

8 000

7 949

ТОВ ((КУА <<PЕЛI-IНВЕСТ>

::|'

l

Код

[Iасlив

IJa початок

РЯдка звiтtlого перiоду

l

2

,(,t.U

l

На кiнsць
звiтttого перiолу

J

4

7 600

7 600

4l0
4l5

J

J

420

l25

5,]

7 728

7 660

400
405

ла],Iiови14 KaIl

l,I,aJl

I.Ili IiапlтаJI

1Р9?ll"gД|lениИ_Lр'1Фl9t_Qlеа9IЕатI_з.j,,T5l____
калlтал

,l,

е()llJlач9нI lt.l

<

4з0
сього:}а поздiлопл
I

495

I

l. /lовгостроlсовi зобов'яза

ll

Iýц:,,.:lл9дl]ý.шФоjjзаIiн.1_____
!9дд9lр_ l, ко в L лр:д,_ уjздд, u
tltrt i

Hrl i забезlrсчеlIllя

_

1

5l0

ловгQстроковi зобов'ЯЗАtitlЯ

{q.р_ц9]ццч

в

i з абез

п.е_, t е

515

14,|

520

н r.ц

]Ццu:jЦ,о,,.дчдщ!
*!9Io. ro р.9цЦ9!1Ц______-_-iоточ

500

525
595
l

l4i

600

на крt)диторська забоtri говаt,Iiсть за:

l1o ij1,ocTpo lio в ll

rvt

L!_р!боти,
.... l9.в,ф

и зобо в' яза
п

I

i

tlя

Iб

]\,1 14

осл у г и

у тому .tис,lIi з I]o/{aTKy на прибутоrt

_ розрlт:уцзщ JLlдзýjз!д,, _
РОЗрах)/lIкам1,I з

олерхiа

tl Il\.{

.ol Iла,гt,{

l0

l04

бl5

,|

620

l4

621

14

працl

630
635

l24

660
ttltti t ltlTo.tt,t i зобс,;в' язаtl t rя

29

625

и ai]aHca]\,t lt

lqlgдчgФ:дlдsдgд,

l36

р

*_

665
690

/сього за
роздiлом III
[V. Зобов'язýttняо пirвrязанi з необорот,IlI,rми rlкт,лrвамиi
JццдJц1II I| м и дл я продажу, та група м Il в иýу,гтq

б95

l

'(*,

j

dffiт/

l4

289

8 000

1 949

1700

lIc

К*,{t,

l25

'r--

900

Наконечниit Т.С.

/{енисова Н.А,

'Г{}I}

((

[t}',ar.

<I}ili[[-[I IВtriС'I))
Щодаток 2

Звiт rrpo фiпансовi резуJIьтптИ (Звiт пр0 сукупнийl дохiд)
за 1020 JiiK

Форма:чЪ

I.

2 | Кол

за

ФItlлFtсO Bt рЕзультлти
liод

Ста,гтя

За звiтниil llерiол

l]Ядка

1

tlстиl'i лQхi/_t вiл рс:алiзачiТ продl,кцii (ToBapiB, рсlбiт,
сслчг)

/{Ity/{ i__iýФ_qlj

за аналогiчниг.t
перiод
поперелIrьQr,о року

2

3

4

2000

l 80l

l зз8

l

t ззв

.2050
Валовlri'r:

___цщбуr9ý

2090

зблt,гtllс

2095

L

н I1]

l опсрillI

Адlr

i l r

l

1,I

н

icT paтr,rBll

l лс,хо/i14

2 2.0

l

(l828)

) 30

i BtlTt,laтlt

2 50

,.lц.l!дlрgцц.lн l ви,грат!I
Il i на

l l

со в

t"l

t.l

прliбуr olc-

резуJl b,I,al,

iл

о

llcpa

u

i l"l l i

оТ д

iял

ь rl о

cTi

2ра

збltз,оlс

l

tt

,D

Bi;t

taHcoBi

З,граr

в

(

61

2220
2240

68

(36)

- 22.50

i.I,I,[]aTl.l

ll Bilt v,llt.,,t,i в каttiтttлi

2255

,2210

нпti вит1:lа,ги

,

(55)

(5)

,229с
збитоtс

?.295
п

:',

L

;tезу.пl, гат:

2350

зблlток

,..,:

235S

..

,

(

14 )

,

2305

,}1IJя

ii фirlarrcoBrli'l

80

(68)

2300

]]]]з]llQlсцjц]rl9д}]_цу_t1*llр]l_будц._____:

(збитtlф Bi21 приплI}Iеноi дiltльностi

166 )

1,200

lu .цоходи
i t

(ll05)

(27)

2195

участi в кагli,га_,]i
rrшi (litraпcoBi дохсlди

lохiл

(l)

2 80
в

80l

,;.

l5

(68)

66

ТОВ (КУА KPtlflI-IIlBECT)
IL сукупI'lиЙ

KO/l

Стаr-гя

РЯДка

l

g*ццЦ(1цlr

14lla}Il

с

цLтý1рJ

9

KypcoBl пlзttI4|lI

2415

опрдаткуван,ня

1,1

l"l

2,455

дох iд п iс,п п оподаткYва l{tl я

2460

)укупнлlй дохiд (qуцд рядкiв 2350,2355 та 24б0

III.

2465

ЕлЕмЕнт}I опЕрАцrЙних tsитрАт

кол

назва статгi

i)яllка

l
Иа,гер iал

ь гr

цiя

30lvl

перiоir
поr,l9ре/lнього Року
4

J

2500

ванItя lta соцiа-rrьrri зах<'l/{tI
]\1о

За аttа.ltогi,trrил'l
За звiтtrий перiол

2

i затратI.|

i}

It

66

2450

ТоцатоК на прибу,гок, llов'язаний з iншипл сукупниrчI
iоходоNl
н

(б8)

24l0

2,445

urll й cylcytt

4

,га

Цлцу_чудудцrrдg}_ц

н

з

2405

\l9!r,- i в

IllJ]!l] их пiдприсмств

дQ.

за анаrIогiчний
перiол
поllереднього року

2400

Частка itIшlого суl(упilого доходу acorlilioBaHt,tx

ццдtДlУýJдriдГr дохiд

За звiтниr"t rtерiод

2

чiнка (уuiнка) необоротних aKTplBiB
!цrд1

дохц

1l

2505

l

25l0

2з1

25 l5

12з

з

085

2520

3,79

2550

1 829

57L)

l15

llo
458

l 27l

Iv. розрАхунок поклзникIв пl,иБутковостI АкцIЙ

Iiод
р|лкir

bopi.ttta кiлькiсть llpocTиx акцiй
tlри(jу,гсltс (збrлr^ок)

]копt гоrза
t

tt и

й

ч

ис ги

ii

lla олItу простч

прr.rбуто

д а од ну

л

росry

J

4

2605
26,10

ar<rtilo

r< (збl.iтоrс) IIа олну просту

26l5

t1lIo
1iдg.1_1ди

за аrlапоl,iчrrиii
пеlliол
llоперелнього рок)/

2600

,д_qЕцэ:л_л_л_!9рlдj]л9 р],цg_ýцIrýiц!_щ_о.llц_ g5 |tiц

исгиii

За звiтний псрiо:t

,.. ,о

1

ЗýЦL9----,,;Ё+

2650

f-,

/[иректор

ТСЪ кКУД кРЕ/{I-I}IRЕСЪ>

h
/a

I'оловlrий бухгалтер

ТОВ r<K}'A KPEJ{I-IHBECT>
{i;

/,/

l

в//

_-l

Накоttсчtlиl"л'Т.С.
Щсttt,tсоза I-1.A.

'

I'Ol} ((К'УА

<{Р

til/Цtr-II l [t}],CT>

Долаток 3

Звiт п;rо р)/х грош(}вIrх l(oIцTiB (за шprlltllll\l
За 2{120

PiK

Кол

Стаття

РЯдка

,|

2

I

пteT,ojltrM)

Форма лъ _]

|

За звiтнl,rй перiол

код за

дкуд L_д!ФФa]

за ана.ltогiчtlлtй
перiол п0IIер9д{t{ьоI,о
року
4

J

{. ['УХ Коrш",,iв у рез1,.пь,l,атi опе1-1ашil:iнот дiя.пьlluстi
tt,ц;lсl;1>ttс

lt

rrя

в i11:

эалiзаrriТ пролукцii (r,oBapiB, робiт, пос.;lуг)
oBclr]IeIjIIя trода,гл:iв i збtlрiв
,п,IсjI l.._Ilодатl,iу

з000
300б

алход;кенtti вiл tlовс1-1гtегrня aBaHciB

з020

I

з0l0

i ttадхоrlit<еtlrtя

з

095

209

50

з

l00
l05

(599)
( 8l7 )

(589)
(508)
lз5 )

( 14 )
( l98 )

lз )
( l16)

( 139 )

(

и,Iра.(IанIiя Hi1 огlлiiтч:

oBapiB (рсlбil,, гlосл} г)

1рацi

з
.l

вань на coIllzuIbIll зitxollll
;язань

31,10

з1l5

з,llоllаr,кiв i зборiв

lla

1.I,гр,гIаi{llя

t;гI"IIа,гу

l 288

3005

la лолану В:lр119.ц
JIьоt]ого q)ltlatlcytla}lHя

tt ttl

l83l

зllб
зll8

зо(iов'язаttь з податку на tlриб

iццqгlL iLlq,xItlTv зобов'язаtlь з iHtutlx податкiв та зборiв
}lUll вLl,граtialttIя

з

коцlтiв вiл опе;rацil"лноi дiял ыrостi

l90

зl s5

(2з1)
(2\2)

42

129

17 )

(40)

I !. Рух ttolцTitr t, резу.пьтаl,i irlBecTlrlliйHtrT дiялыlqс,гi
ход)кеtillя t}lд l)OruI l ]al_(tl:
i

rlar tcoB

t

lx

i

rt

3200

пecT1.1t-ti l"l

з205
з2 l5

з220
з2?,5

з250
_j2.55

э260

о

LЧ9_Q_ltцltlи,,зsr_ощ
l lла,гI.1 за лер ивативttlчI и

(28)

з2,/0

з290

}IIlIl пJIатежl

ие,гий рyх.tсоulгiв вiл iнвестlIцiйноIлiяльностi

3295

28

.'''

Iриi\,1аhня lI()зIлк

liitll

rIалхо,ц)I\еI

I

1,Iя

Эпл[lт1,

дивiденлiв
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1.5. [IaяBlricr-b cltc,гtttvtи t}IIу,грiIlIнього аули,гу (коltтро,лкr) Товарисr.ва
Еliдrrовi2lrrо до Рiшlеtttlя Зrtгалыtl,rх зборiв y.tacItI.ti<itз 'I'OB (l(УД кСварог Гjссет МенелrltrчlеrI.г>
(ГIро,гокоrr Л1 i 2,9,/l Bi:r 02. l l .20 l б року) б),.llо з,rr.веpll)Iie1.1o нову
редакцiю 11ололсеннrI 11ро слуlкбу
ВН5"грiшнь,оI'о аудиl,у (r:оltr,рсlлlо). ФуlIrсцiТ вIlутрiшlлього аул14ту (конr,ролю) покладено на окрему

ilocal\oBv особУ ,*'I'итаренко ОксанУ I'рr,rгорiвrrУ, рIIоI(гIП 2948308542. прlлзначено РiшlенlIяп,l
I,IагляловоТ рали 'ГОВ (l(YA кСвtrрог |]ссет Меttелrlсплент,> ([Iро,гоrtоJt JrГ,] l l4 вiд l 8, | 2.20l2
року).

2.

OпIiрлi{IинЕ сЕрЕ/{овиIIцil, рtI:]ики тА вltоцомIчtII умови

ltсlмпаtliя здiiiсгtt,ос cBoto дiя.,lьнiсr,ь в УкраТгri. ГIопри 1,е, шlо eKoHoMiKa УкраТни вва)l(асться
риtlковоIо, воFIа IIродов)Itус лемонструват}I певrli особ,гtивостi, властивi eltotloMitli, шlо
розtsllf]i,l(]ться. Tal<i особ.пивосr,i харак,герllз),tоться, але I{e Обмеlкl,t61,5gп, }lllзьким рiвгlем
.;tiквiлtrоtl,гi lIa ринкаХ tсапiта.ltу. високоЮ irl(lляLliс,rо,I,а зIlа,llIиNt дсtIlil1ll,гом ба.ltансl,дер)i(авllих
r|li Har rc

i
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Ii l lt

t

t1,oT горl,i

tl.;l

i.

IliСЛЯ ЗIlаЧНОГО погiршtеtlня в 2014 i 20t 5 pol:ax, HlllliIrlIIя гlо.lliт,ична та екоttомiчttа сиr,уацiя в
YKPaTHi ЗаЛишаеться llccTaбi"rlbHoto. У 2020 роцi уряд YKpaTtl14 Ilродов)lrуе злiйснlовати всоосях(ну
tlРОГРаМv С'Гр)/кl'}/рIlоi'ресРорми. спрr{мованоТ tta 1,сунсння iснуlочих диспр0IlорlriЙ в eKoItoпlilti.
,га
ДеР)I(аВI-I1,1Х фiнаIlсах
1ll1pnur,1*ltti, боротьбi з коруrrцiсrо, реформrуваtlIIя сl,довоi'систеj\lи з MeToIo
:забезпечити умqви для вiдновленllя економilси в KpaTrri.
СТ'абiЛiЗаЦiя oltoltoп,titcIl УкраТни у найблилt.lоп,tу маtiбу,гньому заJtе)I(ить

вiд1 успiLлIlостi дiй. якllх
забезпе.tеtlня
безltерервt,tоТ
tliдтримки
УrtраТllи
з боку пriжнародt.ltлх
УРЯil.'га
фiнансовоТ
.Iервгtя
та
Mi>Icllttpo,11llиx (litlatlcoBиx установ. 9
ЛОrrорiв
2020 iloKy Рада МВФ ухвалиJIа l8-мiсячrtу
IIl]огра]\{У l(рс/lиl,)iваtI}{Я /lJ]я УкраТни Starld-lry (rrа2lалi - St]A) ,JагаJIьною суМою близько 5
rurillьяrрлiв ,цо.ltарiв ClIIA. ll tlервttя 2020 pcllcv YrtpaTlta оl,римала вiл МВФ першlий Tpal]uI
ЛроГрами крсllит,)il]аlrня в cl,Mi 2,I мiльяр.ltа лоларiв CIIIA, якi буllи спряI\4оваIIо до /lсрllсавн()го

B)I(t4Bac

бlОДllСету УкраТни. ЗатверлittеtIня гlрограI\4и МЕ,Ф iс,гоr,но лiлвиrцус здаr,нiсть YKpaTHrl виlсоItаr,и

li

ва"цrо,гlti зоб(tв'язаtll|я у ?0Z0 potli, що зреIrIтоlо сприяJIо фiнаrIсовiй та макроекономiчtriй
cTaбi.ltbrlocT,i в KllaTtti. 11poтe прийrtяr-гяt рilllеtlгlя мвФ про FIадаIItlя ItаступIr}Iх Tpa}lmiB цiс,Т
Kpc7lltr:tloT програNI14 заJlеiliI,1тиМе Bi;t ycllixy УlсраТrlи у виконаrtнi yMloB Меморандуму про
eKottoMi'tIty i фirrансову полiт1.1ttу, як()го YrcpaTHa плаriус /{ol,plli\,IytJaTиcb у ходli реалiзаtliТ прогрttл,tlл
StJA. На /laTy в1,1пуску цiсТ фiнаrrсовоТ:звiтносl,гi YKpaTlra не отр}lмувала Ilacl,yпtli траrlшi програi\4и
I(РеЛИl'УI}аIltt.ц. ixBitлtcltoT

rIl i t ta l

l)адою МВФ 9,Iервttя 2020 року. Illo с,гворюс ризиl(и спI)IlянIll()

tctl воТ та ма I(poc KtlI ttl,r ttoT с,габiл bt lor:

l,i g 2Э2|

por 1i.

l Illцitlltал1,1rиГt бlil rK YttpaTrrrl ппоrtов)I(ус дотрt, MyljaTlIcb полlтики плаваlочог0 lJаJllотt{ого |(урсу
l,ривrri. llротяr:ом 2020 por<y о(lirliйний oб:vrit;rlrrй l(yl)c гривtli ло 21олару CttjA ГIallitrttartbtro1,o
бaIrKyYr<paTttt-t(rraztaлi }{БУ)зi\4сIIltll.|всrlна19,4Yоз2З,6862гривеI]ьзадоларСLt]Дна3lгрулrlя
20l9 року i,\a2B,2'/46 грl4веI]ь за /loJlap CttIA на 3l грулrlя'202О року. 11ротягопr 2020 року l-,lБУ

зIItlзив об.ltiков5, c.TaBкy

з

lЗ,5О/о

до 6,07о,

У 2020 Potli СГIО>Itt,ttз'tа ill(lляцiя rtecy,rтcBo збiл1,1tIилася на0,()О/о iотановitла 5,0% в гlсlрiвtляrItti з
20l9 Por<oM (4,lYb), а палittttя peaJlbHoIo l]ВП в 2020 porri с,гаIlовило -1,5% ло 20l9 porty, rlio с,
РеЗУJIЬ'ГаТОМ Каl)аIl'гиI,1tltlх обпtеlкеrtL Bttac.lli]loK гtрt1,1,1лдiТ COVID-l9, запрова/1){еIj1.Iх I(абirrе,гом
Mirric грirl Уr;раТrrи в бсllезIli 2020 року.

Talc, З поiiа,гI(У 2020 рокУ розIlQчалоСя llоширеlItIя lIового KopoHaBipl,cy. який о,гриN,Iав fIазву
COVID-l9, ЗДатнсll'о lttll(лI4I(ати BalKKi ltаr:лiдtсл, lllo призводять до:загi,tбелi jlюдрlIlLI. Всесвiт,гtя
ОРГаtriЗаIцiя oxopo}lи з,'{ороб';t31 сiчня 2020 року,оголосила надзви(Iай}lу си1уаrlilо в областi
здоlluIt'll. а в бсрезrri2020 року - lIpo llэLIfl,гоlс ltaIt/teпliT в,lв'язtсу зi стрiмtсим поult'tрсlllIrм
соVII)-l9 в eBpolli т,а illrших ltpal'tlax cBiT,1,. !lаходци, що вжиtsаються по BcboNly cBiTy з Mel.olo
oxop()lI1.1

-J

'I'ОВ кIi]У;ч (l'ij/ЦI-{Il ВЕСТ')
прим Il,ки,l{о
cTaHoN,l tta З
,)| п1

L

l

с}1 | i

а

t

l

ФI ti1\I tCjOLJOI звI],[t()с ] I
2020 ptlrclz та за piK, що Закl f lll llB|])I

г1l1,rtнlr

l

1) t 11 a'l|. l t

l

с ь tl tl.t,1, l п} в е

борот,ьбr,l з l]оtllиреIlняпr

l l

Зi; :l

iii}tlclI()Io I1аТоIо

ь

COVID-l9.

tlризtltl/lя,l,ь д() ltообхiдцllост,i обпле;tсеtttlяt;lirtовоТ ак,гtлtзttос,гi,
21о ttсобх_iлttос,t i профirrактичних захоltiв, сгIрямозаtIих на
:запобiгання поLllldренttiо irlc[leKllii'. Flа,г.пi l1ltx rrодiii гtillвиt,tlи,rlася волilтивнiсr.ь цitl tta насРту r,a
iHrli оироВltнлti тсlllаllи, вiлбулоСяt ослаблегlllя ytpaTHcbttoT гривнi до до.lrара С]IЛА i Свро, .га ii
lli7двишlилися cTaI]I(ll кредитуванrlя длrI багагыlх компаttiй, lцо
I-IезваlIсакlчи I]а.ге.

llio

tla

вгiJI14l]ас

lla

Iloгll1,I,,

а

,г{lI(())tс

розв}l1]аю"гься.

ВипусКv даноТ (litlatlcoBoT ззi,l,tкlr:r,i оltтуацiя все lце знiiхсlдитI;ся в ltpoLleci
розl]ит,t(\/. tlРеЛСТаВjlrlстьсr{, l]lo I{еI.атI,Iвний Blt.ltl.tB на cBi.t.oBy еконоп.лiку iнсtзt,tзначеtliсть l1,1оло
г,iолtl;lьLttоl'сl eKt,tHoMitItloi-o зрос,гаt{tIя Moil(y]b t; маiiбутrlьому tlегатI{t]но познд[ll.tтися I{a
I],\o,

I\4ОN4еН'Г

i

(liHarrcoBt,lx резул1,l,атL}. |(tllиttaHiT. I(ерiвницr,вtr 'Т'оварlас.гва vBaiI(tIo
зо сltт,.уаrцiс:lо i реit.lliзуе: зtlхоли lцоло:,ни)it)IlIIЯ tлеГатиt]Itого впл1,1ву зilзtIatLIеrj14х гtt.lдiлi tla
копtгlаrlilо.
c|littattcotloivl}, t],гtlllOili4щi

C]'e)I(|4'l'o

З поча,гкУ 2020 рокУ cгIoJlox KopoHaBipycy COVID- l9 розгtовсrо/дrlвся llo RсLо]\'Iу свi,гу, впJIиrlувUI14
lta cBiTclBy cttottoпlitcv тa dliгlzttlcoBi риtlltлt. Про,гягопл 202 l року,о.riку€тl,ся lJпJll.tB rlа оцillltУ
dрittаriссlвиХ ittcT,pyMeHТiB, rtto сlцiьItоlотьСя,за сГl:lаведlI1.1воIt-l вар,гiстttl, tla оцitrl<у о.liкуваних
IipelцIt],Il1,1x збtt,l,tсiв шlодо, вillповiдгrl.rх
фilltrtlсэвtл< aKTl.tBiB вiдпсlвiлrlсl до МСФЗ 9 "ФitlaHct_lBi
ittСТРУМеН'Гl4!,', а 'гаi(о)Iс

lla оцiнку зllеtlirlсгt1-1я ol:peмllx rledliгlatlcoBl.tK активiв вi;lповiдtlо до МСБО
36 "ЗнецirrсiIIня aIiTl4ttiB". ВнасЛiдоtt нев.изI]flЧ,JI"Iос'l'i i,грлtвалос'гi полiй, пов'язаt,ttIх зi сполохом
ltороновiрУсу CiOVtD-l9, 'I'оваРиотвО немаС праьтлtчноТ моrI(ливостi ,го.tttО т,а llадiйно оtliниr.и
t<i"ltьttiсниЙ вIlJlиВ заз}{аtIених гrодiйr lta фiнансс,виli эт,аtl i
фirIансовi результат1.1 дiяльносr,i в 2,0?.I
РОUi. В r'СПеРiШIrriй,';аС 'Говариство yBa)KlIo слiдгус,за фiнаtlсовими ltас.lliлками, в1lкликвFlиiч1и
з{.l,JI Iat{oI l IM lt tолiяпl tl.
I

I

3. зАгАJIьнА

осноRА ФоI,мувАIII{я Фl].{.1ltlcoBoi звIтtIос,tI

3.1. Щостовiрне lIодаrlII1I 1,а

вiдповiлIliсr.ь МСФ!i

ФiltaItcoBa зlli,гttiс,гt,,l,оВ <KYz\ KPllflI-1HtJE{T)'c (littaHcoBoto звiтtIiс,гкr загаJlLIlоl.о
пIJиl]ttitllettlIrl,, яка сiiJlадена з моl.ою ;1ост,овiрлtrlго по.ланtlя (litIаtlсrэвого еl.ану.
фitlаIлсових
,га грош]ових потокiв 'Гrlварttсr,ва
резу,льт,атiв дiяльrIостt
ilля задово.пеLIFlя iHt'|loplvlaLtii'iгlltx гIсlт.реб
Lt]ироt(огО ltcJla liор}iс,гувачiЬ при прtайняtrтi rlимlа ,экоtlоiчtiчних
рiшеttь.
3. i . l . I(оilцегi,],уал btla ос }lo ва налаI{ня (li rraHc с tioT :зBi.I.t tocr.i

'I'oBll1rttcr

во

,}llc,l\)coByr,,

MI ixtltrtlrtl,1lli CTtttrr(itF,гtl QitlatictlBot' Звir,носi,i (rrir,rla.lti lr;l(]ФЗ) лlrя
tiliHitllcoBoT звi,глtост,i згiдlIо [IopM сl-аl-гi l2-1 За<эну YKpaTHlr <lIpo бухг,ал,герський rэб.lliк та

dlirlаllсог;5lзtзiтl-tiсr,ь.вУrсраТцi>N996-хlV,дi/t,:

6.п}Illtlrl l999рокУ(зi зltlIirла,ul{,гаllоIIоI],IlеНllЯrЧ;Иt).

3.1.2. ToBapLIcTBo 0I(ладас dlirlaHcoBy звiтнiсть вiлповiлно ло вI,1мог МСФЗ. (DitlaHcorзa
звiтttiсть с сIt.ltаденс',lо вiilгlовiдlIо l\O мсФ:j т JlbI(и ,голi, яlttцtl вiдповiдас Bc;iM Bllrvlot.a},l l]lll,t}l1,1.(
N4сФз, якi г; обов'Яtзковиi\,l И для BlIKollaFItlя IIа /цт)/ скJlаЛаlIItя фiнансовоТзвiтllостi.l]ля склала}{FIя
(;irlaHcoBoT звiтltостi :}астосовуlо,гtсяt MirltItapozt1-li стаIIлартl4 cPiHaHcoBoT звiтllостi. якi clcPirдiiir,lo
оl,tр1.1лtо,цilенi tta веб-сайтi MIiHic.гepcT,Bit (;it,rarrciB )'ItllаТни,

J.l.З. i\4e1,olo (liliattcoBol' звiтнос.r.i 1'овltриi.гltа (, IlалаlIня (lirrarrcoBoT illr|ltlprvraltiT. яка с
кOрисtlоI{),цля rrlrliiiliHix'гa по,геltцiйriиХ itlBecTc,piB. Ili)зltl(олавцiв та itlLших крслпторiв прил'tнятr.i
у
l)i t Ilt) I,, гll)о I ;llit:_l I l lя pec5rllc i в_ То Bir
1rлtс,гва.
I

I

з.i .4. Фirlагri.-ова звi,irtiсrь 'Говdрltства склirдtс],ьсrl iia оснс_ltзi IlplIпyll{eHHrl, tl{o -l-овirристtзсi
,ti'c rtzt ГjsЗtlТ:РСi]В;tiй ocHoBi iзаrtишtа,гl{п,4с,l,ьlя,i.lкll1,1 }, j]ocrl)iilIolvty п,lайбу1,Ilьоlчi)/ (1,ttptl7.1oB;tc
l lacTуl lI l i l\,,lвiil Iал l lrTlr :,l iсяr ti в
).

2-,I

:.. '] 1 i

.,'

.,,

-ilл
ТОВ кКУА (l'lll{l-t ЁtRЕСI'>
примll,ки до

ФII lл|

lc]Ol]oI звll,t]осl,|

станом rla j | грl'лrlя 2020 1lоку,га за pirt. lцо закit1,1tIвся зi,lзllаtlсllоlо j!а,гоIо

!

l\1ll

ultl dx )lnp a|H ськuх 2рuве1 l ь

маr,и iнформаltitо

i стllсло робiлть

rT

3,1.6. ФiHallcoBi звiтиl вiдображають фiнаllсовi результати оllерацiл"t ,га iншлlх полiй.
сrб'сд1llуlоlли ix в octloBtli класи згiдно з еконоltлiчIlими характеррlстикаплlл тобто. елемеI{ти
r|liIlallcoBlax звiтiв, Frлемеrtтам|.l, що безпоссредIlьо пов'язаlti з визначеlI[Iяl,",t t|liнаtlсового стану в
балаrIсi, с актив1,I, зобов'язаrлня,га власний капi,гал. Аlстlави, зобов'язання,I,а власrlий капiта,п - tte
елемсIil,и, якi безпооереzirrьо пов'язаrii з оЦiнkоI<t фiнансовог,о cTa[Iy. Вони вtазtrаttаю,гься так:

аццq - це ресурс, ко}lтрольованиit

Товарисr,воivt в результатi мttнулtlх полiй, вiд якс,lго
очilсую:гь над{хо/,(ження маiiбутнiх еlсономi.tttих вигiд;
]

i

зоб_s_цJlаццs -,гегlерiшItля заборгованiсть Товарис,гва, яка виниItас вttас.lliдоI( минуJ]llх llодiлi

поl,аш,iенltя якоТ, за o.tiKyBaHIiяN{, спрl.lчрltlить'вибутr,я pecypciB, KoTpi втiлtоlоть у собi плайбутнi

eKollolvI i.tHi вигодлl;

ддаg.д,цй_ка.цiтад

зобов'яlзаrtь.

-

це залишI(ова чдстка в акl,Llвttх'I'оварисr,ва пiсля вирахування Bcix

l,'io1,o

Оцiнtою.lи, чи вiдгlовiдас qтаT гя визнаIlеFl}lю аI(тиву2 зобов'язанttя або власноI,о каltiталу.
Товариство звертас уваг)/ па сутнiсть,га еконоплiчllу рсальнiсть" а FIe Jlltltle на TxHIo lоридичну
форму.

'ГоваристRа
BBa7I(a,l,Ll Bci аl<,глlви, яlti
До слоцiа,цы]ого розпорядitсенitяl ttерiвника
персбуваlоl,ь у власностi Товариства, контрольован1.1I\41,1 й достовiрI{о оцiненимI,1 на пiдставi
З.l .7,

ltepBicrIclT вар,гостi, зазltачоltоТ в первинн14х докуме}Iтах l{a MolteHT Тхнього tsllзI,Iання.
25
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3;1.8. ВваЖаl,и активами Ti об'сКти, яltсi tle вl,!l(ориСтовуютьсЯ в основнiй
лiялt,l{остi, але вiд
яких очiкуе,IьOя олер}КаrIня еконОпriчниХ вlлгiдt випаltкУ ixHboT
У
реалiзацii,грет,iл,t особам. Об'екти,

якi }Ie

визнаIо,гься акгивамИ T'oBapltcтBa, затIrерд)куються сt,lецiальним
розпорялженням

керiвника Товариства.

3,1.9. E;reMeН,гaivl}l, якi бозltосередньо llов'язtu,ti з оцiнкоlо дiяльносr.i в Звiтi про
фirlаrlсовi
рез),"rьтати (счкуrlний лохi;1), с /lоходи ,га IJI.1трати:

"

l "'',

:,
ДО{Д * rte' ЗбiЛii:lс'ttня еItоlIомi,lttих влlгiд llротягом облiкового перiсl;tу у виг.пядi
нilлхо/{}l(енllя чи збiльшеllня lсорис.носr,i акгиtзiв або
у виглядi зi\.lе[Iш9II[lя зобов'язань,
чоl-о
с
збiЛьшеr{FIrI
власI{оt,о
рсзуль],а,гоi\4
капiталу, за виI{ятком збiльlrlе}Iня, пов'язаного з
,.

'

,,'

ЬНеСiами y,lacHI.tKiB;,

* Це ЗМеI{ШеtlНЯ еКОНОМiЧlrИХ вИгiд протягом
облiкового перiоду у виl,.lrядi виб1,"i1"
чI] ап4с)ртItЗацiТ активiв або у вигляtдцi влtlлйкненrtя зобов'язаt{ь,
резу.пьтатоп,l чого a a*"пur",.,по
власноI,О каrliталу. j'ta ВИНятI(Ом зменшеllIIя, гlов'язаIлого з виплатамl.t ytlacIl}lцay.
--ВJ!РЩ.

|:

Визна,lення дохоifУ та витрат iдентlафiкУють lkHi ocHoBHi
риси, але н9 ведуть до встаLIовJ]енI.'я
критерiТв, якиN,t tsоFIи пбвltннi вiдповiдаr'и перед визнан}Iям ik
у Звiтi про фiнансовi результати

(су ку

п

ll

и l"r .,,lox

iд).

3.1,.l0. МайбутнЯ екOномiчl,iа вигода, втiлена в активi, с потенtliалом, яlсий мотсе сприяти
надхdля(сннtо (Ilряrчtо або ttепрямо) грош,rових коштiв i ix еквiвалент.iв
до Товариства. llсlтенцiа,п
ьпоясе бу,ги t]роду[(тивI]tам, тобто LIастилiою огlераrliiiltоТдiяльност.i c5,6'onro
госllоларювання. Birl

пцоittе набират1,1 1'3l(O)it, форми KtlHBepTc-rBaHocTi
у грошсlвi коl]lти або i',x еквiвалеtrтлt або
cllpoNl_o)KнooTi зхlеншУва,ги вiд,гiI( грошових t(oillT]il], наприклад, колt{
процес

змеIll!ус trлерацi

,

fi

Hi

,аль,гернgтивний

IJ14трати.

,

3,1.1l. Ст,атгя, яка вiliповiдае врIзllачеtltllo еjlемен,га, вtазнhеться
у фiнаrrсовоТ звiтност.i
Товариот:ва? якщо.с ймовiрнiоть llaцхсlд)кення або вlбуrr,я будь-яitоi майбутньоТ
економiчноТ
вигодI4, гlов'язаtlоi зi стагтеrО .та стаl-гЯ плае собiiзпртiс,гь або BapTicTb, яI(у можIlа
дсlстовiрно
визtlачи,ги.
З.1
ЗЛiЙСНttlС;

.l2, l\llЯ

СКЛаДаННЯ, фiнаltсовоТ звiтноо,гi вiдповiдно ло МСФЗ керiвItrtцтво 'I'оварtас.гва
ОЦiuку aK:TltBiB, зобовlязань, лохоlдiв i вит,рат rla ocl1oBi ,lр"uцrпу обачностi,

КопцегiтуальLiоЮ ootloBolc фiнансовоТ звiтrrостi 1'оварис.гва за piK, що заI(iнLtивсjr 3l гр),lttlяt
2020 polcy, е lvlirKIlapoдHi стаrтдафти фiнансовоТ звiтностi (мсФз), вклк)LIаючи Мiжнаро,цнi

стАндартlt бухrалтерського облirtУ (N,ltсБо) та 1)rуп,rачення (I(ТМФз, IIKT), вилаrli Радоtо з
МiжнарlодНих сl.андартiв бухгалтерсы(огtr облiку (рмсБо), в
редакцiТ чиlrнiл-i }{а дат,у складання
:звiтнос;,гi, rцо офiцiйiIо рцрилюдttеннi lla вgб-сайjгi Мiнiс,герства
фiнаrtсiв YlcpaTHll.
'Говариl:твоМ
'[[iлготоt]JIеIl&
фirrансова звiт,нiстЬ 'Говариствh .tiTKo l'al без будь-яtсих
застере)I(ень вiДповiltас BciMl, вимогам tlI4IiI{иx мсФз з врахуванIlям змilt, BtIeceHl4x
рIч1()Бо
с],аном на дату складаfIня звi,гtrостi, дотримаIlня яких забезпе.tус:
достовiрне по/IанIIя iнформачiТ
в tРiнансоВiй звiтноотi" а саме, доречноТ, доотовiрrlоТ, зiставноi'та зрозуптiлоi:
iнформаlriТ.
, IIри,скrtаЛаннi
фiпансовоТ звiтltостi,,'Говариство керувалося'1акоя( Влl]\'iоГаI'чlи tlацiоttальних
законодавЧих:,I,а нормативних aKTiB, шIоl\о оргалliзацiТ i ведення б5,хгалтерського. облiку ,га
9кладаIrцЯ фirrаIlсовоТ звiтllостi в YKpaTtri, яlсi llе,супереLIа1ь l}I.1могам мсФз.
3.2.

мсФЗ, як| набуlr"

"r"rro_.ri

з 01 сiчня 2020 року,
)6

T()lt (КУА (l)Шill-i { lBECT))
п рим I,гки до ФlнАнсовоi звll,[,|остI
3l

cTatl'oM rla

грl,лrtя 2020 року,га за trriK. ulо закiн,tttвся зазIl.ttlеноlо /lal,olo

(
.|' l t1ll С ЯЧ tX .\)кр ui' t l с ьк u.y ? р

1

l

ве

l l

'['rlвttрисr,rзо застосуI]аJlо
cПl]14LI1,1lIe}Ii

ь

TaKi HoBi

сr,аttдаг1,1.1. ,гjlуl\,lаLlеIIня, змit{14 71о

cl,oHltlp,l,ill, вl<.ltю.IаIочи
l сiчня 2020 року

itимtа змiltlл дlо iltшll'lx cTaH/lapтiB. з lial,oI() поLlатковоI,о застосуt]анняl

i

llaHco воТ звi,гl tocTi :
" Kot,tlieп'гytiJtblla осIIова (lillaHcoBoT звiтllос,гi - у новiй редаrсцiТ оновлено cl,pyKTyp)i /1oKyMcIlTa,
вI.tзнаtIенtIя активiв i зобов'язаtlь, а l,al(o}K /]олан() HoBi полоя(еIiня з оцiнltи .га гlрип14tIення
прl4 сl(ладан

н

Llic:T (l

i

iзобов'язань, llо/{алIltя iрозкрIлтгя ца}I1-1х у фiгIансовiй звi,гносlтi за N4СФЗ:
. N4СФЗ З <об'сдttаIttlя бiзtlесу> - змit"tи зilпрова/_,х()/Iо,гь пOреглянуте визlIачеtItlя бiзtlео1,.
. МСБо l кi]сlдаtrtlя фiнагlсовоТзвir,нос,гi>,га М(]Бо 8 <облiковi по.пir-ики, змiгlи в об.ltittових
tlцiгtl<ах та IIомиJlI(и> - змiilи yTolltIIoIoTb визнаLlеннj{ с)/ттсвос,гi, поясгlен}{я до цьоI,о визначенLlя
1'а Застосуt]ання tlього'поtIятт,я завдяки включеI-1ttlо рекомсl-iдацiй щоло визначеIJня, яlсi paHirile
буллt навеленi lз ilIulих стаIlлартах МСtDЗ;
. МС]БО 10 <ГIодil lliо.ltя звi,гного llерiодlу;>; МIСБО 34 <Проп,rilrсrlа dliHaHcoBa звi,гнiсть>; МСБо
37 <ЗабсзпеLlенt,lя.,упtовlIi зобов'язан}Iя,га ),N4oB}{i aKl,IlBI.1); МСФЗ 2 <П.llа,гilк на ocHoBi акrtiй>;
I IclciбHlrK з :]астооуl]аrlня МСФЗ zl к/]оговсtри с,грах,/вання>, основи лJIrI Bt,tcHoBtciB до МСФЗ l?
<CTpaxoBi l(он,граl(,ги)l - у Bcix вl.illалl(ах QлоI}оспоjlуt]е[{I{я <eKolIoпti.llti рiшеrlня>> замiгlено словом
<рiшеt,lttя>, а по}Iя,rгя (l(оррIстувачi> звуilсеtt() до (octloBtlI.Ix користувачiв>;
. МСФЗ 9 <Фiнаrtсовi iHorpymleHTrl>; МСФЗ 7 KФirlaHcoBi itrcTpyi\{eI,IT,I,1: розкрI{,г,гя illформrачiТ>;
IVlСБО З9 <ФirlalrcoBi iHcT,pyMeH1,1l: вI,1:ilIа1-Iлlя,га оцittкir> - змittи стосуlо,гьсrI проце}l1,1Il.tх cTatjoI(
(r'atci яtl< I-IBOR. }-jtJRII]()R i:I'lBOR), LI.цo t]}lкорtlсl,сlI]уl()т,ься tз рiзlttlх (lirrаIlсових itлс,грумен,t-а;ч:
вiл iпо,ге.ttllrх кре,liитiв 21о ltохi21IIих iHc,гpyrvlcttT,iB.
вI4з}IаIIня акr,ивiв

11o

правки:

Змirtll:lи виi\,lогll /1о об.lliку хсд)I(уваl-.I{я: I]ри об"lliку хел}кувагIня гtередбаtlаеться, lцо
ltОI{'гРОльнltЙ псlltазtlик процентtjоТ ставки, на якоiчlу засrlовагli грошовi потоliи, шlо,\едхiую,гься

i

гроlttоtзi iloToItI{ Bi;1 ilic,rlэyпleHTy ходх(уваlIIJr, не зп,tittиться в рез.чJ]ы,атi рефорплlл;
обов'язковi l1ля ' tзсiх вiдllооиtl хс/|)l(1lз111,1119, на якi безllосерелttьо впJl}.Iвас рефорп,rа
.;
в гiу,гр i ttl l ьобз t tlci вс ь K:tlT с,га в ки
реф i нансу Btl н ня ;
t

}le Mo)I(Ha l]икOрио,говувати длл усунеItttя бl,дiь-яltttх itltltttx наслiдкiв реформиr:
BllNIa{'alt)|'b гlо,li([)1.1,1-гя irrt|lop1,Iaui r'ttpo tl,t ,7пitIь l]llJIиву llolIpi,tBoK на вirlIIосиllи xc,,l)l(y1,ltl{llя.
3..}.

liплив МСq}:+, яiti

'Говариtlтва.
3.4.

МСФЗ

.lltiltlocTi з 01 сiчllll 2020

рок.1,, на фiIlаlrсову звiтtl icTb.
tcepiBгllt l t,,гва'['oBapt tс,гва, заOтосуваrIliя стаltдартi в tle впJI1,Iвас rtа (liIlatlctlBIli.t с,гаt

Зit оцi tlt<tllo

т,а

набул1,1

t

iIlTcpllpeTaцii КТМtDЗ, якi ше lle llабулIл чrrlrllостi

Змitttt Da с:пlшtdа]эiпiв. eQэetctltt,tBtta,r)aпlcl засlliосувQtll,rt якLrх llactl|vrlae ,з 0] cirtttst 202t рок1,;
о МСФЗ 9 cDiIlartcloBi ir;cTpyMerгTlr. МСБо 39 Фiltан,эtlвi irrс,групtентlл:RlлзнаrlI]я та orliHKa. МсjФЗ
7 ФiItaltcoBi itlс,групrелtтr,t: Розкрlr,гтя iнформацiТ, МС,ФЗ 4 CTpaxoBi коIjтрак]-и та МСФЗ 16 Ореrlд.а
-:Зпlirtи с,госуlот,ьсrl облiку хел)l()tванIIя. р(_|зl(риття iнформаIiiТ,га зrчrirIи договiрtlих грOtllовt-lх
гtt,,l'o

r<i

tl.

оо L:t11(1lliullпlir;, arlsetctltLrBlra dcttllaзсtсtl;осуваt:l;яяtiLlх lrаспlvпас з 0] ci,ttt;t.2022 paiy;
О \4СБО lб <OcI]oBгli засоби> - зlчtit-lи отосую,гься заборони вIlраховувэти з l]apTocTioctIoBIrllx
ЗаСОбiв 0yMt.I, o,t,pllпltrtli вiд реалiзаrцiТ вироб.гrених предме,гitl, tto-гtl.t ttоплпанiя го,гу(] ак,гI4р,,цо йогсl

З.ц.titlч

цi.ll ьоtзоt-сl

о ]ИСБо

BI{

I(ор1.Iсl,а}{lJя

;

_J7 кЗабс:rrrс)чен1,IrI,

tlепередба.rегti зобов'язаIJ1-Iя ,Iа [IеIlсредбаченi аt(,I,иви) - утоtIIIенI{я.

щодti,<вt,lтрi,l,г lIa вtlкоliаliня лоI,овору):

" \4СФЗ 3 <Об'сдrlанtiя бiзtlесу)-llодаFlо |]игlято( tlloilcl
?,1

зобоR'я:за}lь il,пloBttllx зобов'язаtlь, а

тако)It аt<т,уалiзаЦiя пооилаttь в i\4СФЗ (lIrRS] 3

tIz-

I(оtlцептуальлIi осl{оl]и гtiдготовttи фirrансовоi

звi,гtIос,гi, гtс зплiIItоlоLI14 вимог ЛО сlблiку лля сlб'елнаrlrlя бiзнесiв;

n

IЦорiчНi пoltpaBltl.t в l\4СсDЗ (20ls-202Э): МСlDЗ (IгRS) l - Поlrравка дозволяс
до.Iiрньому
гliлприсмству, що зас,госовуе IIrRS l : D l б (а ) (яrtе переход1,1ть lIa tVIсФЗ пiзнiше свосТ

мАтериtlсl)ItоТ копцltанiТ), виконати оtцirtку l;ак,)гIl,|LIг]l]ого er|leKтy l(урсових
рiзгtиць у складi iнt.ttого
с]укулItогО i{ОХол}i - на пiдставi т,акоТ оцiнкlt, виtltэгtаtlоТ материнськоIо I(оiчIпаIJiсю на
ла,гl,iТ

псрехо4у на М(]Ф.J;
о lIIорiчrri пotl1_1tlBlttl

в i\4СФЗ (20I8-2020): МСФ:J (IFRS) 9 - ПоправI(а уточttlое характер
tцо вI(.пlочаеl,ься в .<l0-вiдссl,гt<овий> тест llри припиtIеtIIIi в1.1зtlанllяl

KoMicir,itroT вLI}Iаl,ороли,

(liltattcoBlax зобов'язаrtь;

о

lopi,lrri поrtравкtt в МСсIlЗ (201 s-2020): М ЭФЗl (IIrRS) l б - I Iоправка yTotl'loc iлtостративнltй
М l3:ro мсФЗ (IIrRS) l6,rшляхсlмt tlиключеt{Ня прикладу урехуваII}{я вiдlttl<одування,
о,l,ри]vlаriоГо ореIJларсrut вiд ореll21о/lавLlя в лксстi I(Jl\1пеIlсацiТзir поllесенi вlлтрати lta гttlлiгltLtегltlя
об'r,ltта оренлиl
, LIlорiчнi гlоправкll в NIСФЗ (20l8-202C): tr4сБО (IAS) 4l - Поправка викJIlочае вимогу, IДS
4l 2'2, яка вItазус, tilo Ilотоки гроUlов14х KotltTi в, пов'язанi з оIIодаткува[IняlчI, не вклlочаються до
[I

lrриrtла21

розрахунr<iв справе/цлlавоТ вар,гсlстi бiологi.Iнl-:х a}iT7lBiB. Поправка призводить

4l i IIrRS 13;
, NlСБО l <tПодагtllя
IAS

до вiдповiдrlостi

фiнансовоi':звiтllос,_,i> - ГIсilDавl(I.I роз'яснюtоr-ь критерiй у МСБО 1 для
t<ltactt(liltaЦii' зобсltl'll,;ltнIlя яI( довl-остр()КовоI-(,: Rимэга 71о суб'скта госпоllпрIоваIIня маl.и ll|)aBo
Ilol i,ltl]eliIlя зобов'язанлlя принаL-lNlrli la

l2 иiсяrtiв

пiсля звiтltого перiо2lуl
l7 KCTpaxoBi ltонтракТи) - ocHoBIli внмоги: l}tll(лIоtlенIlя леякL{х видiв логоворiв зi ссРери
1tасl,осYвэiilrяr N4СсDЗ l7; спрощt,Ilе по/lа}Iня al<L-t,tBiB i зобов'язань, поlз'язаних з
доr.овораNlи
страхУвt,lнIlя в звiтi rlpo фiгrаIrсовl.tй с,ган; впJIиiв об;tiкових оrцiнок, зроблених в гlопереднiх
промiлtних (;iнаttсових звi,ггlосr,ях; спрошенай обlriк зобов'язань Ilо врегчлюваннlс збtлткiв за
логоROрilми. якi виtlttкли до дitти,пepexoily t]a исФз l7.
Вi21l<.ltztС'ГИ

, МСФЗ

3.5. Ва.гllоr,а подilIIнЯ звiтlIостi та функцiоIIа[ь}lа вilлюта, сryпiItь округлеIIIIrI

Валюта IIодаIJItЯ фiнаllсовоТ звi,l,rrос,гi Т'озар,иств,,t rзiдгtовiлае
функlliональrIiй ва.lllсl-гi, яt<оlо

tratlicltta;tbHa tsajllo,l,a УкраТIrи

-

е

грLlвIIя, сI(ладеl-,а у тисrIчах гривень, оltруt-леrlлlk до цiлих тисяч.

J.(l. II1lllllylllclltlя llpo безпсрервlliсть дiяльllс,стi
tDitlaHc:oBt1 звi,гltiсr-Ь -Говар14ства за

З

piK, tцо закi нчИвtrя

3l

грудtlЯ 2020 polty, пillt,отовлеl{а

BI.,xoliяLl;.t

прrrri1,111сrrllя Qезпеl)ервностi дliя.ltьностi, вiдповiJt о до якого
рса.ltiзаtцiя активiв i псlt,аtttеttttяl
зr)боtl'язаttt, tliлб\,вастt,сll в холi зви.tаt'illоТЛiя;lь,tосТi. ФiltaltcoBlt звiтнiСгь нс вli-,lк)(Iа('кор}|г)i ваiIllя,
ЯlСi НСОбХiДlrО бУ,'IО б IlPoBccTtt вl,ому вllпа.ltку, якбrr'Говаристt]о IIе могJlо Ilродов)Iillг,, ,,o.oon,,,,,.

з/liйсttегtliЯ r|liнiitlсово",t,осгtодарсьlсоi' дiяt.lьl ос,гi зiдrrовiлнсl /1о приllципiв безгlерервltсlс-i,l
,,liя,r

blttlcTi.

J.7. PiIlleltllя

lI

I)о,tатвt\рляiен ня фilIа llcollt,T

зв

iTllt lcTi

Рiчьrа фiIlансова звi,гtliстЬ Товарис,гва затRеjд)Itусться ло tJИПУСКу (з MeToto огtри.lltодttеttttя)
KepiBH,ttKorvl ,Говарltства 26 лютого 202 l
ро;<у. lli у.lдgl,r,.и'Говариства, Ili iHrrli особи не мають права
tJtiосиТ'lI ЗMitlt,t до цiсТ рiчноТ фilлаtlсовоТ звiтнос,,:i гliс.lrя jT за.гвердженtlя
ло випусI(у.
3"8.

l]вi,гний перiо21 фiнансовоi звiтностi
28

'ГОВ (КУА (PIJIp _IHI}ECT')>
п

римIl,кI4 до ()lI-IAl-ic,oBoi

станом tta

3l

у лпllсячах укрai1tct

4.

звIтностI

цr5,дltя 2020 року та за piK, що закitlчIлвся зазttаченою /lатою

сут,г€вl

KLlx

эрuвень

tIO.rIожЕння оБлIковоi Irолr],ики

4.1. OcHoBIt оцiпки,:}ilс,tосоваIli прlл склttлаltнi {liHaIrcoBoTзBiTHocTi
[-[я (liHarrooBa звiтttiсrlL пillгtlтоtзлсtlа на ocItOBi iс,гори.tttоТ собiвартост,i, зtl виня,t,коги оцit-tки за
СlIРавелJl}It]ою tзарт,iс,гtо або а]\4орl,изаtliйtlою собiварr,iстlо окромих (lirIaltcoBl.tx iнс,грумегlтiв
вiдповiдr,Iо lto МСФЗ 9 <ФiHalrcoBi iHcтpyMcllT,и)), з l]икористанням i\4eTo/]iB оцirtки dliнаltсових

iltсr'lrумtен'гiв. лозволеllих

МСФЗ IЗ кОцiгlltи за сrlравеllливоIо BapTicTlo>.'l'aKi

п,tетодl.t

оцillки

ll}Jкориста|lня бiр;rtt вI4х котирувань або лаIlих лро потоLIIIу ринI(ову BapTicTb iнttlогtl
ttltаltОгi'tltого за xapattl,cpo]\4 itlс,грумеti,гу, аrtа;tiз /lиско}{,гованих l,poшoBtlx гttl,t-t_lltiв або iHuIi пtоделi
ВI,IЗItачеl]ня справедлIlвоТ BapTocTi. Пер-lе7дба.IуваIlа справедлива BapTicTb dlilлансових активiв i
:ЗОбОв'язitttь l]изIlаtii.lсться з вt.lкористаllrlям I,1аяв}iоТ ilrформацiТ пlэо риtlок i вiдгrовiдrlих мстодiв
tlt(illitlt.
i]I(Л}ОLIаiо'ГЬ

4.2. Заiа"rlьIli по.rlоrксннrI щоllо tlблiковItх

llолiтltR

4.2.I. С)сllоrза формуваIlня облiкових rlо.пi,гlлtс
ОбЛiКОВi пОлiтик1,1 - t(OHKpeTHi приlltцигlи, oc}loвIl, домовлеl{осr-i, прав1.1ла та практика, застоооtзаrti
СУб'ектоп,t госпОларюваtllIя пl)и cltJla/latltli ,га поданнi рiчноТ фiнаilсовоi'звiтtIос,ri. N4СФЗ tlаводить
ОбЦiltоlз'i lIолiтIаки, яtii,:зtt Bl,|ciIoBItoful РIИСБО, даiоть:JN,'tогу скласти таку pi.ttly фirrансову звi,ггliсть,

яка мiс,грtтиме 7:(opeLI[I} ,га дqrgт..irIr5, irrфорп,lаtlilо llpo сrперацiТ. iHrrli подiТ та уN,lоIJи. до якиХ BoIlt.l
:]tlС]'ОСОв)liоться. 'Iatci itолir,иклt l1e c"rli21 зас,госоl]ува,t,и, ,IKulo вIIлив Тх застосувltlIня с] I{есу,ггсв1,1lчl.

Облiкова по.lti,t,ика'l'овариства ;,lозроблегlа та затверл)кеttа керiвництвом 'Говариства вiлповiдIlо
jlo t]ИМОГ МСБО 8 кОблirttlвi Ilолi,гlлl<и, змitlи в облiкоtзих or\iHKa;x та I-IoMI,lJlI(l,t> ,га illttlиx чиIIних
N4СФЗ. зокрема. tvlСФЗ 9 <<Фiнаtrсовi iнс,груiчlеrrги>,
4.2.2. Illt}орплацiя rlpo зпliIl и в oб.,IiKQBIlx,ltt1.1l.iTIl lcax
'Т'tlвариотво сlбирас ,r,а

застосовус облiковi гlолiтltкtл послi/iовllо для подiбних операtцiТ, irItttих

rlОЛiЙ або уп,tов, яltll(о МСФЗ KollкpeT}lo не виl\4агас або tle дозI}оJlяс вt4зIjаlIеtItIя ttат,егсlрiТ ста,гей,
i{ЛЯ ЯКИХ itltlti пo:riтllк}l можуть бути дорсчl{иNl}.l. Змiни в облiковltх гlо",tiтиtсах rte вiдбl,валлtся.

4.2.3. g)орма та IIазвI,I фirrагlсовlrх звiт,iв
[1еРеlriК'Га tIазви tPopM pi.rtloT с|lillагtсовоТ звi,гttостi I(оплпаr'liТ вiдгlовiдаlоl,ь I]иfulогаN,l, l]0,гаI]оI]ле}I1,1Nl
FlI](Сj)БО l кЗагальнi *чо.1 21о (liHaHcoBoT звiтllосr,i>. 11рипriтl<l.t до pi.litoT фilrаllсовоТ звiтrlсlстi
Bt

tгlовi.цltють

u|.2.,E.

B.Ll]\,l

огам IVIСФЗ,

NiетоллI шодаIl[lя iпфорплацii у фirtаrIсоRlLк звi,t,ах

Зг'iдно МСlФЗ,га врахоl]уlоч,и [lГt(С)БО l Звiт пlэо с5,кулt-tlлй дохiл перслбачас подаtIttя виl,рат.
t]LIЗНаlIих у прибу,r,rtу або збlл,гк1/, за l(ласи(Рiкацiсlо, o.,],ouono. на ме,t,одi кфчllr<rliТ витра,г>> або
<<clotltBitllTtlc'гl pea.lti:зattiT,>. згi/.tнtl з яl{1,1iчI R1,ITpzil,Ij к;rасr.rфiкуrоть вiдповillгlо дiо Iх
фунrtLliй яrt
tlacTI,1FIi,l

СОбiварт'сlсгi .tи. tlаприI(Jlа.j1, l]Il,грi,rт rta а;цtчlittiст,ра,],иl]llу дiяtлLitiсr,ь.
r',,,
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ТСВ (КУА dll/ЦI-t}.LBECT>

IIрсдставленнrl I,pottloBttx гtот,окiв вiд crtleprrrliйrroT /tiяльностi у Звil.i про р},х I,potlloBLI.\ ttоttt:гiв
ЗДiЙСttЮсr'ься iз засl,ос\,ваI]lIям l]рямого i\,1сl,оцу, згiitttо з яI(I,1N,I розl(рLlвастьоя iнфорплацiя прtl

гроltlових Koш,1,1,i tз tI1.I l}}lIIJIаl,гроttIових ttош,гiв. Iнформацill ltptl oclIoBrli
Rll/]rl Iрошlових tlа/{хсl/{жеIIь га гроtllсвl4)i I}иl]Jlа,г форп,tусться па пiдс,гавi облiкових записiв

ОСltОrзНi }('iIacI,1 I,Iадходх(еtjь

KoпlttaIliT.
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4.3.2. Гроulовi lcomrTlr та KopoT,ItocTpoltot}i дt псlз1lтll
ГроLriовi l(оIIlти еI(ладаIо,гьсII з l,о,riвки в Kaci Ttt ttошl,гiв lla поточних рахунках у банках.

i'porrroBi |(0IJIти -.-l{e KopoTl<ocTpoKctBi, в1.1сок:lлiквiлrri ittвсстицiТ, якi вiльно конвертуються у
ВiЛОмi Суми грошоl]их коIш,гiв i якиlчt tlр}lтаN,IаIIний незначrмй ризиl<:зь,tiни BapTocTi, lнвестицiя
t]lIзIJачасться зазвичай як t,I(вitJале}i,г гроlхових кtlш,гiв,гi.ltьlсtt в разi ltороткого строку поI,аIllенI(я,
IlrlгIрl.,lк]lад, llро,l)lгом t-te бi;tьшlе lliлс,грtl п,I iсяцi з /:\а,гll гtридбання.
ГРОrllОвi I(оtuти Nlo)I(),l,b ч,гРr,Iiчrуваr,ися. а операцiТз
i

Ho,1cпl

r,ri

H14MLt

lIроводt4тl4ся в rlап,iонttльнiй Ba;tto,Ti ,га

в

й Balrtclтi,

lнОзсмна B[lJIlol,a -- ltе BaJIIoTa ilttltit, HilIc rPyl:cIIiotlaltblta l]алюта. якil визIIа(IеtIа у п. З.5. цлlх

Прип,tiтоl<.

:

l.

Грошrовi коLll,ги визнitlо,гься за

yN,toBl4

вiдповiднэстi rсритерiяN,l визIIання аI(l,ивам[I.

По/lал_ьtllа оцiнltаt l,poшtoBиx,KoltlTiB здiйснtостзся зit справеллиl]оlо вар,гiстIо в разi розмiшlенгtя
бiltbtll ltiltt три мiсяцi зi звir,ноТ дати. яIiа лорiвrl оt, tloпtitlaLrbrtiй вар,гостi.

ПОда;tьttlа ilцiнка гро,шовl]х Iiошr,iв, 1-1pc!,cTaBJI::Hl.]x лепоз!tтаI\,tи, здit"tсrlIоеться за амортизованою

собiвар гiстI,э.

оцirlка грошIов14х Itot1,1,iB в iноземнiй
оr! iцi й нимr и l(ypcaj\,l и I-Iацiонал ьrlого банку Укр
1-IepBicr.la

У разi

Barltc1,1,i
лТгtи (LI

здiйсtlюс,гься

БУ),

1,

tiiуrIкцiогrальнiil Ba.ltKrтi за

гIрава виI(ористаIlня lcoltlTiB на по,гочtIих рахуIIках в баllках (нагlриttлад,5,
випалку призначеIltrл IIБУ в банttiвсьt<iй 5zgT€ loBi ,гимчасовоi адмiнiсl,рачiТ) цi ак,t.tлви мох(уть
обме',,I<,.эttrlя

бутlа ttласифiкозаrri у скла2li tiеIlо:гочL{их аlсгlлвiв. У випадку прийняrr,я I{БУ рiшrеtitIя лро
лiквi;:1аttitо баrtitiвсt ttоi' ус,lаttови та вiлсутIt,_с,гi iлп,lоьiрtlос,гi повернеrIIlя гроtпових Kotrlтi в,
визнання i'x яlt ак,гl.tltу приI]иняст,ься iTx вартiстt, вiлобра>ltас,гься у сttлалi збt.tт,ttiв звiтllого rlерiоду.
4.3,3. dlilr:rllcoBi ак,!,иВи,

шцо

оцiIllоlо,гься за аlчlортIIзованоIо собiвартiстlо

/]о фiirаIlсоiзих aKTllBiB, ll1o оцiлIIоlоться за аNIор,гизоваьlоlо собiвартiст,ю. Тогзар1lство вiдltlсlсиr,ь
DеП.ОЗttпttt, ieбitltollc:bK,,l заборzовuпiсtltь, J, mo,ryi)| .tttclti позlлкtt.
Гl iсля псрвiсtltlго визtlilIlttя гIo/itlJlbIlla t,lt,liHb:r 21сбiторсьrtоТ заборговаttоотi здiйсt,ltосться за
амор]]изо Bat tolo соб i вар,гi с,гtо. застосо вуIоч и N,tетод ефскти в tlого вiдс отttа.

Засr-осовvк-l.tt,l аttалi:з дрIскоltl,оl]аних гроttl()вих потокiв, ToBaptlcTIJo використовус одt{у tlи кiлька
cTaBoI( дI4сI(о}iту, rcoTpi вiдпс,lвi2lаtоть пepeвa)KalollI4]\,I на []инку ItopMaM ilохолу лля (litrаlIсових

ittc'l,pyMellтiB, якi '\1alol,b в ocIloIJl-Iofuly подiбнi умови i хараlt,герисl-иI(и, вклtочаIоtII.1 кредитrlу
яtttiс'гь iriС'грул,lеtt,г?; зO.rlIlшоt( cTpol(y, про,l,яго1\,l ,I(ого cTat]Ita вiдсотка за кон,гракт,опл е cPiKcoBal]oto,
а 'гАItо)It заJtиtllок строк}, до погашеIIIIя осноБ[tоi' суми 1,а валю,гу, в якiй здit"lснtоватLIмуться

Jl

'ГОВ ((I{YA KPIC/{I-}ItBECT)
il рим i],ltи
cTa}loм

у

tI1 ll

tta, З

до ФII-{лнсовоi
l цlУ;tilя lJ020 poKl,

crt l ITx \.цl р а
I

i' i

!

с ь к1 l.Y ) р

Ll {j l! l t

вl,гI-1остl

з

l,a за piK, lцсl ?лliiр1.111зgя зазIli-,lчеtlоI() Jtатою

ь

гроltlOвt{ful14 IIOT()I(at\l1.1, lIдJleil(t,I14j\lи /1о cl]jla1.Ij IIа l(Otrl14c,Tb
по1,0l(ilмt,{, якi I(омltагtiя очiкус: одержа1,I.1 tIa cl),OtO l{ори,Jть.

I(oMllaHiI за.цоговоропt i грошttrвиьли

СТанОм гIо Ko)lilI} звiгtly 21ату'['оварис,гl]о tlцiгttос, llи заз}Iав кредlt,гIlииi ризик за rРitlансоtзлtпл
iГtСТРУп,iеtIтоh,l зIlаLIttого зросl,анrIя з N{оfulен,г,l первiсг,ог0 визнаIlня. Гlрlr BltKoHaHHi такоТ оцiнl<и
'l'Ое,аРИС'r'ВО
замiсть зп,tiнtл cl,Mll о.tiltуваItих крсдI.rгIII4х збит,ltiв виI(()р1,Iс,говус зплiнl,р1,1зику
НаQ'ГаlIIlЛ /t!-'(lo;lT1, (tlевиIсонаtiilя зобов'язаrIь) протjлгоА,I оtliкуваIlого строк), дiТ t|iiнансоi]ого
iHcTPvlt,iclIТa, Лля в}lItoIlання TalcoT оцilll<и'Говариство пopiBt,ttt_lc: ризик IIасI,аIltIя деt|iо,ч,г1,
(ltcBtlltot]iitHHя :зобов'я,]аllь) за {iiHartcoBtaM ittcтpyMeгlTc,M с,гаIlоNt rra звiтltу дату з
р14зиком llасl,аIlня
l,
,ЦСq)ОJl'l'}'']а (I)l}laiIc(jB[.li\,I lIlс,груменl-оi\,1 с,ганоfuI rIада,гу tlервlсI.1ого в14зIIаннrI, iBpaxtlByc прi-l llboMy
ot5t'pyllT,oBat,lo необхillгt1, та гliд,гвер/l}I(увану iнdlорплацirо, Lцо с доступIlоlо без гttiлvtipttt.tx ви,грат
itбQ Зl'Сt-litь, i tзк;tзус lla з}Ialrltlе зростан}{я кре/U4т}Iого рIlз14I(), з N.{oMel.lTy первigllор9 визнанlIя.
Ioililp,,,ct,Bo

fur())I((:,ip()бl1,I,}.l

IlрilllуUl,сIIIlя lI[)о,ге. Ii(o кJlсдитltиЙ ризиli за r[liIlnttcoBlttvt itlcr.lrYMclIToM
з момL'Il,гу пеlrвiсttог<l l]изtlttlItIя, яt<tцо бч;tсl з'ясовано. Lцо

I,Ie :]аЗ}I.,lIJ З[lаLlrIоl'о Зl)ос'l'а}II-lя

(litlаltСrэвий irloTpyMeгlT

]\{ас н14зький

рiвегlь крсдI4т}rого ризику

cTaIIoN,I tta:зBiT,tI1, лаt,у.

У випалt<у,rрittllirсового ак1 ивч. ulо с l(редитlIо,.зltеttiнеttltм с,га1.Iом tra звiтlt5,i{ату. аJIе IIс с
ПРtiДбаilипl або створеним крсдltт}iо-зtlецiненим (litiaHcoBlrM ак,I,14воi\,l,'Говарис,гг,о оцiнк.lс
ОЧiКУВаrii креlllt'гнi зби,гкtr яlt 1riзtlt.trцIо пtirl< ва"цоtзсlкr ба.llаноовtltо варr,iс,гtо aI(T,IIBy та,геllерiIлньою
ВаР'ГiС1 to О'tiI<увititих'плайбутrliх l,potltott1,1x ltoTclKiB. цисконтоваt]о]о за tlepBictloKr е(lсlк,гtлвltсltо
cTaBI,:oi() Bijlctrгl:li ,ra r|liltatIcoBllM aI(1,1,1l]ort. Будt,-ltttt l(о|)1.IгуваIllIя t]I.1зIlftс,I,ься R прибt,r,ttу абtt
:ЗбИl'К1' яrtс приб1,,l,ок абсl зблt,гок Bi21 зьtеtltllеlIIlrI t(орисr;оотi

1,ОВаРllс'гво вl4зIlас баitкiвс:ькi /lепозити зi с,гроttсlм,IlогаlrlеIltiя вiд, .lо,гltllt,ох ло /{ваI{алцяти
r,riСяцiв з даl,и cPillaHcoBoT звi,гttсlстi, в разi, якtllс дострокове погаtLIенI]rI l,aI(}Ix лепсlзитiв
Йlrовiрнtl гrрr)зВе2lе.l(о зtIftчlIих (litlаtlсових в,грilr,. в сl(jlалi пiJ,гоrII{Iiх фiлtаtlсових illвЬстлrrtiй.
'I'c-lBaptlc't
Bt-l Biдtloc;lo бatltciBcbKttx лсlIозlll,iв Miit, llаступII) l\{одс,li, розрахуllк\, ,lби l,tty Bi.t
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l

с tti

t
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r t

ня

t|l i t ta

t

tc:tl ы) 1,o п

к,ги

IJ},

:

депозиту в банку з BLlcol(oto надliiiнiстlо (Irrвестиrliйrtий piBettt, peii,t,tlrtl,y
llаДА,аr. rraAZ\, tiaA, ttaBB13, та lizlltки, tцо Malo-:,b Ilрогllоз кстабi.пььltlй> шlсl пр1lсвс)lоеться
Ре[,"iти}{гOвI.1tlи aI]e{ll-cTt]itMll, яt<i BlliэceHi ;.о, /{ержавIlого ресотру упоt]llова)I(е[Iих
pcilT'r.tltгoB,t,tx аI,еtI,гст,IJ r-IKI lГIФР https://lvu w.Ilssmc.gov.ttil/гating.-agcncii:s/) Ilil , дt1,1,)/
розмiцеrlця iсоtц:гiв резерв збlл,тtсiв розраховуеться в зале}к}I()с,l]i вiл сr,року та )/моtз
роз;llitцсtlttя (при розмiшlеtllti Bi;r l до З-х плiсяцiв -- розмiр збиткl,скJlадас 0%" Bi:r 4-х
плiсяrliп дlо l poKv - 0,57о Bi;1 cyMt.r розплiшlенrrя);
lIp14 ро'tплirIlсltlti/tеtlозиту r; баtltсу з бiлt,ttl Ilизь(I{i\l креJtиl,ним реЙтиltгсlм (сгtекулятивitиii
Прl.J розпlittценlti

рilзеttl, р9й'r'иrrгу. Lllo I]рисвоIо(_"|,llся рс,iiтинговлl

vII| пгентстваN,I14, яlсi BtleceHi до fJерiл:авltого
аl,еlIгсl
[j
I-1 l(l (ПФР) lla .,tti,гу pc_1,1MitItcrItlя t<otliтia
РССС1 l)}' уIIоt]ll{Jlза)t(сIIих рсi'iтltttгс_lви)(
збI,i,гl<iil
рt]зерв
рtrзр;iховустьс)l у trlозпIiрi Bilt 5О/о до l0% вiд cl,rvr It tJкJlаду в за.lе>IttIilс,t,i в

l)озмlрч plI,}ttl(lB

7'| с б i t tt t l 1l

с, t,

ti

(

t,l

rt

i

!t

р ]

(l

в tl l t i

с, t l t

ь

заборговаttiсть ]]Liзllас,t,ься як ак,гив T,or,li, t<о.ltи Ксiп,Iпалtiя с,гас с,гороttot0
/lOI'()B()py'l'lt- вllаслi.'t()It цl)()го. Itaбr tзас I(ll)},дlt-ilIc r(lаг,о (),Ilер)l(ати l,роtловi l(оlU,гIl,
БL-'jylvlt)Бl:tз леЬir,оllt:ьtса

[IеРrЗiСlrа ottilt:<it дебiтrlрсьttоТ заборговlttttlt;тi здiйс,rtlосться за orlpat}eilJlиB()Io Bap,l,it:TKl. itlta
Л,ОРiВНl<r':'вар,госr,i погаIlj9ItIiя,,гобr,о cy,irti очil;уffаll11x I(0Il,гpilKTLI}tx гроttlо,:t1,1;< потоttiв IIа /цату

lllittKи.

з2

т

Пiс.llя llервiс,ttогсl визнанIIя полilльш|al
ам орт14зо

I]a t-to

lo BitpTicTlo.

с

tlit-lt<a дебi,горсьltоТ

1-1ото,tгIУ дебiтtlрсьl<у заборl,ованlсть бсз вс,гаtlовленоТ
cyNIOIo гlсрвiоноl,О paxyllKy (lartTyprr, якtt(о зпл}lв

заборгованостi вiдбувас.гься за

ставки вiдсо.гка 'I'овариство оtlitlюс за

/lllcKo}Il,yBaHIjя с IJecyTTcB11M.

rDillalrcoBi ilKl,}!BII, tl(o otlitlloIoTLCJI lta clIpllReli.llrIRoIo BapTicTton з вiдображеIlIlям
рс,]YJlЁ,тдту у прлlбу,гк1, або збlrтlсу

r1.3.4.

lIо срillагlсових активiв, rrцо оцirrrсlються за справедJIивою гзартiс,гlо, з вiдображеIlням результату
переоцir,rки у гlрибутку або зби,гкlr, вiлнос,я.гl,ся акцii'r-а паТ (частr<и) ;оariодцпр.оI(I4х.l.оварI4ств
,га iншli
поточнi (iiHaHcoBi illвестиLliТ КомпаlriТ.
спрztвсэллtава вар,гiс,t,л,
сlргаtt iзrt,гора торгi влi.

аltцiй, якi Bltecelti Д,l бiрllсового списку, оцiнtоетьсяl за бiрittовим курсом

Якlцо акцiТ мають обir,

бiльш як на ОЩ}{,)N{} органiзаторi торгiвлi, прI4 розрахуIJItу Bapr-ocTi
акт,l,tвiВ,гакi iнстрУN4еtIтИ оцiнtою,гьСя за Kypco]vl I]a oc}loBI{oN4y
ринкУ Для tlr,ого ак,гиву або, за
вiдсутносr'i основноГо риIlку, rla ttайсприяrг.ltl.tвilllоirtу
ринку для нього. За вiдсутllостi Ьвiдчеrlь
на користЬ проl,иле)(i{ого, ри}lоК, на якоМу Товариство зазвичай здiйсrrrое операtliю гlродах(у
' за основrtltй ршlок абtl; 'за вiлсутI,1остi ' ocI-1oBHoI.o p14HKy, за

aI(T,1,1B)i, rlриiilиhстЬся
t

la йс, t tрllлят;l tl Bi iti ll

;-

й

ррII

(ol(.

llp14 OllIIltll сtlраt]слJI1,It]оТ BapтocТi аtстlавitЗ КоплгtаtлiТ засl,осоtsуlотl,сrI ме,годlt оtliltttи BapTocTi,
яt<i
вiдпсlвiдаlОт,ь обс,гавИllам,га для яких с д)ста,гIIьо даtlих, rцоб оцiнити справедливч
BapTicTb;
п,Ittксl,tпtiзуtоtt1.1 виl(орИс,l,аti}Iя доре,"iIl1,1х вiд tритих
даIIих т.а ш,riнiмiз1/lоtl1,1 виI(орис.l.а}ll{я закрит1,Iх

вхiлttих лаllих,

е пiлс,гаrвIl вва)I(ати, шlо балансова BapTicTb суттсво вiдрiзнястr,ся вiл справедливоТ,
1'овариотво вl{знаLIас сllраведJlиву Bap-гicTb за допо]\,lогою irlшик метолiв оцitlкl,t. Ьiл*"пaпп,
Mo)iyl,b бl,ти зушIовltенi зна,ltlиN{и зплiнами у
фilrансовому cTaнi cMiTerlTa таlабо змiнами
lcoH'totlttTyptl риtlltiв, на яких епti,геlлr,здiл"lснlос cBtllo дiяльrliсть, а такоя( змiнами
у KoH'tollцTypi
t|lонлового I)и1-Iку.
}IKrl1o

СIlравеллива BaoT,icTb аrсrliй, обil,яких зупlлнениii, 1.оп,l1z.ll.tслi цiнlllлх паперiв eMiTeHTiB, якi
}
вклttl,tеt,ti до СпискУ ob,liT,crlTiB, ш(о маlотъ ознакИ r|liIcTllBrtocTi, визначас.I,ьоя з
урахуIJанням
llаявнсli;тi с,гроttitз вiцновленtlяt обiгу Tal(}lx tliнних паllерiв, наявностi (liHarrcoBoT з*iтпостi 1.ill(их
еплiтеrlтiв, резулr,r,а.гiв Тх дiя.ltьлlостi. o.IitcyBaIlItя налхо/{)I(еIltlя майбутiriх еltономtiчнl.tх вигiд
СIlравсдливе BapT,icT,b Llacl,ol( госtlодарсЬIс4х 1,сварИст,в otliltlocTbcя tla пiдс,гitвi аttалiзу змtiltи
власI]ого ка п iтa.;ty об' cKT.zl i нвестуван ня.
4.3.5. ]Jобов'яlза ItElл.
l(pe.ltrr1,opcbt<a зltборl,овпtriс,гь ви,JlIа(-гl,ся я к зобов'язаI-{Ilя I(oMlralIiT r,олi. lсоли Компаttiя с гас,
с,гороIIоiо ,цоговорУ ,гtt, вItаслiл(rI( tlЬОГО, ttабувас lоридичне зобов'язаtltIrt спла,I,II,гиt грошtовi
коIil,гi4.

1]oTo,tl,ii зобов'язаt-trlя ---це зобов'язаrlttя, яlti вiдповiдають одrliй або
декiльlсом iз FIи)кLlеtIаI]елеt-lих

0з на l(:

- (glriBHl,tllTBo :I'oBapl4cTвa сподiвас,гься поtаси,l,Ll зобов'язАлttlя
фiнансовltми iнс.грумелlтап,lи або
зобов'язаrtня пiдляl,ас IlогаlIIеннlо пljотягом дваIIалця],и мiсяцiв пiсля звiтгtоaп пaрiолу,
- KepiBtttlrl,гBo 'l'овариства-llе мас безупtовлlоt,о права вiдсr,ро.tlлт,и I]огаlilенгtя зобов'язаLIIlя
tlро,гяI,ом lrцоlli,tйплеtttjIе д1l]ilIIад1,1яtтtt мiсяtцilз пiсJlя звiтtlого llерiоду.

зз

ПО'ГО'tl,ti зобов'яl:;аrltlя r]изнаI()1,ься

за

\/ivloBII

вiдllовiдtlос,гi визнitчеIllII() i критерiям

визtIаЁIнrI

:]обов' язzlн ь Ком rlarr iT.

фiнансовi зобtlв'язанttя класифil(уI,t)тьOrl як фitlаrtсовi зобов'ltзання за аNlортI.tзованок)
BapTicTto з вiдобралtеtIt{ям результату перооцiнl,:lл у прибутlсу або збитку.

IlО'ГrЭЧГli

Гlоточrлу крелиторськlz заборr,оваIliс,гь без ютановленоТ ol.aBKI,I вiдсотка Товарис.гво оцiнюе за
суl\,lою перtзiсlIого DarxyHl(y (lактури, якщо вгul|lв дисl(онтуваtltlя е несу.ггевиiчI.
4.4.

Облiковi полi1,Itlси що/{о необороr,них ак,гпвiв

4.4.1. ВизIiа[Iня та оцitll<а ocll()BII,I{x зас<lбiв
в1.1з}latс ма,герiальний об'сtст oclloBtII,IM засобоп,I, яIкLцо Bitl )/тримуеться :] ме,гоI{_)
ВИКОРиСтаllltя Тх у rl1lotleci своеТдiя,,rьностi, н;]лання IIосJIуг, або дляt зlliЙсltеьItля адмiнiс,гра1,1.iвн1.1х

ТОВаРисr'во

i СОtliальtIо-I(уJIь1,)/рн1.1х (l1,ttкцiй,

cTpol( к()рисного викориотаlлня (еt<сгt.ltуttтацiТ) яrсих
року rа/або BapTicTb яttих бiлt,ше 20 000 r,plr.
'Говарисr,во
I-1epBicHo
оцiнюе осноtзнi засобtл за собiвартiст.lо.
с;.til<,\,ванлtй

бi.llt,uIc оjlн()го

У

подальtлому ocl{oвHi засоби оцiLlюIоться за Тх собiвартiстю мiнчс буль-яка наI(опиtlегlа
'га будь-яlсi IlакопиLIенi збитки вiд зtчtенп_lеlлtlя корисtlостi. Сума rlакоп[л.Iен(li'
аПtС-lр't'изацir'на 21ату псреоцiнки викJlIочаетl,ся з вал]воТ балансовоТ BapтocTi акr,иву та чрrстоТ
СУМИ" перераховаttоТ до переоцitlеttоi cyMll rктиву. ,ЩооцiltIса, яка вход1,Iть ло складу власrl()го
КаПi't'а.llУ, переноситься до llерозllолi.llеного l,pIlr5yтKy, коли lIриlIиtlrlсl,ься t]изIlання вiдltовiдttого
аМОРТИЗаЦiя

aNl иву.

CT'allolvt rlа З1.12,2,02а року на балансi 'Говар!Iс,гва облiковуtоться octtoBtti засоби,
l(Ol\1Il'lol,epIla r а ot|lir:lta гсхtliltа,

у

сl<лirдi яtttих

4.4.2. |ltэzIаll i,tll i Rltl,!)a,l Il.
Т'овttрис,t-вtl }Ie виз[Iас в балагlсовiii вартос,гi об'ск,га ocI{oBHl-]x засобiв виl,ратI,1 [la ll{ollei{He
обсlt5'говувеннr], ре]чlон,г та TexHi.trle обслугоБчftанIIя эб'сttr,а. I{i витрати в1.1:]наються в llрlлбl,r,ку
'tи збtатt<у', t(oJl14 воl]и ltонесегli. В балансовiй BepTocTi об'ек,га осLIовIIих засобiв вtазIlittоться TaKi
гlо7дал ь lt t i в и"грill,и, яt к i зало вол ьtlяtоть Itриторiям l]I4з}Iаl l l Iя aкTtr ву.

4.4.3. Амортttзацiлl ocIIoBIIllx засобiв.

ДМОРr'изаtliя осноtsнLlх заСобiв 1'oBttp1,1cтBc riараховуеться пряпло.ltiIliйнt.ttчt методоl\{
B}l корt{с,гаI ilя м TaKI,Ix щор i ч rlllx I]op]\I
I

:J

:

- Комгt'tt,tтерна,гехlIiка - 50У.
- ()r|liсIrс, обllалl tlltirllt

-

50О/,

АМОРТИЗаilitО актив5, lloLl!|}laloTb, кол14 Birl cT,rc прида,гн14м лля L]1,1l(орl{0,гаIIня. Аплор,rизаuitt,l
аI(т'иl]у прl.ill1,1llяIоl,ь tla одFIу з д(IJох да,г, яI(t вiлбувастьс;t pztt-liute: на лЕtту, з яttt,li аiс,гиз
КЛаСlt(lit<у'к'l'l'ь яlt у,гр}tN.tl,ванl,tЙ для прода)ку, абсl на лату, з якоТ IlриIl1.1llяtоть l]l1з}lаtlllя ак,гllву.
I(апi,r,а.пьrri RкJIа/lеtiIlя R ()pL.Hлol]ilt.li гtримiщеI{lIяI &]\4оtrl,1азуlоться протrII-оNl TepMilry Тх
виI(оI) llc,l,a

I{

tto1.1I,tcitot.cr

llя.

4.е1.4. l{ема,гсlliа,п

bHi

а I(l,I,t BLI

I-ielraтr"piaлt tli ittсt,иви, якi були прлrлбанi эI(ре]\4о, при гrервiсFIому RI,IзrlallHi ol1i lltolol,bcrI за
ПеРВiС:нОtО вар,гiсr,tt,l. Iliсля первiсlлого l]1-1зtla}IIIrI немаr,ерiальlli аl(],иви облiкогзл,кtr-ься:]а
ПСРВiСllОlо B;tp,l,icтlo за в}IрахуваilняN4 накс|пиtl0I{оТ амортизаLцiТ ,га }{аl(опиt{еIlих збиткiв вiд
ЗНеtlittегlгIя. i-{еп,lатерiальгti активлt, виробленi саlvос,гiйrIо, за виня,гком каliiтаlIiзогзаних р,итрат на
:,4

роЗробку гlролукт,itз,'lte ttагliтаtлiзуtотьсlt, i вiлгrовizir,ri ви],ра,ги вiдобраittаrоться у звiтi про
за:lвiтниЙ pili, в llKclп,ty Bi1,1 виttлllс. Строк I(орисноI,о виl(ор1.1стаIIljя I{е]чlатерiальttих
аltт'llIзiв Moit<c буr,и або обмеrt(L]нI,I]\I або tлсвизнаlLlе}lи]\t. I-1ervlaTepia.llbHi аlсr,ивl,t з обмеrl(енtIм
cTpol(oM кориоIIоI,о в1,1кориотаrlня а]\4орт,}Iзllt6ruaо гiротяго]\,I l{ього ,гермiну i otliltltltoтbcя LIa
гlреltмет:lttеt,lit,tегtlIя. якlllо €] озtIак[l знсцittспня l1аног0 tlепtатерiальt{ого активу. ГIерiод i мегол
tIapaxyBar{FIrl ttп,tор,ги:заtliТ J{ля rtемаr,ерiальllого aKTrlBy з облtеlItсtлим строкоN,I I(орисrIсго
B'tI(op},I01,atlIlя переI,лялаlо,l-ься. ,l}( Mitti,r,ty;t,1, в rtiгltii ко)Itного звi,гtлого перiолу. Змiна
перелба.lуванOго с,грок)/ .l(орt,lсlного виl(оrJистаltгlя або передба.lуваtlоТ сr,руl<тури споживаtIlIя
MailбyTllix elctltloшli,lltlrx влtгi.,1, втi"целlих в акr,ивi, вiдсlбралсасl,ься у фirlаlrсовiй згзiтtlостi яlс змiгlа
ГtеlЭiОЛ5'або мстоду наDахуi]а}lня аNIортttзацiТ, залежItо вiд сиr,уацiТ, iвраховусться як змitlа
Об.ЛitttlВих оrцittоtt. Витрати I{a аморт1l:lацitо IIематерiальFIих активiв э обмс)I(еtlим строкогчI
I(Орl4сного вl4кLrрI.Iс,гаtII{я вI.Iзrlаtоться у звiтi про прllбуткtа i збитки в тiй категорiТ вит,ра,г, яI(!l
вiдlповi;lас фl,нкцiТ нема,герiальIIих Активiв. Дмортизацiя розраховусться лiнiйнttмt MeTolloi\,I
проl'я]юful cTpoI(y корисIIого виI(ористаl{ня aI(T,tIBy. Лохiл або влtтрати вiл сiltiса}{tlя з балансу
llеПlа'ГеРitl"'tьtlог'tl аI(тив\/ вимitrrtоtо,гься яlt рiзнлlttя мiяс чLlстоIо tsl.iр5lrlцзlо вiд вибуття аI(,I,иву Ttl
баilансов<ltо BapTioTttl aкl,}lBy, та I]изнаються у звiтi про сукупний дохiд в Ivlo]\,leHT сtIисання з
СУКУП1,1llЙ дО.хiд

балаlrсу да}{огсl активу.

Дvоргttlаlliя Hr:lttaгcpia.ltbttltx аlt,гивiв.строк KoI)IlcIloI,o l]lIKopllcTil1-Itlя яких IJстаlIовити нсмо)I(лиi}tl
11g t]i7lilyBat,'tt,cit.,l,ttl<i ак,гиви )/тримуlоться lta бa.llitltci ,;а cttlrattc/lJi ивоIо BapricTlo. з мо}I(лиl]оIо
г;cpr:otliitt<cllo рilз lja 5 pot<iB, яl(trlо t<epiBгttttlTBo'ГoBapllcTBtl N4ac професiйrlе суll)кенtlя l}

:-

гiсобх iлl rocтi

гl

pcl

вt,деIi

i

t

я TarcclT перео tli

I

I

к

tl

С'ганt-lм rra 3l.|2.'202a poI(}, 1-1a ба.ltаrrсi 'I'oBaptlcTBa облiковуtо,гься IIeMil,гcpia.ltbtti ак,гиви, у ск.падi
,lKtIx програшtцс забезllсчеIlIlя r,а;lillегtзiя }{а праl]о здiйсltеrtняi Ilpo(lecil"tHoT лiя;tьtlt-lс,гi.

4.4.5. ЗrиеrlшенlIя K0ptlctroc. i ocrloBtlllx:r:rcoбiB та нематерiальIlих atcTlttriB

lIa кожrtу,зlзi:гtt1, jlaT5, 1-опuоиство c_lцiHloc, чи с яI(ась ()зIIака гоI,о. що кориснiсть aI(TltBу I\loil(e
ЗN{е}ILli1,1],LIся.'I'оварис,гво змсI'Itllуе балансову ваlrтiс,гь активу до суми iiого очittуtзансlго

вiлttlкодуванIIя. яI(IIIо,iтiльки якщо cyn-Ia tl.tiKyBarIoгo вiдшtкодуваIIня aKTl4By MeHllla вiд його
бiiitattcoвoT BaprocT,i.'I'ar<e зпtеllLtIеIIljя IIсгдl"]но |]изгIа(:гься в прибутках,ltl зби,гl<ах, яl(li{о aI(1-t4B lic
ilблiког,Уrоть'за ijереоtцittсноtо BapTicTlc згil(ltо з h4СБО l6. Зби,гоlt вiл змеttшення tсорисtlос,гi.
визltаtl1,1i:t лля активу (за вl.tl-tятком гулвi.чу) в гlслперсдlliх перiодах, ToBapI.tcTBo сторнус. якlцо i
't'i;lhtlt яltl11с) змiгtи.ltlася гtопередцrIi оt{itllси, зас,госоtsанi'д.ltя визttаtlення суми tlчiкувагlоl,tl
iliлшrсодуваrrня. I1iС.;lя l]из}{t}}IItrl зби,гlсу вiд зr,tеtлrrttlIItlя корисllоотi аморт1.1зацiя сlсновних засобiв
iiоDLlI:)/стIlся в пrайбу,гttiх rlс,рiодах з MeToIr) розпкlлiлеlIня перегляttутоТ ба.,lаrIсовоТ BapTocTi
ttеОборсl,гttого активу Ila сисl,еNIаlтlt.l,гIiй ocHoBi гlротяго]чt строку I(орисlIого виI(()риO,гirння.

'

бУl{ь-яrti llоча,гксlвi прямi витрат,Il, поrtесенi орсндарсN,I, вl(.пючаtочи MoT1.1Balliйlri влtп.;tа,ги
opelllllr з t} iзи,-t лlимt t.t особам и:

ll1_tи

уклtt,,1аltн i 21сlго Bopi в

".оцiнlс5,:риl,ра,г, як.i б54луть llol-tc]ceHi пi]и ltcl\{oltl,axci iпcpeMitцelltri базового активч, вiлttовлеrtнi
Bitt розтаLловуеться, або вiдновлегlня базового ztк],иву ло cTzltIy, якс {]имага(],l,ься

Цl.ПЯFII(И. tIa

'IK()My

'Г[)l} ((КУА кРЕrЩ
lIl,iiN4I,гIi14 л()
СТаНOМ rta
1|

П1,1t

СЯч
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l

ГРv/tня 2tl20 pcrKy тa зэ piK, tцо зttкiнчl,tвся зilзtIаt:еitоIi) латоIо
0j lt сь

l\lx

zp,il

в
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,ЗГillrl0'] yM()Ba]\1ll оl)еliлI,I, за ви}{ят,коп,l вltrtа,lцltiв, Iсо;lи,|,аl(i tsиl,рати по1lесеtli д.ltя виробниtцI,1за
Заtlасiв.'l'оtlаllt,lстпt) l,itкi BL]TpaTi.l р,изFlас \,сltлаlii г}ервiсlIоТ BapтocTi ilKTl4By в форr,li праtsа
кOр1.1сiVваrlня I] r\,Itti\4elIl, R14I{14i(I]сrtt,lя у неТ зобсltl'язаttt{я lцодо таких ви.грат,
4.5.2. Il epBit:ri :i tlцitl lca зtrбов' яlза ll ь
I1a ilitT1, IIочtl,гк),оре[lлI1 Товарис,гво оt(itlюс зобов'язанllя з орен/lи:] IlостуIlовиI\{ з[lи)кеннrIN,I
Bilp'tocTi opeн/iнIlx гIлат,еiltiв. якi tI{e tle з/{iЙс[Iенi tla l1to,]IaT,y. ОI)еl]днi плате1кi дисконтуtотьOя з

договорi орендt4, яl(lцо ,гака с,гавка мох(е бути
,rle]'l(() I}иЗНаtiеtlа. Яlсшlсl TaI(y сl,авIiч виз}lаLlI.1,ги ilеl\.lохiлIIво, Товарис,гl]о l]I,1корисl,оl]у(] середнlо
вiлсО,тrtову cт,atilt5, за l(рецI|,гами банttiв за пoBtlllii tlсtlередцнiй плiсяItlь,, lllo IIерелус.t1атi початку
ОРеI|дt{. За вiд;l,гноtlтi кредитiв бере,гьс:я c,I,lBKa. зtl яI(оlо Товарист,во \tогло отриN,Iатt.] крелит у
ЗВiтгtсlму чи tlоllередttьому,I(aJlel{iцaplloblv рошi зз рсзч.цьтаl,аN,I14 перегсlворiв. Якшlо кредити tIe
О't'l)t.t1,I),tзttлl.tсlь iIie
плirLIуl}ftлисl,,,до о,гри]\4аI{ня,:Iо берс],ься серсдня за гIопередlIiй мiсяiць
lIРОtIеI{'гilа cTaBKa:-ta довгооl,рок()t}иNlla креi{иl,аN4и блrlr<у в ltацiоttальttiй Ba:tloтi ,tt,.ltя суб'rlк-гiь
lt)clt9;1дn'nlJalllI)i. оItl,блiкована lra оi|liцiйltопtу сirй r,i l l)\' http.s://huпk.grt,,,.tttt/.
t],1кор1,1с,IаIlня\{ I1pol(0I{1,Hojl cTaIJKI.t. заклаJ]е}lоТ в

I-Ia;laT,y поllt}т,,Ii\,оре!Iд1.1 ореllд,lti плд,ге)I(i,
с

i(-,ll]даl(}I l,ся,j

якi

вl<-,lгэчаються

(liксilваtlих tt.llaTelltiB за вирахуванняi\{ будь-яr..их

c1,I4lvl)/Jt|Qlgt1l1д tlла,геlItiв

(),|,l)и]\lilIlhIя;

'

в оцiltlсу зобов'язаIlь з ореIlди,

:

з орсIl/1и

дс)

зirлillltих operl/lHllx гt.ltатеrltiв. якi залеiItаl-ь Bi,lt, iItдексу або с,гtrвки, lloLIaTl(oIJo ot{ittetti
ставки I,ia даl.у почаl,ку огlеI{l1и;

з

tiикорис'гаIrIляl_чI itl21eKcy або

.

суjчlt l,ар:tti,говаtlоТ :tiквiдацii,rноi BapTocTi;

4.5..}. ПoдaJlLltllit оцiнк:r актI{Rу в форпri IlpaBll }toрl{с,гув}llllIя

у
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TOl] (KYr\ <I'E/\l -i}lBltCT',>
Ill,t4I\4l1,1(Ll i

() tDll{лlIсоRоi звlтIIо(

j],I

'It)В ([dYA ((PIi)jti-iHBICC'Г)
IlPl4MI,1
lt

l u

u

ки llo ФI1-IАllсовоi звIl,ностi
3l грч/iня 2020 рсlку,газа piK, tt(o закiн,iивс,l

на

с,га}Iоl\,t

у,

l

ч

a.Y

.|,

li

ч'l l l (,

|)

ь

ь,

1

l.i," р

! l l l

е ll

зазtiачеrlою даl.оlо

ь

tt1o ltoI,atltetIIIя зобов'язаrIliя l]1.1NIага,гl,: 1,4е вi4бутгя рrэсурсiв, l(о,грi 'tзTi"llttltor-b
etctlltoп,ti,ltli виl,од}.l, i ,vttlilitla 2достоtзillно 0l{iлIи,гt,l суfuгу зосjов'язанllя,
IleN,IO)I(JIl.,ltJo),

у собi

ToBapl.toT,Bo T,aKo)lt oTIJOpIoc резерв виl,рirт llll ()ll jlз,г)i tilорiчн[tх (сlсновгlих та долатlсовl.tх)
вi/tllус,г,-ltt. ['озрах1,11о1( l,al(c1,o резерtJ), з/IiйснIос,гLся t]a lliлставi Ilрави_п обrriковоТ полiтикl.t
ToBaplrc'I'Ba. Рсlзпliр с,[l]ореного резерву оIlJIаl-и вiдгtустоlс пiдлягае iIIвеrlтари.зацiТ на кiнець potcy.
РОЗшriр tзiдрахчвань

до рсзерву вi,цпусток, вIiлIочаrcчи вiдрахуIJаI,I[lrI tla ссllцiа.ltьtIс страхуваrIня з
lll,Ix cyN{, розра.\ов,/tоться l]ихоl{яtll.t з tсiлькос,t i /lrliB (lак,ги.tно t,Iевикорис,rаноТ tlраtliвгlикал,tи
llillГtycтitl,tтaTxItLoi:,oссl)сl\liьодеIllIоI,озаробiгкуHz
п{oMelI{, llроt]слснl{я,I,aKot-oрозра;(}llKy.J'aKtllIc
МО)l(_у'гь iзра.tоt]уiJатис:я irIшti oб'clc,L,l,tBHi сРаl<,горtt, lllo вIlJlиваIоть tla
розрахyllок цього поl(азtll4ка.

У РаЗi tiеобхi;ltIос,гi
i

t

в бухгllлтерському об.пiку

роблrr,ьоя l(ор1,IгуtоLIа IIроt]одt<а

ltзсн,гари,зацiТ рсзсllв1, Bi/tllycтoK.

4.7.2. Brl пrlатlл

п

;la

l1

il}ц

1.I

Kairt тa lIeHci li

tt

i зобоtл'

я:;:ttI

зl,iдltло дани.х

lIя,

як вtlтраl,Ll ,га як зобов'я_lагltlя rliсля
В}lРiIХУваlIi{я бу,;tь-яrtоТ вже - сtl"паLIеI]оi' сумtи. Товариство визнас очit<уванl, BapтicTb

ToBapttc't'Bc', ti14зtIас- I(с-'i]oTKOcтpottoBi виllла,t,лr llрацiвIlикаlч,

коро'гIюсl,роl(оlJ1.1х i]ип,ца,г ltра,tдitзttl.,t,каrчl за вiдсутtliс,t ь яlк забез1-1е.tеtlttя гliдпустоlt.. гtiд Llac IIаддIItIя
праlliвtликами посJ|yI,, яlкi збiльtLlуlоть Txlti права на r,rайбу,гtli вигlлати вiдпусttltl,tх
Вiдгtовi.цr,Itr

до украТttського закотJодавства, T'oBztp4cTBo нараховус вIIески rra заробir,ну

гlJIа,t,у

ttpaцiBitt.lKiп до l [егlоi iiltol'o (lоttду

;i.8, Illtlli'ЗacтocoBдlli об.lIiлtовi пoJliTltItIl, цlо с l1ot)eLttlIlпlrr дцllя
розумittItяt фiIlаIlеrrгlоi звi,гнос,t,i
-1.8.1. l{охолll ,I,il

RllTpill

tl

/]охоли,I а ви,l,рil,гI,I'Говариства визtlак-)ться зrl мстод()

j\4

l]арахуваrIня.

il9Хi7д"" rle збi:lьruеI]}tя еh.оIIоп4iчrtих виl,iдl ttроr,яl,ом ,lб"lliковtll]о гlерiоду у виг,лядi I{адхо/l)I(еllflя tiи
або у виглlll1i з\lеI]1_1lенrIя:lqбов'яtзаltь, ре:Jуль,гаl,о,l,,l l{oI,o с

ЗбirlьLrlеttItя liориснос,гi aKilrBiB
',;(ii"lbШtctttt>i tI1,1сl,их
'['овuр исr,ва

аtt,ггlвiв, за

BtltIrl,|

KoIl збillьlltеllнlI. llов'язаttоltl :l

I]LIесI(аjчlи учасlltttсiв

ЩОхiл l]и:]rtасться у звiтi гrро гlрrабутки та збиткLl за \,]\1ови вiдповiдlrос,гi в1,1зttа,rенtltо l,а KpиT,epillivt
Вt,lЗlltlllI{я. }Jизllаtrtt.rl лоходу вiлбувziс,гься эдI{очi- cI-1o з ви:]нАtIllrt]\4 збiльltlеllttlt ак,г1.1вiв абtl
:]i\lcl{шeI l{lя :зrэбо в] яза tlb.

'Т'СlВарисr'iзо BJ4зila.::tclxizt tзiл наланt{я посJ]уг, lto-tlt'(aбo
у шriру r,o1,o, як) воно заl(оtJоJlьIlяс
ЗОбt;rl'яЗаlII,Iя l1_1o/(() l]иl{оLIал{tIя, гIередаIоlIи обiцяrr1, пос.IIуI,у (,гобт,о aKlltB) клiснr,овi. ,\KT,l,tB
IlерсllаСl'i,()я. I((]л14 (або,1, плi1l1,,1-61-о, яlt) клiсllт о,грt,t]\,)/с l(оIIтроль tIад,гаlсl4tчI ilКl-t4Bolvl,

I[РИ вt.iЗна.lеrli BitpтclcT,i виttагоролlл Bill уltравлitIня акl,иl]аl\,lи'I-овариство вiлгIсlвi.t1llо до МСФЗ 15
виl(орtlс] говус Nleт,o/l cltlil,ttoBatlttя за ре:j}i,IIь,гаlюh4. /{о шrе,го2lч оцiI,tlованllrt за резуль,I.il,гоi\4 llajlcril(I4,1-b,
:ЗtlllРеПlа, аltа.lliз, RикоIlitlIIlя, заверl.tiсIJого }{а 0bo1,o/1 lirtrгripj 71erlb, clLцiItKIl д,()(lrlI,iIуl-их резу.пь,гат,iв.
BpaxclByit'1.It.l I!pt,irIlil.IIl llрофесiйiIоIо сltеIiтйllи:lil4\, дJlя :змiлrноТ варr,ос,гi t}l1Irагорол,I,1 розрахунок
il( ))(оду з;1i iic t ttclcтt]c я I,Ia lt i i Ie tlb I(o7I(Ho t,O м iся tiя.
Ре:lу.llь'га,г t]изIlаLIеIiнrl рс,змiр5, в1.1нагорол1,1

IJИItОIlаIIих робi,г. в яItоN,lу

лату.

за

1.tlpitB.liiI,tllil ztктиЬапrt.t сlфорп,I;ttос,I,},сil al(TtIN!

вiдображасться роЗрахунэк (оrцiнl<а) досяl,нl,r,lл:l результатiв Ha,lBi,t,tlv

l{ОХi,,1вiл llролахtу фiltаttсових iлlс,грlумеttт,iв або ilrti
в p:t li laloпo.|IcIiilrl Bcix tlавелеttлlх /la.lli ),]\{()в:

,

TOljal)!lc]'l]o Ilсрс.цаJlо llоtсупцевi сугlт,вi pIl:]llI(

tP i r,ra

rIсовИ

ii

i

t

tcтpyп.tet tT абсl'i

ll

ttl

i tlI(,ги

B}l

;
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aKTl.tBiB врIзна(;ться у rll)ибутку або збиl,ку

t i

Brtt,lat,tlpO/tlI, tlt_lB'яltlttli ,} t}Jl{lcIIicТl() IIа

t(YA

]'OI-}

((

llРИ

l'|'КИ

Vl

с,гаlIоivl Htt
))

п1 1 l

ся

ч (l.\,

3l

))

((Il'

[О

/

tilДf -tНtsЕСТ>>

(DI I,1л I-1Co

l,р1l;ttt,я

воТ зв I,1,I I9CTI
2020 рокута за piK, ttlо'закittчив.r зазнаtlеlIоtо да],оtо

l{p ttj' l t с ь Kt t,y ? ll в
{)

еtl

ь

- за 'ТоварИсliвоМ IJe залрItпаСться aнi по/lальш]
}.tIflCTb управлiнсЬI(ого перOоналу у формi, яlса
ЗаЗВИЧаЙ ПОВ'ЯЗаl{а З ВО.llОДiННЯм, aHi ефективний коIl,tроль за проданим}.,
фiru,iaо""r"
iнс,груллентами або illшиlчtи аI(тиваIчlи;

; с}м} доходу N,lo)t(Ha достовiрно оцirlити;

- l,iMoBipHo, шlо до ToBapttcTBa надiйдуть eKoHclv-i.l_-ti вигоди, пов'язаlli
з операцiсю;

- BI,iTpaTll. ЯКi б1,1lи aQo
Qvлхтr; пorlece1,1i 1,зв'яз<у з операlliею, моя(на достовiрIlо
/{ивiленди

"".iro,.rrn.,

оцiллит1,1,

дохолоN{ лI{ше у разi. яl,:що:

- право Товарlrс,гtsа на одержання lJиt]лttт за дл:вiдендаN{!l Bcl.aНoB,.letlo;
- с ймовtрIjiсть, rцо екQномiчнi виt]одI4, пов'язазi з
дивiдlендап,tи, гtадiй2lуl,ь до Товарисr-ва;

- с)/N,lу,llивiдендiв lvlожна достовiрrtо оцiни.ги.

Витрати --.це зменшення економiчнlлх вигiл пэотягом облiкового перiоду виглядi вибутr.я
чи
у

амортt,tзацiТ aKTt,tBiB або у виглядi виникнення зсбов'язань,
результатом чого с зп4еншення чистI,Iх

активiв, за ви}{ятком зменшеtiня, пов'язаноr.о з виплатами
учасникам.

Ви,грати визнаIоться

у звiтi про прибутки та

зеи,гки за умови вiдповiлностi в1,IзначеrIIJIо l.a

олIлочасно з вItзнаtIням збiльцlення зобов'язань або зменшення активiв.

Вит,ратll Ёеt'аЙriо визнаIоться у звiтi про приrбl.гtiи та збитки, колLI вида.гки не налают,ь майбутrriх
екQцомiчllи>l вигiл.або то,lti,га тiею Miporo, якоIо lчtайбутrri економiчнi вLIгоди не вiдllовiдаrотъ
або
llepecT,aI(.)Tt, вiдllсвiдати визIlаннIо яlt активу
у звi.t,i про фiнансовtlй стан.

Витрати визIIаютьсЯ у звiтi про прибутки та зблtтки Taкo)l(
зобов'язаilня без визнання активу.
Витрати, поl+есqнi у зв'язl<у з

отриN,IаI{н.ýIм

лохо,ци.

у тих випадкзх, коли

дохоДУ, визнаються у тому

ltc

llерiолi, що

виttикаlоть

r-l

вiлповiднi

4.8;2, YMoBtri зобtlзlлзанtIя та aItTиBIl.

Т]овариство tle тJ}lзtIае уп,lовнi зобов'язанIrя в здiгi пllо
фiнансовий с,галl Товариства. Iнформацiя
Ilpo yN,loB}re зо(5ов'язаllня розкриваеться, ЯКUlО Г,lОЯСливiсть вибутr.я pecypciB, якi втi.rrююЪь'у
собi
екоtlопIiчнi вI,1Голи, не е вiддалеrIQIо, Товаристrо I{e визнае
)arnroBHi unr"or. Стисла iнформацiя про

УмовttлlЙ

aK'I]I4B

роЗt(риВаеТЬся' коЛИ IiаДхоДЖенчя економiчних вигiд е

ймовiрнипл,

,

4.8.3. tlo;riT гliс.llя звiтllоТ дати.

активiв i зобов'яза-:ь, доходiв i витрат, власного капiталу шляхоNI
додаткових загlисiв lз регiеr,рах бухгалтерськоt,о облiку ,.op".y,ouo,o
проводкою l{ля вiдобраrкеrtня подiй, якi в.пмагають ,.орrгуваiltо гtiс"гtя звiiиогti пЬрiоду.
Товарисr,вО корLIгуС cyMI4, що визнанi
у звiтllсlстi на дату Oununay, на якi RtIJlинули подiТ'пiсля
даr,и балаl{су, та_ визнае суN{и, що не були вiдllбражеrli у звiтtrостi на дату балансу з певних
Товарис"l,во t(ОРИГУt]

cT,aT"l,i

с,горнvвOнН>I та/абО

пр1,1чLlн,

наприклhлl

рагr]rпе вИзнаногО збltтку вiд зменlле,rr,,

о

nbp".-ocTi цьогЬ активу потрiбно ксlрLiгувати;

,lIадхОд}ке},IнЯ пiоля датИ балагtсУ
рitllеtlнЯ 9Уду, яке пiдтверд>tсуе наявнiсть на /taTy балаlлсу
топерiшlнt оТ заборгованостi, що llотребуе додJгкового коригуuuпп, або
сr.ворення

резерву пiл

зобов'я'занлtя;

:

собiВартiсr,Ь rrрилбаниХ активiВ або нал,хсrдl}ttсIIня вiд проданих ак.гивiв
до лати балаltсу
визначена пiсля датl.t балансу;
39
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гlримIl l{и ло ФIllлllсоl]оi звl,гFIос,l
3l грулtrя 2020 року та за piK, Lr{o закitr,tIлвся
I

СТаIIоМ lta

),

lll tt

ся|l

.
,гош{о.

tt.y

y]ipui

t

t

cыillx

?р1

зазrIаtIеноIо датою

lccl l ь

виiIвлеIlо лоруlхеt,лlIя абсl пом14лки,

Lt1o свi21.1паь

про вI,1кривленI{я даних (lirlансовоТзвiтностi

Ilода.ltьшri tlо7liТ,гакоlк беру,гься в розрахунок за llrlяBIrocTi cyMrriBy в l1ocToвipHocTi зробJIених Ila

tltlirloK lцодо моltл14вих liрсllи,гних збиr,Itiв по (liнагrсовlлх. Товариство не здiйсltttlс
коригуваtIня сум, визtIанLtх у його фirлаrrсовiй звiтltостi дtля вiдобра)I(еIIня подiй, якi lle l]l41\{агаIоть
кОригуваIlня гtiсляt звir,нсlго rlерiоду та вказуtо,гь tla обсr,авини, tllo tsи}Iикли гliс,пя дати балаltсу
згiдгlо гl. 22 МСБо l0.

:ЗBiT'Ily да'l'у

4.8.4. Зl,ортаIIIlя фillaltcoBltx ttltTlrBiB та зобов'язаllь

(DiHaltcoBi актив14 Til зобов'язаtlня згортаlоться, якL(о ToBapllcTBo NIae Iорилtlчне право
здiЙснювати залiк визнаIIих у балаIrсi cytvl i мае HaMip або зробити взilемозалiк, або реалiзувztти
{lt(тиl},га вtlt(оIlати зобов'rtзаIlня одllочас[lо.
5.

oCtlOB[II припущЕI{tля, оцIнки тл судх(Е,ння

IРИ ПiдгОтовцi фiгrаrlссlвоТ зlзir,нос,гi Товариство здiйснюе оцiнки та прлlпуlцеrtня, яtl<i I\4ають вплив
Ilit елемеllти (litlarHcoBoT звir,ностi KoMrlatriT, груIlтуючисl) tta МСФЗ, МСБО та тлумачсIIIIях,
РОЗlrОбЛегtих I(омir-е,го]\4 з тлумачеltь мiiкttародlIоТ фiнаrlсовоТ звiтl-tостi. Оцiгrки та суд)I(еt{l]я
базуються на попередrlьому досвiлi та irrtuих факторак. шlо за iснуlочtлх обсr,авин вIJаiI(аю,гьOя
ОбГРУГtт'Оваtlими i за результатам1.1 якLlх приймаються су/l)кеI{ня ulодо ба"цаrtсовоТ вар,госr,i аlст,ивiв
та ЗОбоtз'я:]аltь. Xo.1a цi Jlозрахуrtкtt базуIоться I[.t ttаявнiй у rtерiвнl,ttlтва'I'оваllис,гва iH(lopbrarliT
Про ГIоточrti llодiТ, (lак,гичнi результати ]\{o),I(yTb зреtt]l,оIо вi2lрiзнятиrся вiд1 цих розрахуrlкiв.
ОбЛаС'гi, дс TaKi cyll)i(eнrIrI с особллrво ва)Itлl4виN{и, об.ilастi, tцо характеризуIоться Btlcol(l,iM piBtreM
СКЛа/lГtОСтi,'га облас,гi, в яких прип),щеIr}lя Й розрахунки мають IJелиI(е зIlаrIсння для пiдготовки
рiчноТ фilлаrtоовоТ звiтностi за МСФЗ, HaBe2leHi I{иж(Iе.
I

5.1. Сулжtlllня

IIцо/-цо

операrцiй, rItlдiй або упtов за вiдсу,гtlос,гi конкретних IVIСrDЗ

Якtrlо lIcMac М('ФЗ, яtсltй коlIкI)сгtlо зас,госов)/стl,ся ло опсраrliТ. iHrttoT полir'itбtl y\IoB}t.
Керiвllиilгво 'I'oBapr,tcTвa застосовуе су/l)ltенttя пiд .tac розроблс}tня та засl,осуваIlIlrI облiковоТ

по.ltiтlлlси, rцоб iгlсРорш,lацiя б5,1tа доречноiо лJIя llотреб користувачiu /tn" гtрийняlття еltоttомiчltl.tх
piltleHb та досr,овiр1,Iоtо, у ,гомч зlla!{eHIti, lt1o рiчllа (liHtrHcoBa звiтнiсть:
" ПОi_t'ас ;1ocToBilrHo tРiIlаrlсовий cl,al{, tPilraHcoBi, резуJIьта],и дiя-llьносr,i ,га гllоtt_lовi t,lотоки
,

-

[(()м IIaItil':

ВiЛОбРа)l(ас cli('|lloMi.ttIy су,гrliсl,ь операtliй, iHtltttK по;iiй або умов. [l

FIe

лиtlIе IорI{дlttIIIу

rPclp,rt5,:

lta прийнят1-1iсть наведеilих

-

I]1,IN,I()г1.I

в

МСФЗ, у ,lких iдеr,ься про подiбlli та пов'я:]анi з ttими

IlI,I,IаIIFIя;

Bl,iзHaLIetiIlrl, KpllтepiT вtrзtlаttня та lio[ItleпlliT оцilrкlл alc1,1aBiB, зобов'язань, доходiв т,а вI,Iт,ра,г у
ко I,I llсt],гу.iJ l i,tl i lt ос HoBi pi.r rroT ф i нансо воТ зв iTrtoc гi.

Гli;1 ';д. зtlii,iснеtttul суд)Iiеll]Iя ltерiвttицr,во 'Iовариства BpilxoBye ttaйocтalIltitпi пололtеrtliя iIlltlltx
opl,atliB, rцо рtlзробляlо,l-ь та з[l,гверд)l(уIо,l,ь с,гаi{дарти, якi застосоl]),tо,гь подiбrrу, Kollllct]T)/aJlbll),

octIOBy д.;lя розробJIеll}lя с,гандарr,iв, iншrу lrрофесiйну лi,гературу з об.пiку,га Ilрlлйttя,гi галчзевr
IlРаl(тиI(и, Ticltl пtipoKr, якоtо I]оIlи tIе суперсча,гь вI4IJlезазначеним д)(ерелаi\4.

ОгlерацiТ,

шцо

itc регJ]амеttтоваrli

5.2. Сулtксн IIrl II{од0

сII

МСФЗ вiлсутrli.

раве/tJIIlвоi

ва

р,гостi aK,rll в iB'Гова рисr.ва

-ll

'ГОВ.

(КУА d}ЕДi

-IItВЕ,СТ')}

примIтки lto Фll IлI]совоI звlтilос,тl
З l грулrIя 2020 pciK1't,a за piK, що закiнчився

станоМ ша

у

пlll сяц аt уkр ai

l l

(,

b0llx 2рuв

el

l

зазtlаIIеI{ою датоIо

ь

СправедлИва вар,гiст,Ь i1,1вес,гtлцiй, Iцо аt(,гl4I]IlО оберr,iiютьоя l{a оргаIliзоваttлlх (iittансових pI.1lIKax,
розрахов},Стьсrl tla octtoBi гtо,гочноТ ринковсlI BapTocTi t{a моN4еIIl'заI(ри.|,тЯ .горгiВ на звiтнУ 21aT5z. В
iншlr,tХ t]ипа/lкаХ otliltKa спрltвелл1,1ВоТ вар,гсlстi ГруrIтусться FIa сулх(еLIrlях Iцо/,1о передбачуоаi,их
майбутrriХ гроIUовиХ ltoToKiB, iснуючоТ eKoHoпti.tHoT ситуацiТ,
рl,tзиltiв, вJIастив1,Iх рiзнl,tм

фillаttсовим
с

прtlвелJI

и

it-tcT,pylvteHTab,t,

воТ ва;l,госr.i

1,а iнtllих факторiв

з

врахуванняful вимог

мсФЗ l3

кОцirtка

>>.

5.3. Сулхсе,iпrrr'rr{пдо зпriri справсд.пlIвоI BapTocr.i
фirlаIlсовлlх акr.ивiв

i(ерiвгrlrцгво'[^овариоl,t]а I]Ba)Itac, tцо облiковi оцiltlси ],а приllущеttrtя, яtкi маю.l.ь с.l,осунок
l1o
QlillaltcoB1,1x itIcT'pl,MettTiB, 71е ptattKoBi KoTI.IpyBaIlIiя недосl,упlti, с клк)tlовtlI\4 д)кереjlом

оцiнкlt

IlевtIзL{аче}tclcтi оtli l tcll(, l.ому ulо:

,

воIIи з високим стуt]е[Iем l."tпtilBipHocTi зазгlаtоть зtчl iH з п.llиIiом часу, octti:lbltlt оцittкtt
базуiоться lla I]р}{пУЩенI-1ях керiвt,tиц,гва tцоло вiдсоr,кових cTaBoli, вола.гиJlьtlсjстi, зп,li1,I
валIотн14х r<ypciB. Ilоказttиtсiв ltредитоспi)оможностi контрагентiв, lсориl.увалlь пiд .tac, оttil.tки
iHc,pyп''cH,t,iв, а таколс сгtеrцифiчtrих особливостей операцiй; та

,

,гаl(о)I(
впли В зм iнИ в otli tttcax l Ia аl(ти B}l, вiлобра;кеrli в зв iTi про
}la до1оди
фiнаrлсоiзий отан, а
(виr,ратr:) пlollte бутлl з}lачним.
cllirraHcoBi активИ мо}куть повнiс,гlо склада1 ися з кtrштiв, нерухо\4ос,гi, ltорпоративнIах гIрав,

'

прав

вl,I]\{оt,и

r,a

цiнllих паперiв, tцо LIедопуtцеlriло,горгiв на

Засl,осу,l;аttнЯ обiруtIr,оваtrиХ гttll'lсрелtliХ

оцiltоК с

t|littitlrcotloT эвiтttостi i ;te поI-iрrllус iT дос говiрlIiсть.

сРоrl21овiй бiрхсi.

Bil7IiJII,1BoIo

lIacTltlIolo сI(IIалаlIIIrl pi,tItoT

5.4. СvляtенltIЕ lI{оiцО o.tiIc),Batltrx TepпrirliB
у,l,рIrмуваtltlя фillанr:овLrх irIcTpytvteIITiB

Ксрlвнltt(гtiо I()i]ариС],вtl l]ilcTocoBye професiйне оуlцlltеIltIя ш{оло ,герпrilliв чтримаIIIIя (litlaHooBt,tx
itlc,tpyit,teHTiB, tr1o входя,гь /1о скJIаду (liнансових активiв IiомlпаrriТ.'lIрофсЬiЙr,..1,лr,,",r,,rI за
цllм
пl4таIItlriNt Груt]т),сться lta оцiнtli
ризиttiв (liLlансtlвого ittcT,pytvteгtr-y, ilоt,о llриб,r"гttовос.гi й динамiLli
та itltltax t|laKTopax. IIро,гС icrryroTb IIевизtIа(Iеttостi. якi можуть бути пов'язаlti з призупиIlе}lIJяjчl
обiгу цillrlrlх паперiв. tl{o Ile с пiдкоrt,гроJlьIlим tссрiвницт,ву Товариствii (lаttтороп, i*on,. сутгсво
l] гI Jl IlyT,I,i на о цi tl lc1, (ii нансо в их i HcTpvмe н.гi в [tопr па r iT,
}4

l

5.5. ВикорIlс,tп tIня с,гавоIt дIlскоtIт,уI]аннrl

CTaBlca ]1искоIIтУ

- це

гlроttеlIтLIа cTaBI(a. яка вI,,l{ористов)/сться длri перег)ахунку майбу.I.rriх
ёдиIIе зI]аtIеFIня,геперiшньоТ (поr,очllоi) вар,гостi, яка с базокl /lлJi вI,Iз1,IаLIсння
риltковili''Ваlэт,Oс,гi бiзнесу,,l] elttlHclMi.ItIoT ltочl(И :top\/, в po,rti ставки диско}I"гУ с бartcaIla iltBecTclpy
cTaBl(il ДOхо/l)i I,Ia IJIiлаj{сНий кагli,гаrl )z вi,t(повiлlti з piBrrebt
ризI.лку |lоДlбr;i об'ектlа, itlвест.уtза1,IItя,
або - cr:a;ltiit l\о){одu' за аJ]ьтерIIа1,1.lвI]ими варiаItтами iгlвестtlцiй iз зiст,ав;lяrltlяl
рiвtIя pu,,r",ry,-,.,u 21оrу
oLlittttrt. C,rltBKa ,1}.tot{()H1]), мас визнача,гися з,урахуRаIllIяi\{ трьсх
факторiв:
l,i]оUIових

ttt,l-t,ol<iB IJ

а) Hap,lrlcTi l,рошtей у ,rltcil
[l) Bap,t tlс-гi л)l{сl)еJl. i;lci за.;tу,lЛ;g,гt,сri лJIя t|liHattcyl;;tlrI,1Я iIll}ec,I,1|ItiЙrtoro прOеl(гу. якi вимагаtогь pi:llri

piBtti ltом пегlсаIliТ;

в) факторУ риз1.I|(У або,мiрИ frMoBipHocTi очiкуванНя
1, tчtайбу,гIrьому доходiв.

l\лЯ

ДИСкоtl,гlzgпl,u,п застосовуеться серелIJLозваI(ена cTaBKil за баttl<iвськl,tпtи кредl.t,Iамll
в за.llе;IсIlостi вi2ц cтporty запозlltlенЬ. llrlсрслом дпо orp"ran,,r,

ttc(liltatti:o.Bttrl ,\/cl,alIoBa]\,l

ilrtl'opMattii tцсllо cTaBKt,I дисконтування с офiцiйний
lЦ*.t;lЬiit!r;lllv.itiil.ч}п'-q[991Ц,-llпrirшцй..liЦri:lс,-,,цlL:1.t"irirдrtа!lЛ
.il

:,,.

t':-]]

сайт IIБУ за

IIосилаtIIlяl\,i

роздiл ]*lpiltcrirjr]

(],1,11.1j|(i,{*la

'Г()tl .(кУд
11

Pt4

N4

I1,ки /{() Фi

СТаlltllИ lta

Зl

у

ylip

]11

( l' Iil{ [ -I

u с я ti

t

ty

I

1

А

}

t-I

В[сСТ))

COl]Oi,

i

зв

l,гl Iс}с,II

ГРvДIrя 1?020 року та за piK, tlto заt;ittчttвся la,}tialIc}lL)to i{aтo}o
(1'l' l l с ь

l;L! х

:|

р

l.

l

в el

t

ь

за вi;llrrэвiлl{оlо l]аjIlотоlо,га c,l,pol(olvJ зitгlозиtIе}iь, lli;1lli,l1зiдlло ilo п.4.1.I.3. кГl|,.с;цеtl.гtli с,гавклt за
tlовим14 ltl]е/lитаN{И HccPiHaltcclBиM liорIIораlliя;чt 5'роз1_1iзi влrдiв ва.пкlт iс,гроt<iв I1oг?ltl,te[IIIrI>. У
разi
rзiдlс,7т,носТi tlаяtвltrlТ irrt|lrlрпrацiТ у вI(аззIl0h,lу po,J/iiJ]i, с,гавка I]Llрахов},еться з даI{tlх щo7tetlttoT

]i]_1ili!ц\jц_q:ц:ц!i j-]:lljl(П*звil,rrgqi.r

t-l,,,rl

!]u*l{ij}tl.ц_ýg..; :gцrуt]lцlцд jцqд{дLф]$.

5,6. С},дэксн tlrt u1одо вtIя вJIсtIItrI 0l}llaIt зlIецiнеlt ltrl ак.гLrвiв

вiдllсlсltо tрiltансtlви>l, аtстtltзiв. яlсi оцirlюються за амортизоваrlсlю вартiс,гlо,'Iьваристljо Ila ла,ry

l]инIlкlIення tPitlarrcclBltx акr,лrtзiв ,га
'ГЬварtас,гво l]изlI;lе
пiд

LIa l(o)I(II,;

звiтrtу /tal.y l]14зна.tас piBettt, l(релитlIого ризику.

o.tittyBaHi lcpetttlTtli збитки

р9зерВ

за

фirлаrIсовими аI(тивами.

яl<i

оцittttlю,l,ьСя за аj\lоргизова}lоlо ва1l,гiстtо, у розмiрi Очiк5,gддц1 l(реди.1,Ilих збиткiв за весь cr.poK лiТ
t|lii-taltctlBo1,o ill(,1,1iR)'(;l1lи зltttчttомч,tбi;It,lllсtltti крсли,гI|ого
l[ля l(l)елиr,, ,о-r,,aцi,,.,,,п*

ри,tиl(у

(,,iнtitlсовиХ аrtтивiв) або l2-ruriсЯrlIIt.llчlи Otl l(yt]a}ltIM" прa,цч,r,пi,r" 16п,rпuми
,]

l]ocT1l

t]

I I

я

Ii

pc/,ll ITIlo г(.l

1l и з l

t t<1,

(у разi itезltачtttlго

).

За.звичаtYt o,til<ycr-bc,,lt. tцсl o.1ittyBaHi r<рс2lитнi зби,гкtt

за весь cTpol( /liT MattrTb бути визtlанi llo тot.o,
як t|liltансовиii itlcтp5,Mc'lll'C'l'itIIe lll)(lстроrIс,tий. Яlt tlpllBllJl(r. крс.rlитltлti,i ризик,tllачtl(),J|)ос1,1t(. lI[c
до того, яIк (lirtаtlсОвr.lй irlcT,pyMetl,г стане гIростроtlеllим або буде гtоплi.tсно iншli чtlI{IlI4t{и затримки

tIла,гсltiв, що
PL' СТ|)}' К'Г)' Р ИЗа

с сrrеци(liчними

/{ля поз}l,,1аjILiIика, (ttапрtlклад, з2lil-лсtIеIIня моzrиrЬiкацiТ або

rri'i).

Креillа,гний рltзиli за сРittзнсовипл itrс,грумеltlоr\l Вtsаil(i]сl'Ься llизьkl.tм, яlttlцо
фiнаrtсовlлй ittcTpyMeHT
jvlac: II]4:JLI(Itйt
}Iаст,аI{}lя
леdlо"ltту, по:iиtlдль}I1.1l( мае поr,ухtнiй потенцiал BI,IKoHytsaTl,t овоТ
ризик

/lОГОi]iРНi ЗОбОв'ttзаtttlri ltiоло гроl]lов1.Iх поr,экiв у l(орогкос,r,роковiй Ilерсllеl(,гивi, а ллосгtрлtятливi
:;Mittll в etcoHtlп,li.trlll>; iдiлорлrх умовах )/ лоl]гос,гроковiй персIlек,гLlвi моitсутг,,Jlltl:Jити, a.lle,ic

сlбов'язltовti здатIliс,гt)
l

tо,гсl

K:i

своТ зобов'язан}lя l]iодо ,l{оговiрlll,tх гроUIOвl,iх

lIOЗl4IIa"rlbH14Ka,,BtlltoI.1yt]aTl,I

в.

ФiltaLtc;tlBi irltlT,pvMctt,гtI }Ie i]ва)Itаiо,гьс),ч так14l\4и,
пii]сгавi ,гоl,о, lцО
за FI1.1lv|.l4

с

рI,Iз14К Jlct|lo;IT5l

lllo

ittc't-pyluleltTttп,ttl ltclbtItar,riT або tlirtc крсiilл,гl-tлiй ризl.rli
яll bl t !c,t t, з 1,t r pir lз,;l i t l l lrl ll K,i,l,t t}li i\,l 1.

.'ii

O,iirtyBatli

ltизькиt:i ttрелlаr,гllай ризиI( JIltllle Ila
за itlшIрtпtи dlirtаrlсовиплtа
rорllсдикцiТ, в яltiii 'l'oBapllcT,гlo здiйi:ltt,tiс

]чIаtO,гь

Itи}(LIи]\4, Hilt< рtазик,це(lсlлr-у

t

збtrr,ки за весь строк дiТ ,Ie i]изtltllотьсrI за фiнаrlссrвим iнсr,руj\Iе[l,гом llpOcTO I-1a
Пi,,{СТztВi ]'ЭI'О, iIt'() Bit.l вrrаiltався iltcт,p\,п,IeIiTot,l iз низl,кил,l кр9llI41,IIиj\4
ризико\1 ч {loliеpclillb()i\ly
звi,гltоп,l1' ltlрiо;ti, atjle Ite вва}l(асться тill(иNl cTaIlo]\{ ttzi звi,гlIу да;гу. У TaKOi\ly iJ14гIадку'Говtiрисr,во
:З'ЯtСОВУе, ЧLJ I\4ало Micrlc anau,ra
крелl|т,I lого рtdзику :] MoNleIIl,)/ гrервiсногil u"agor,,,,o, u
"i.rcTaIltIя
0lг)I(с lI14 IIoc],ajla гrо,греба у визнаннi
o1IiKyBаitlllx крели,llil{:( :збиr,кiв au nabo cr]poK дiТ.
Кl:lС',ДИ'Гtti

Очiкуванi крелrtт,t,ti збитклt вiдобраlrtаьэтL

B.l ac1,1i

сlчiltуваrtltя Товарtлс,гвil lIJ,о,цо l(редI.Iтн1,Iх зби.гкiв.

42

;].ýll
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:i,:r:::,t,ji:

ТОВ dtYA (РIСДI-I[IВЕСТ)
I1PI4M Iтки д{о ФIндFrсовоТ звI,гнос,гI
станоМ на 31 грулня 2020 року та за piK, що закit1.1tшся зiLtItачеI]оIо лаl.ою
у lпuсяцах yqpai|Hc:bKux ZpllBe\b

6.

P0:tKPL{T,T'I IHФOPMAL{II

6.1. Метоltltкlr
Bap,I,icTlo

lцод() ви користАння сIrрАвЕдJIивоi вдртостI

оцirlюванIlя та Bxi/ltti даlli, BBlctlplrcтalIi

/IJ]rI

сI(ладанняl оцiнок за справедливою

Товrtрис,гво здцil"tсtttос виl(люLItiо безперервнi rlIliнttи справедливоТ BapTocTi акr.ивiв та зобов'язагtь
Ко1,1панiТ, т,обто,гаlti оtliнltи. яtti вирtагаtоться м(]Ф:] 9,га МСФЗ l3 звi,гi rlpo
у
фirlансовиi;i с.галl rlа
Kittetlb ко)(tloгс звi,тtlого псрiо/lу.
lt

ак,tllвlR т'l

'зобов'язань.

Методlлки оцiшrоваrltя

оцlllених за

(рилlковlлй,

B1,1xi/rrli

дохiдниlYl,

справедливою

даrli

витратlrиii)

ва

первiсrrа та

Гроtuовi коtIIти

подальlu? оцillка
,

I,poluotjllx коttl,гiв з,rtiйсttlэс,ться

ринrсовltй

O(lirriйHi курси IJБУ

[охiдний

Ставки за депозитаl\11,1,
е(lективrli стаtsки :за

за

справе/Iливоlо вартiстю, яка дорiвrlrос

iх

f{епозити (KpiM
депозлtтiв ло

l

ном iнальнiii BapTocTi

lepBicIla

оцiнка

леrIози.гу

злiйсrlюсться за його cIIpaBellJlиBoto

запитанlля)

вар,гiстю, яка зазвI.ItIаt"i дорiвнrос його

номiнальнiй BapтocTi. _lола-цьша
оцiнка /lепозиr,iв у Hal_iotla.llbttiй

(дисконтування
грошових
потокiв)

llепоз и,гll

Plilr lcoB

O(lirriйHi бiржовi

иN4 I.t

договораN4 и

валtо,гi здiiiснtосться зз спрil]ел.пtltsоtо

BapTicTro очiкувtrIlих
tl0,I,0Klts
I

I

ерв icrla oui

ni

"
злiliсttlоетьсяI

BapTicTK_l,

гроtховr,lх

Ti,.iffi ;i;Й;" iЙ;'
за Тх спрi-sеллI,1воIо

вl.tr,ра,гн

яка зазви.tай лор BHtoe uilri

I.r

l"l.

tl

й

операцii, в ходi якоi був сlтриманиt:i
аКТИВ. ПОлальша оцiнка itlст1l\,плеrlтiв
з/llLIснIостLся

капir,алу

справедJIIIвою BapTiorro

па

кчрси
сlрганiзатtlрiв торгiв на лату
ottitttcи, :]а вiдсчтносr,i

l]14зlIаче}lого бilrжового

курсу l,la дату

оцiнкt,l,

викорrlстоt]уtоться цiни

зit

бiрrкового

закриття

лат},

оцl1-1клl.

т9рIgвоL-9Jцд

icpapxii справедливоi BapTocTi, до якого налея(ать оцiнки справедлIrвоi BapTocTi
lТй-.,, пйБui"
l piBeHb
2 pigellb
3 1liBetIb
Усього
зобов'яllll tlb,
(-r,i, tllo ]\{аю,rь (Ti, шt0 пе l\{aloTb (Ti, lцо }le маIо,гь
б.2. PiBeHb

l(о1l{р),вп!tIlя)

otliltelt1,1x

cIIpillJcдJ,l] t}ol0
Rа

cTt

ос,ге;rсlкl,вд

з l .12.2020

,,{а,га оLцiлtкt,t

з l

та

1t

.

i)

l2.20l9

ко,глl

pyBallb.

н

з|,12,20?-0

,I2.20l9

з l

Irtrпi довгоtlтрtilсовi

коr,ируваllt, i llc

cпOcTepeH()/Brr

з1.12..2020

7 бз5

IIilIIcOlj}l lI

Зlltt-ttttttи t,ri.цеl:,,зи-t-lttл"
nur

але
i)

cltocT eirelKyBa

lt rt пl

с

lt)

]].l2.20l9 з1.|?..2020
1 61о

з

l. i2.20l9

7б35 | lацо

I

____*__L

rI

'I'oBapl,tcT-Bc)

вt,iкорI.rс,говуС icpapxiro справедлиВоТ Bap,t,ocTi згiлltо вI,IjчtOг ivlсФЗ l3 кОцittка
спраtsе/tл1,1ВоТ варт,ос,гi>>. l lеЙ мсФЗ tsста}{овлI(€ iepapxilo спраRелливс_lТ BapTooTi,
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ТОВ (КУА <<РЕДI,[НВЕСТ))
примIткLl д(о ФIнАI]совоi звIтностI

станом на 31 грудt-tя 2020 року
у lпu сil шх чк р gi| cbtcttx 2 pll\ ан ь

т,а за

piK, що закirгlлtвЕя зазначе}IоIо ]lатою
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с достатtliми, i tle вва}l(а€, Lцо :]а I.I] ками cPirrarrcoBoT звiтностi залиш]илась будь-яка
су,rгсва iнфорпlацiя ш,одо заOтосування спра]:дJIklвоТ Bapr.ocTi, яка може б1,1g l(орис}IоIо дJ]я
користувачi в (lillaHcoBoT звiтност,i.
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ТОВ (КУА dI,]ДI-I НВЕСТ>
1-1римIтки до ФlнАнсовоi звlтностI

станом на З'1 грулня 2020 року та за piK, lцо Ъакiнчиг.ся зt}з}Еtчеtлою даl,оlо

)) lпu сяч

ах укр аiп с ькuх 2 рu

в

аh

ВiДПОвiдно ло законодавства УкраТни, у звiтнrlму пеlriодi ставка з податку lla прибуток становила
l8%, В 2020 роцi 'Говариство неп,lас витрат з по.цатIq/ на гrрибу,гок.l.ому, що в звiтному 2020 роцi
oTpllмallo чис'гttЙ збиток в cyMi (68) тио. rpH. В 2019 роцi витрати з податку на прибу,гок
с,гаfIовI.IJIи l4 Trac. грн.
ВiЛСТРОЧенi податки [Ie визIlаються у зв'язку з тим, tцо 'Говариство визначае фiнансовий
результат ло оподаткування без застосову}оться рiзнlлtlь.
7.3. OctltlBlIi заеоOrl

lцх

д!q pyr j9I9ё!дх засоб
-.l

ос"ошi

засоо"

e_tltl 1аI(и м ч и t IoM :
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(
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l39

385
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235

СтагlомrIаЗlгрулня2020тана3lгруltня20l')рокiвусt<ltалiосIlовIlихзассlбiвповlliс,гlозIlошеtлi
ocHoBtli зitсоби вillсч,гrti,

l l,рулrм 2.020 т,а lla 3 l грулня 20l 9 poltlB ocrtoBHi засоби не зI]ахоi{ил14сь у заставi,
rla 3l I'рулltя 202О та tIa Зl грi,дllя 20l9 poKiB керiвtlиtцтво'Говариства IlI)оаналiзува;lсl

L'ганопl на

З

CrattoM
lIcoбopoTtti aI(TI.IlJи, а саме ocHoBrti засоби,гЕ, аItl,ивLi у формi права кориотува}lня, на предI\4ет
ttаЯВНОС'l'i ilIдиr<а,горiв згtеtliltсгltlя. За ре:зультатами аttалiзу rle було в}lявлеIlо озI]ак зrlеLliненгlя.

7.{.

П

;lalto I(орtIстуваIIllя пIitiiItotll

Станом rra З1.12.2.020 року Комltанiя мас дiючий договiр ореllд1.1 не)кLIтJIового приплiщеttня,
УКладений l l .01 .201 б рок1,. Об'еKr, оренди, за -альноIо площею 30 I(вадра,гlIих меl,ри,
t]Иl(ОРиС]'овуетьсr-l Комгlанiсю задля розмitцеltня офiсу lllодо забезпе.lеri[{я прOвад}I(еIIнrI

ГrРОфеСii:rноТ дiя:tьнос,гi rla с]lондовоl\4у ринl(у за
бу:r. l .5-Б. rr. КиТв. 0l 00l

п,tiс {езнаходжеrIняN{:

вул. Велиt<а Жиr,огиирська.

,

0l сi'ritя 20l9 року Компаltiя зас,госов},с N4(:jФЗ l5 <Оренла), Станоп,1 Ira 0i.01.2020 р. aк,l,}lB:j
ПРаl]а кОрl4стуванняt в cyMi З46 тис. грн, не вiдокремllено в Звiтi про фiнанссlвий с,гаtl, а вI(лк)чеLIо
Компанiсtо до склал,у основIJих засобiв (рядiоr; l 01 l' . Пото.rгli зобов'язалllля вiдобраlкено у скла/li
Крелtl'IОрсl,ttоТ заборговаtlостi за довгос,гроr(о! ими зсrбов'язаннями в cyMi l 36 тис. грll (рялоr< l 61 0

З

Звi,гч про фittаrlсовllй с,гаrl). дктиrз з права I(()рисl-).RаIlIIя та орендrIе зобсrв'яIзанI.Iя розраховано,
t]ИХОЛЯчtl з l'e9Milry оренди до 31.12,202l poK,u iз засl,осува}Iня]чI ставки |9,6Уо
рi.tl,tих.

В Зв'яЗltу з чиi\,1, rсерiвництво КоплпаrtiТ аlстивно займасться гIошуком tIового ltрttмirrцснtlя /U|я
ОРеIlди, tllo плаltyс,l,ься з7liйсt,tитl,t B202l polli, доt}гостроIсовi зобов'яIза1-Itlr] l-Ie t{арахов)/вflл14сIэ.
Звсдеltа iнфорьrаrliя по вiдображенIlю,tк.гив)/ з права користуI]аllIlя та ореIlдtIих зобов'язаllь
угtродсlвilt 2020 porty I{авелеtlо в ;габ"пицi
:

46

(КУА <РЕ,ДI-IFIВЕСТ)

'ТОВ

IIрI4мIтки ло ФlFIАI.IсовоТ звIl.ностI

3 l грулня 2020 рокУ та за piK, що закiнчлtвся заз}lаIlеноЮ
датою
y(pa|HcbLux
шuсяlOх
2pLlBeHb
у

станоМ на

Включено

Статгi бttлансу
OcHoBr-ri засоби

(булiвлi la спорули)

-аl{lпu.в з права
*

оlэ ен 0
I

t t

а.ч ор

е

п

tuзаr1

б ов'лtз а

:t сl

корuспlувqння
i й

t t t

н

з1.12.2020

до рядка

l01l

з46

l0l2

i в id р axllBcl н ня

lб l0

lзб

l04

2020 piK

2019 piK

l30

ll5

l1_5

2250

36

55

2020 piK

20l9 piK

l50

l50

до рялка

Фiнансовi

qк mu

в

iB з

2

вIлтра:ги

*процеttпltti вtimрапtu
за зобов'язalчнr!"ц з ореttdtt

включеlrо

CTaTTi звiту. про рук грошrовt|х коштiв
Витрачанrtя на опrrату
*

ор

z р out о в

ен

d

t

t.lzо'

i пл

а m еас

обов'я

з

з

i

iоЪФБббir,
в р ах у

н о

к

до рядl(а

"Й"у9
q

о с н t>B н

cli'

l

I

с пж1,!

)

251
147

Включено
Адмiнiстра'гивнi ви,грати
*
а,,u o1l пluз at,1 iй н i в h аху d ан rt я lц о d о
р
qPe!9u аLозкll_цпtо в 1эяdк1, 25I5)
lPclBa

( 1l5

,:u

l5l5

trшi лоllгсlс,гроllовi зOбов'язанttя

з46

(2з0)

tst...

I'lоточltа кредит()рська заборговаrliс,гь за
ловгос,грOковим и зобов'язаннямt,I

з 1.12.2019

3

l00

al t H;l

7.5. ФiiItrrlcoBi ilttT,Iil}I,I, tцо orдiHItlloT,l,cя,}a cпt)aBclIJIиBoIo ваlrтiс,гIо з вiдобраiкеIiIIяiчl
пepetitlittKlt у lrрliбут.ку або зблl.гкч
Ha:lBa та код

еДРПоУ

J 1.12.2020

-__фл

<Фiнаllсов,а--ТЫ]'Й;Й--кКарролЬ
]9Ц
qДЦ]qУ_,12_Q_Lr]Ф_
QФl

,[1

н я

ль

l

l

ir i !

d)

орцщ1цлро

За'видапr и rlоточ

I

ri

п o.1 о ч н

i

ф|l;а_l

3-1.12.2019

7 640

iT

rc_o в i

нх фiнаll coBltx iпвестлrцiй

.

Частка в

кlrпiтя пi_

7 бз5

tlаведеttо в таблицi:

з1.Iz.2020

гrвес,гицi йrti сер,гiа(li цп1"

о/л

9,5'7о

зr.rеzоБ--=-l

-_-|

-,-]
I

IIО'ГО'lili фirrаНСовi iliBecl,гllt{ii оцiнено за I{ульоI]L)Iо BapTicT; ;

7.6. liроrшi
I r

та'Ii еквiвi}леII.гlI, рух

ta.ll brti

й Ba;ttoT

Зzuiиtuки грtltшовl,tх Kolrt,TiB на потоtlних paiy"nax
lil Kl{ l,potrloBt

BCboI,o

tx ко

ltt.гi

в l lа,Iдепози.l.н

"iоБ""r"

ооiii,й,йr",

грошIови-х кошrтiв

IсРормаrliя tIpсl l-potIiol]i ltotttr.lt у ttацiоl

{

Бr-qу;

i

Hil paxytIKax в багtI,1iвсьI(их ycTarloBax:
31.12.2020

31.12.20l9

l1

J
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l,Ix .рах\/ I{t(aх
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Y1l (!j tili t-iij IIECT>
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!
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С,гаттi
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1-1сз1,.л

t,r,aтi

I р9lrр]jll_

о
i

r

lepaцi li r irli

rrвести цi

й

I,Ialtr олittсtt
jli ял ыlсlс,гi

ноi

дi ял

ь

l

rlt

2019 piK

l}lrTpa.lallHя

2 010

гiэrпг
(28

HocTi

l

фх

KcrrtiTiЁ:

]ja.lrlltlott коцt,гiв на

l *', '

,,

,i

45

(2

2 0,t0

lТsз

02,6 )

i

J

ilQtta1,]-oK

рOк),
Зit-лиultlк кош,i,iв пii ltiнсць року
Lj_J-_,

(lз78)

зз8

)

,, рез\,л b,t,al,i (i i Har rcoBoT лi,,Iл btIocTi

'Чиёiий

l}lлтрачаllня

[Iаitходэltеtl ня

_

--

(_4 )_

(1з82)

1,/

Гlорiвltя.lrьl,rа iнсЬорп,rаLliяt про стан лебiторськtlТ заборг,ованостi за вl,ч{ами наведс.I{о в таблиtli:

I

l rl l

Bli

lr:t}tl,грrt геtt,t,а

Пii;;;;i,lT Т I;;; ;;;.;
ТiзLlвкI, ГЯ;;Т;;;
гr з tr tзi<rj

HBI(I <Гротоц))

ЗкltRlФ
]]r(l

.

<i'jtlr tr

KaIli

,i

-'йi,lй,li-iй

JПz.iоiб

з1.12.201,9

зб

55

Т;r;**,;;

20

'I'с.rрI,iвелыrа

l0

l0

'['орiiвольна

<Вэлtrllос>l

l I}I<1-1

ВсЬого

,

пБ;;;й

вllдам!,l:

гll_,r>

З8,

'Горr,iвt,л ьна

.jl
85

,

",

.__:_'l5

_:__

/{ебiтбрська заборговаttiсть за розрахуI{калли з бюдлсетом Ё cyMi l тио. гр}l та 1,тис. грн (oTartoM
Ha,3;l :12.2020 ротсу та cTitl"toм на 31 .l2120l9 року, вiлпсвi.цно) вk.пrочае tlодаток з дохtlддiв
фiзичн1.1х
осiб та вiйськовИй.,бiр,

lrtша гrоточtlа дебiторська заборгованiсть B;cyMi 72-"r1,1с.,'фн та б тис. Грн (oTattoM rla,3l ,l;2.z}za
оtlлатизцiйtоrlенiКollnанiсlotIoBи.tpа.ГtlхФ91rдiв,теpir.tiнПoГaшеНFlяяl1oiлtlI1иicяLu'1
48

T()l} (КУА <l)li2il- I}trBECT)
I

lримlI1,1(Il

до

фIl lдl ICoBoT звI1,1 lo(_,Tl

Сталlопt tIa 3i.l2.2020 року Iil lla 31.12.2t)l9 року Ilрострочена /]ебi.rорська забсlрговаtliсть
вiдсv,гltя, Товzrрис,гво llpoBo,цI,IT,b аналiз r,a оlцi эltу
1riвrrя кредлI.гI{ого ризику з в[iI(ористаI{нr]л,4
i нди в i.цу ал ь но го гt лхtl/r.у, д о ко I 1.1-pa ге нту.
i

ЗмiIllа ш\оло очiкувагItlх l(рсдll.г}{14х зблt,гltiв:
Резерв пiл o.tilcyBaHi кредитнi збиткll шlо

31.12.2020

оц,цIоg:Iцчдд_qу_цLsýgд9рiвrlюс: _

з1.12.2019

Прlлчltнлt змiн

Визнання резерву пiд

o.1iKyBalti кре.цитlli збt.tткl.t
за (littaltcoBllм акт,ивоI\t,

якltй облiковусться за
ilN,rор,ги,Jовll}iо;о вар,гiстtо

зоz

зоз

i ),горговел
bHottr дебir,оl)с bKoIo заборговаtr iстю,
догЬв i р t tl tM и актива j\,I и або лебi,горськсlrо
заборговtrtriстtо за ореtrдсilо, ллlt якttх осзерв lti;1

( i i

збиr,кtl оrlitllос,гься вiлгrовiJtно ло параграфа 5.5. 15

\4сфз

9

(iiнансових аltr,иЬiв, tцо с прилбаниtчtи або
створенI.tп,tи крэди,г}rо-Знецit.tенl,tм'и rPiЁaHcoBilrr,l1.1

акти вам

It

Разопr:

302

303

Зарссс,гllо
B;iHltii

С,га,ггtr

lсапiтал
lttlпt_па (Л.()].JЦЦl

7 600

Резсрвнlll."l

tсяпiтнll

Нерозподiлешил"l

Неоп;rа

,прибуток,

.lенлIй

(непокритиli

каrliта.п

збито

(4l

59

3

Поt utttel rttlI ltаборговttl tос,гi з

4l

I(aII

_',ЦgцlлtрtЦугоц _.

Стдltоьl Ila 3I.12.2019

66

7 б00

:ЦryдL[r_(rСцlrо_rt

Сташоп,l на 31.12,2020

Ст,алlопt на З ] .I 2,20'2а

.ц,I.Б.

7 б00

асrtрIl<ами'['о

,25

3

--

l

---

l00

4q

_____

62l
4l
о0

728

r68,)

7 660

йЪ-ir*п *Ыrу;Гй;
KaIiiTaлi, %о
99

7

i

5,7

Цдцз.Liq:ц]tЦI_qр99!]9дqц9 r цl
I laKotle.tt-ta l BaHt ta l'aoagiBtla
J,_

всього

)

(68)

з

Усього

Сума Blleclcy, грrl

i

|

7 524 000,00

,lб

000,00
qqQ_0!.0,9!
______7

Зlrяв.ltенltЙ рtllзlчIiр ст,tуг),,гIIо,,о KaIli,t,a.lt1, Ксl,iцпtt,tiТ с,гаllом lla 31.12..i1,02,0 року с,галIови,гь 7 600 000
(ciM rur iЛЬйОtliIl ltiii:'гсtl,г гtлсяч) гl)1,1l]еltь та tlc,Httic1,1() сгIлаl{е[Iлtй ччасtlt,tl({:tI\{и lujIяхо]и вIlессl{Ijя
l,pOlll()ltt4x lil)iII,гi lJ IIri paxyIIKl.r l{омпаlriТ, C'll.taтa с,га,гу,гного t<атliтttлу вiлбува.llасл IlacTyIlLIиN,I
rt

1,1I

Ioi\,l

-

:

/0!/9 290.00 грrl. RI,lесеIIо 22.12,.201l)p. 'ГОВ <Класиlс-l'рейл> tia поl,очнtай paxyrloK
7906 в ll.{'Г <<Банк <Наtliогlалl,гli iHBecTlttliT>, iйФО 300498 (п"чатi>lсне

Llt12650З30l

:з
.
-

,llol]y(le I{rIr{

7i0,00

.lГg5

0 в iд

2.2.1

2.20 1 0р.)

;

.l'P|]., ВIЧе0OlirО .ZЗ.12..2010р. СDgл,lрбвlлм

Дltr,оном

Волсrд,l41'"4tIровиtIеI\4

Ila

пoTol]lI[l}.-I

Р3ХУrIОt(j\il2б.50:]З0l7906 в ]-IА'Г <БiiHlt K[-latliilllaлbili iltвсстицi]);, M(IlO З00498 (tсвит,аtttliя
jtlB,{20zt2 вiл .]З..l:.Z0 i 0p.1l

000,00 Гр}l. Bl]eoetlo 2З.04,2.()l3р. l-|акоliсчIlим Тарасоп,t ,С,гсгlановиче]ч1 Ila поточttий
'l00
paxyнoli
Nч2650.1З0(l80l в l]A-l' KI,IIBCЬKA Ф]ЛIя кIlФБ>, мФс) 320906 (платirкнс
liоручснtlя *]'ф53 вiд 2З.01,2013р.);
300 000,00 ГРIl. ВнеСено Il^KoHcчl;llM 'Гарасопл, Степitнов1.1Lлс]\{ IIа llотоllIIи}-] рахуr{о{t
265020l4C,15'll5 в Фi;riя АТ (YI{PEKCI}lБ/rIlK>i bt. I(иТв, N4Фо 380_]33 }lacT\i IlгIи]\4 чt.]iIоI\4:
]

.

20 000,00 грl{. t]Hecerlo 21.10.20i.}p..
З(l 000,()0 грлI. t]Hece}rcl 05.09.20 l бр.,
40 000,00 гр1,I. BIlecel-ro 2 l .09.20 J бр..
4 5 000,00 грlL ts}lесено l 3. l 0.20 J бр..
4 5 000.00 l-pI.L BIIeccIro l (l, l 2.201 tlp..
30 000,00 грI]. BIIece}lo i 9.02.20 J 8il.,
8 000,00 гр},l, Bt]ecеI-tKl ?,6.02,20 J 8р.,
5 000.00 грI-I,. BHeceIro l5.05.20l 8р,,
/+ 000,00 грлI. Bllecello 25.05,20ltip.,
25 000,00 грIl. BrlecelIo 1 1.06.2()l8p.,
7 000,00 грлI. BliecelKl27 .06,20 i 8р..
3rJ 0С0;00 I]pII.,BlleccIlo 09.0l .20l 9р.,
5 ()00.00 грIl. Bllecelro l5.03.20l 9р..
6 000.С)0 I,pI l. l}HeceHo 0 l .06,20 i 9р.,

7.9. Iiрслl1,1,(,рсь!iл зitбrзрl.ова

lI

пла.гirlсне лоруtIенIrя }Iчl03;
llлатilкне доруLIеr lня ЛЬ i ;
гr"rIa,r,iilttle

дорученrlя Nl65З0;

ltл:tтi>lсttе доручеIIr{я Jф7 l 63

;

п.ltа-l

I

illttte /1оруtlсiIliя NЬ4 j64

пла,гi1.1iIIе

3.

доl]уtlеrrня ЛlI02 l 97It5OR;

rlла,гilIiIlе доручсl.rrrя Nsl022ri9JRWI';

ллатiil(Ilе лор)lчеIllrя Лл@2l)t-42l8l5;

плаr.irкilе доруLIеrrня Nч(_)2РL2.8l l67;

плаr,ilкнс дорученн.ч Nlr@2.PLl5|927;
llлат,i>кIrе доруч(]rlня _Irlч@)2РL00l548;
it"пa,t,iiltrlo /tоручеItIIri

N9(@2РL407738

rrлаr,ilкl]е /{оруtIсння .}Ф@2PL.972943
tl

пitTiilc}Ie доручеIlня N'@2PL

,97265Э

icTb
I(омгlанiТ tIaBe/leFIo
в
--

Ji]7.zrlzo

lIl

таб,плt1,1i.

.11.12]г'!Г-

l

,29

l4
lзб

l04

lt)5

125

протягоNl перIIJого кt}арталу 202l porty.
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::.:] :!-]i:

J]i;.i

:

TOIt кКУА KI)!i/[I..l НВЕСТ>
t

IPиMlT,IiLl l(o ФIt{АI-iс]овоI звIтr]осl,|

}l

сгаIlоМ на
1) ll1|,l cя.I

7. 1 1.

l clx

lрl,лня 2020 року та за piK, lцо закitl,tttвся зазlIаtlенонJ /IaTolo

.\)l ip Oii l u,l{Llx ?pli

B

el

l

b,

Вlrп.,Itlти праlliвIlI,Ir{ап|

УПРОДОвlt 2020 року llрацiвtlикам Koпttlal-tiT виплirчyваJlась заробiтllа п.цатt} згiдtlо шта,гtIоI.о
РОЗПИсУ. llрос,гроченоТзаборговагrос,гi iз риrulа,ги заробiтllоr'плати станом на З1.12,202О року-га
cTaIlol\l rra 3 l . 12.20 |L)
I(опlпаlliя нсмас:
CтaTTi

31.12.2020

- не гIогliutсtti зобов'язtrttня перел персонало]\l
- забезllе.tенFlя на оплату uIорiчнllх вiдпустоtс
* octtclBita

/вiлрахуваrrllя

tlat

31.12.20l9

,70

lз

ссlLliальнi захо цrt

2020 pi

CTaTTi

20l9 piK

cTBol]etlo забезllе.tенгiя tIa оtlJIа,гу щорiчгllлх вiдгtl,glgц

ocltottlla сума /вiлрах)/ванtIя tta соr{iальнi заходI,I
- виI(орtlс,гаttб забезfiе.lегItlя lIa оплаl.у щорiчни.< вiдпусто
Х (lсttоtзгtа

*

_

сума /вiдрахуt}а[{I{я lla соtliалыti

7з
60
60/l 3

зехо.11,1

i lз

l l0

lJ

90l20

HapaxoIJa}la заробiтliа плата

l0l

вiд1lltхуваtlItя на coцialtt tti захолli

22з

l

198

tlб

Jlply_lll

119д9ц}"9ýо э'д1991 збор и

б

519
1,5

вiдповiдrli резерв}I не

Внас.lIiдоtс сtlт5,ацiТ, яка склалаоь в eKolloMiui УкраТtли, а ,I,aKo)I( ,]к ре:]ул[,тат eltotloMi.tHoT
нестабiltьIlсlс,гi, lцо сI(лалась I]a /(аl,у ба.лансу, icHye ймовiрнiсть l,ого, tl{o активи не змолtуть бу.гl,t
реа.пiзованi за Txltboto бa"lla,tlcoBclto вар,гiс,гкl в ходi звичал-tноТ лiяльrlос,гi 1'овариства.

СтупillЬ ловер}iен}lя l1их аttтивiв у згIа.lttiй плiрi залеяttl,гь вiл е(lективtlостi заходiв, якi зllаходяться
поза зоноIО i(L]lI,I,poJII() ToBapltcTBa. Ступiнз повернеIIFIя дебiторсьltоi'заборговаttостi 1Ъвztриlству
визlIачастЬся на lliдlст,авi обставlлtl ,га iнфэрrлацiТ, якi llаявнi на да,гу балансч. l3a проdlссiйlrип,r
суд}I{снIIям ltорiвьtIlцr,гза'Говариства, виходяtIи з }lаявIlих обставин т,а iнфорплацiТ, та враховуlочи
,t,ol"l
(laKr,, tцо поточllа .цебiторсЬка заборг,Ов&нiстl, буде гrогашlена до червLlя 202.1
року, о irpoo
рс_lзlvtiшlеtlIIя KotliT,iB IIа депози,гlI}lх paxyItKilx с l(оро1,1(ос,гроковlлм (i-3 мiсяцi), о.tiкуваiIий
I<релитltrай збитоtс визttагIлrй ToBaplacTBoN,I при оцiнцi зазнаlIених
фiшаt+совllх аItтивiв cl-alloBl,1T.b
Ilул L.

РезерВ гti,li o,1iKyBatti

збигlсИ за дсвг()с],РоI(овоЮ заборговаtliс,гlо с(lорllлований в розплiрi
l З_50 Tl.rc. грtl 1-а 500 r-ис. грtл (с:таliоtчl rIа 3l . 12.2020
portiB, вiлповiдtlо). Такий г,iдсо,гок застооова}Iо як l1o aKT,I,IBy, що мас високttй
l<trlедlлтНi

309/,,та 20% вiл су,rurи заборговаlлосr,i ,га cl(Jlal(a:

та tla

3 l.|,2.202

Kpcrt1,I

I,I

Il lI

i9

i p}l]tll(.

В .]
-L_О_д_qдQ-1_1(удц]_I

Il

я

BIlacЛlil1olt rrаЯiЗltОС'Гi В 1zl<paTtlcbl{o]uy полаl,коЕ0I\4у заI(оr{одавс,t,вi поrlоrкелlь. якi l1озволяIоl.ь бirrьш
tlillt слtаtI варiанr,'l-Л5lмдчa,,,,r, а,гаl(ох( черс:] llрактику, 1-1(o склаJIася в несr.абi.ilьl{ому
eKoHol\,1itltloM}/ серсдоВl.ttцi, за яltоТ полатковi органи лtlвiльtло .ГЛlzп4uчurо асIIек.I.и оlсоtlоп,tiчноТ
дliя.пьнос,гi, у разi, якtt(о подаr,ковi ограгrи, пiлдадуть cyMrIiBy пев}Iе I,JIуN,IачснI-Iя, зАсновагIе tla

5l

T()l} d{YA (PII/{I-[HBI]]CT)
lримI]]кl4 i{o ФlI-{Ансовоi звIl,ностI

l

tltцitttti t<clriBttиtlr,Ba tit(oIltlivt i.lttоj'дiяльltосr,i 'l'оваllис,l,ва, ймовiрно. Ir1o Говарис.гво змуttlеtlе буле

додаr,ковi llодаткI,t, шIтрафИ,га гlсlli.'Гака невизначенiсть Moil(e впJlиllу.ги на BapTic.l.b
tPiHattcoBltx irtcrpyMel,tTiB, BTpaTl,t та резерви гtiд згtеtlilrенIlя, а Ta|(o)It Iia
ррlнкоtsLiй pio.,,o цiн lta
угоди. На дупIrсУ t<срiвництва ToBapltcTBiI lle мас по/1аткових зобов'язань до сплати, тому рiчна
tPiHatIcoBa звiт,ttiсr,Ь нС мiотиr,Ь рсзервiВ пiД полатltовi збиr,ltи. Податtсовi :звiти rоrоуrо
спJlа1,111'I4

перог"цяда,Глtся вiлllовiлIIи]чIИ податI(овиМи органаfuIи проl.ягоN,l

[1.2

l)rlзкрl

Iт,r,яl

i

трьох poKiB.

lltiiopnt аlцii про lltltr' rtзtltli cT.opolI1.I

|{ля цiлей дlаноТ фiriансовоТ звiтностi,0торони вважаlсl,Lся пов'язаllиN,{и, яI(Ltlо одtIа

з IIих Mllc
моlltливiсr,t, контролlОваr,и абО зIlaLItlo вI]л14I]атИ на
dliHaHcoBi й оllерацiйгli рiшеrll.rя iнtшоТс.горолIи,
як визIlа,(IеIlо в МСФО 24 <Розкри,гтя iнфорп,lацiТ про зв'язаt-ti стороI{и). llри
рiшенlli пи.ганtlя гlро
l,е, чИ с c,],opoHl.,l Ilов'яtзан!tми" прийпlас,гься до
зп,tiс,t,
взасмовiдлtосин
cTopilt,
а нс: тiльки Тхьrя
уваглI
tоридиLlна формrа. /{.lIя rдi.lrей c|liHaHcoBoT звiтtIостi, вjIасники 'Говаристtза, tt\o володilо,гь часткаьли
в с,гаj,у,гIlо]\tУ ttaпiTa.lti бiльшtипци lliltc 20Оlо,,гtt t]1.1t|te керiвницт,во Товариства вва)I(аlоться
гIов'язаtIимrl сl]]роrIами.

l Q9!y_i1 !.\ц

!

р

9_y.l !L9l]tltKiB

Гlовl te t lariiir,l ci t)/Bal I I lrI
iO11llilиtIIl0i оrlобlr L}ласl] иIiа (attrlior teplr"

.tacHl.tlta) заявlllil(а
1

LI t.I

ttlliзвиrцо. iпt'я. гtо
баr,ьксlвi (liзlгttrоi tlсоби
- власIJ!lI(а (irKriiollepa.

__.ч-tltulиl;l) цщ,дцItjl

Товарис lTBa станоп,I tla

lд",,йийГiй*
Г-БйТ;;п(_олноосiбно Г

| пОо сrllльноt

I
l

_t_

сlдttоосiбrло
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1,

IIес,l,абiJIыIоN{)/ p},IIIl(oBOivly сереловиII{i N4o)I(c суг{,ср,0 :]b,liIII4,1,иcb
уrIаолi/_iоl( t]плl,L_}ч cyб'cK,r.rlBlrr-tK
ч14tIilI4I(iB та о6'(]It,гиБIJих чинниI{iв, t]iроl,ii{нiс,гг, i t,tапllяпIоti вг].]Iив)/ яlil{к зазлалегiль .1.o.,no

гtерел.ба,tt,t'гI,I IIe]vlo)l(Jl}]Bo. ЛО такиХ
р}.Iзt4кiВ вiднесеlItl крс;irrтrrийr рl{з}tI;. PilI{KOI}liii ризиктt1 р1.11]ик
тlilсвi/цtrос,l'i. Plltll<oBtlй 1rизик BKjlloчac BaJ]toTl]ltЙ
р1,1з14ti. вiдоотковий ризик r,a iншr,tЙ цirtовllЙ
рl"Iз14ii. Управ.ltitlltя РИЗИКаI\41,1 керiвtlиllгвс,lрr Т'оварлrс,тва,:]дiйсIIю(],ться l,,Ia o/-lIIoBi
розуj\4ifltlя IlpиIi1,1}l
tl14IIиK[leI-iHя p14:]иKy,,ttiltbKicIloT оцilIки йсlr,o глоlrt.llиt{оl о tjIlлLtвч tli] Bap,l,icIb чlIстI.1)(,
altT1.1BiB T,i.L

засr1(;сувагlлlяl

itlt;,tpуrvteHTapitoшкlдойсlгоltо:t,{'rIкцlсння.1'

Угtрав"ilitlня

vlac l,tсршоtIерl-ов(j ]]tIзllсtlня lulя ве;lеiJI{я бiзlrеоу.Говарtасt.tlа i€ ваri{лlItзi,ilчt
;1iяльностi. Ilолiтilltd угlрав.,rirIi]я рI,iзиi(аl\l!i cl(olliteI]TpoRalla FI?i llепср*д(lаччвilrrосl,гi

l)!1зI,1I(t}N,lИ

UJICIvICIi]'Ol\1 jT

pиlIKiB i ttrцi.tlь.liа, на N{iнi},liзацitо tlотс:rtцiЙного l{егil.гиt]}iоI,о l]I]лrII]v на (iittarIcoBi
lIоказlJикИ'Говарисr,ва. О;tерагивrlий ilорилlt,-tttl,tЙ KOf],I,poJlb i\{t]c на MeTi _забезгlеiI)/i]а.гl{ HilJIe)Itlle

r,|-riHarrcoBltx

(lyirrtttilltiyr}aHHrl вFIу,гРitлньоТ

.га'проIlе.|iУр

з мс-,]о,О пrilliмiзацij оlrерliцiйllИ,Х i юри/il.t,tllи;,,
ризllrtiв. l{i;;ilbHicl,b'ГtrBapltcriBa пов'язагЙ.. ýiir,r,,,,",., фirrзllсови;rrlr p"r",r"n,1,'1, оrlсрацiiiгlлIм
гIt1.1liт,ltкиl

РИ ltiKoПt. PllIII(oIlIIlvl l)Ilз1.Iко\,I, кредtt,глtttй p1lзIll(oj\l i рr.iзrritо,,,i ltiltBiдlttlc,t.i.

з r,ll1raB.llitlllя

tt opiclt,l otialIa lla ьlIзI|аtiсt{tlя, пltа.lIiз iyпpirB;rirrtlл [)изикам1,1,,}
tttl Bl),I,itllt)DJjetitlя IiOtifP\)Jil.э :Jа.р1.1зиI(аN41.1" а ,гакоrlс постiр-tьtий
'За
iu()IIilL\РrlllГ
["liBlIcr\l РIIЗ1,IКij). ilo'I'p}luilllllл\l lli1,1,aIl()IJлcIIli\ (lбмсliсеtll, ,I.a: t,lt1,1Iit иlси уllоаirзtiннli
Iiо.пil,rtrса

}Itt14Mr,i"i

p1,1,JllKat-vI

с,гI,1кtl(]гьс}l '[biзilptloTBc).

p14зIlKal\,1tJ.

Упlэав:tiilгt.я рt4зllкаlч!и,_

'l'оварI.{с.гва

зltiйсtttосться на с)эllt)t]i розу-tчIiнrut IIр14ч14I,1
виIl|.Iкl,еьlIJя p1,1зиKy.,lci;tbt<icltoi оI{iIlкИ йогсl моiцс;lиIJого вIl.пtlв}'на BrtprTicTb ч1,1с,ги\
акr.ивiв т.а
]ас го,l],ч вiil{ l rя i ttcT,pyrl el lTap ilo ttiojf, o Йсr го l tо ьI' я к шO l t 1-Iя.
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гIl)jJмlll,i{и i lo ФlнлlIс()R()i звIтIlос

]l

]

I.I

CTalioпt rIa 31.12.202.0 р0{(у на гlо,гочllо]\l\, рахуtlк_ч у ба}iку
HoMiIIitllbttoio BapTicтtil гроttrовi I(оIl]ти }lil cyNly l7,гitс. г.;tll.

АТ

<),'lсрскi:irлбаttк> облiксlвуtоться за

CTatloM Ira

З l . l2..2,019 prllty IJa поточноN,lу paxyiil(y
у, балlrlУ Д'Г <YKpelcciMбattl<> облiliовукl.гься за
Horvtillaлbtloto вар,гiс,гtсl гроtловi l(oLllTtl l]a c)/lvly 3 r.ltc. г.рtl.

ýЩ
Itреди,r,ниii рllзI{Id - рllзи;( того, tllo одна с,горо[Iа к]}l1,раlt,гу про cPiHaItcoBtal-t itlc1pyMeltr.He зNIо)I(е
IJиl(оj{а,l,И зобов'язаrttrяl i це буле llриЧиноIО t]иникtIенtlя
фirlансоВого зби.t.tсу irlшоТ сторони.
Кредиr,llrrii ризиК lIpI4,l,aMatIII14!"l такиN,{ (iiltансовипл iHcтpyMeHTa]vl, як гIoTo.tt;i та
депозитгIi рахунки
в ба rlках, об.il i гацi l',га лебir.орська заборгованiсть,

OctloBilиit,l lilеТОДО]\l оtliгtlси кр9дитних ризиttiв керiвrrицтвом 'Говариства с оцittttа
кред[d],ослропlоrltttост,i lio}ITpaгeIj,IiB, лля LIого викс,рtlс-говуються кредlil,t{i
рсйllлнги r.а будь-яt<а
ittltltt 71tlст1 гttla iнсРсllrrurзrl.iя ilrублiчrrа ilrфорпtаlliя, Il(o
банiсаплlл
ш{одо звiт.tIост.i
l)озкрLll]асться
],ощо) rцодо Тх спроNlо)i{ност,i вl,tlttlllуват'и бЬргоtзi з,эбов'язttнl-tяl,

СтагtоМ rta 31.12.2a2a та tla 31.12.20l9 pr,lIciB кредttt,t,rtий
ризиl( С III4ЗI,IIИi\4, rцо гri,ц,гверд)куеться
tl1,1гIlI14I(aN{tl, яtti Bilaxor]ylo,гb
спс.i{исЬiкУ коFIт,рагентitз. загальrti eltolloMi.tHi умоtзи T.a'oItirtKy яr<
по,гоLlноI,о,'таrt i прtlгн()ЗtlсГо ltапрямкiв зплiнtа
умов стаIIопt на звiтну лаr.у.
OTal,tol,t lra 3I.I?-,202.ar:a tla 31,12.2.0l9 poKiB вiдсут,,Ii
i,lб() зI Iсцi
,Г[о

l

I 1.1Jl

фilлансовiаltтиви, якi або були простроченi,

1.1(jя.

зliхсlлiв,l п,tirriпIiзal{ii'BtIltItBy tсрелttтitоl,о l)изиl(у Ttlrlltpllc:TBo вiлtlосить:

- Rсl,аIIовJ]еГrtlя

вн1,,1

рi1IllIьогО обмеittеннЯ обсягУ лс5i,горсьlсоТ заборгованосr,i в активах },cTilllol]I,1,

- ди Beoolt(l i кацi Io с t.py riтури деб i.r.opcbKoT заборговаrtос.гi ycTaHoBLl;

лtаявнQстi

в .активах'гсrвариства

прсlстрочонот

'I'at<tlitt

B'1-oBapllcтBi ,цля BltyTlэitl_tltboT сtао,гепtl.t захtll_(iв iз запобiга1,Iня та мiнiпliзацiТ IJпJ1иву
ризикiв
cTBopetli: ctlcTeMi,i уп1,1авлitltIя РИЗИКВlчlИ. вtlу,грiшlrlii ау;lt,l,t,(конт,роль), корпора-I-ивtlо
упllавлiгtгtя,

ýJ-,l.-l-цддg-цIIй-i)-Lццý

],

PlIrtltoBllii рItзI{t{ -:: це рllзик того, l](o справ9д.I11,1ва BapтicTb або плайбуr,tli грtltllовi гlотсlки вiдц
rlliltattccBoгtl itlcTllyпtel11,a ко.Jlивати;\{у,гься внitслillоlс злtiн
1эиtIковt-.tх tlill. Риtlt<овlлй ризI.{I( охопJlIос

lpll

,гиIiи

рl4:]ику: iHшltlii цirrовий ризик, Bc,гtKlr-rlltil р2IзlIl(,га вiдlсtlтковлtй ilизиl<. Ринковий ррlзиl{
ВИlli,ll(ае v ЗВ'ЯЗКУ :] РиЗИКами збиткiв. зJчмов-цеIltlх .iоJ]ивагII,1япlи
цiн lla aKiiiT" вiдсоткови* a]ao,ron
1,а валю,г1,IИх rty,pciB. Товарист,вq I{e нара)катlliйетьсjл гltt оинковi
рI.1:]ики у зtз'язку з вiдсчтнiсr.кr
ittBэc гlлLI.iй il itlclliT, облiгпrtiТ,

[ншиi'l rtitloBtlii рi{зик - Ilc рLrзик ToI,o. tllo

сгIраве/UI14вtt BapTicT,b або ьlайбу1,1li гlrоiловi I](),гокLl
iIlclpl,цg11,1'3 КоlIrttsill-и]чlчться вн:rслiдс,llс ,зrиiн
риrrкових iirr (oKpiM.l,tlx. tllo
винt4I(аю,гЬ уttirслiлоlс вi,lсотltовсlго ризlll(},чи tJi,tJtloTllo1,o
ризЙку), liезале)I(но вiл тrlго, чи
cIlpиlIrl[IeIti BorIia ЧИLItIt4Коj'чlИ, xapaI(TepIIIll,{I,1 /UtrI с|крс]\1ого (liHaHcoBol.cl iнс.групtеtIта або його
grvtiTctlT'it.'tЦ LII,iHIlИt(aM}-l, щсr вп.ц14ваIоl,L rIa Bci гrодiбнi
фiнаrлооl,,i ittcтpyпlellTlt,:],1ки\,l I,I
здi йСltlоrоться оi]ег)ацiТ на ринкr,.

вiл фiнаrlсоtjого
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'ГrJВ KI{jYA (Р[,./

ll tsIiCT')>
примIтl(и до ФItlАнсовоТ звIтIIост,I
станоМ на 3 l грулнЯ 2020 рокУ та за piK, tцо закiltчився

у

п11 rcяц

с\ ytip

aij-t

11-1

зазначегIою датоIо

ct,Kux Zpu\ q l ь

OcHoBttttM \4с,гоllоi\4 оrцiгtttи цiновоl,о риз1,1кV С it}IаJ]iз rt),.t..ltивtl0.гi. Cepezt ме.голiв IIo;vt'яKllletlllя
цiltовtlгсl l)из},Iкv 1'olltt1lIаr:T.Bo в1.Iкоррlс.гOR)/с /{иl]epclacPiKarliKэ tttc.t.llBiB :rа
лiмi.гiв на
[]KJI:-tlleIIltЯ В aKrliT Т'а itlшti

Ва.rrtотнlrЙ рIrзlllt -. це

ло.,.р,омагtня

(lirlallcoBi iнс,гllчмсrlти з ltetPiKcoBaHиM прлtбуац9ха.
того, що

l]apl'icTb або майбутлli грошовi пtrтоки вiд
фiнаttсового iHc,t,pyMerlтy коливатl4]чIуl,ься BHac.lli2iill< зrлitI валютн1,1х KypciB. 'iоrар"сrво lle мас
р1,1з1,II(

lJl]r)aвe/Iil1.1BiI

аttтt.tlзitз, rlclMit.lotlatlllx в iItоземrliйt валlот,i

8_,;!;i._|] ;i

ý;лýёJДigl;.*Ц,
Pt{:llatt.lIilcBiлlloc'гi -- 1rизltк того, ll(o'I овариствtt j\,Iа,гиh{е тру,ilноLшi пр14 Bиl(oIlaHlli :зобов'язаlIь
}(опlгlаtti't, 1,1ов'язаttих iз (littаrlоовиtчtи зобов'язаttн}Ii\lрl, що гlоI-ашlаlоl-ьсrI tilляхом гIоставI(i4
:l_r

гро l1lo B}.Ix

r

l<o tшr,i

в trбо i ншtого (l i Haltco вог| ) aKTrl в)/.

Т'tlварисr,вt) здii,iсlttое I(сltITpoJlb лilсвiднооri ш:lяхом пJlilII},ваIIня поточноТ.llil<вiдлlсlсr.i, Товарист.всl
аtrалiзуе,герпtitlИ г1;iaTeitciB, яt<i llов'яlзаrli з дебi,горсьI(оIо заборговаrriсlтlо.l,а itltl:иMtl (liгIансовtлп,tи
ttl(TI,,lt]ili\Ji,i. il l^а}(с))Ii'tlрогllознi Ilотоки гроll]ов1-1х KotlrTiB вiдi огrерацiйllоТ
дliяльrtостi.

8.4. YlrptrB"rliHllп капi г:tlIопl
1-oBa.plrcTBo розl,Jlядас угlравлitt1,1яr ltагtiта:rом,IK с1.1с.гему принttttпiв та методitз
розробrси i
1lcii.lltзiitliГ
рilпегtь' rlоtl'язtlIlи>i з tlIl,гi4]\,lаJlьлI}JМ (lоргчtуLзаIIttямl lсапi.галY :]
"yIlpiiR"rli}tcbK1,1x
tэiзнt,i,vtаtt,iт'tlих
JlжL,реJI, а T,al(o)l( :,,абе:jItеtIýlIгlям edle,tl,LtBi]oгo i!ого Brrriopиc.l.aIIllrl у. лiя-льriосr.i
'l'овариоr,ва.
Клrоltс,вi пlI,гання Ttl по,го.Itli pittteHrtл, цtо, t]пливаю,гь на сбQяl,i cTpyKl,ypy капi.га.lr5,, а

l,aкO}tt л)iiерсла I)iого (lор;vуваlltlя,, розглrli],аюT ься ytlpaB;titicbKl.tп,l IiсPC()i]alJtglvi, Ме>,аrtiзlи
уttlэавлitlrrя ttаltir,алом передба.Iас,li.t.ку lttlcTttlloBIi)/ Liiлей iз{]l]д,аLIь 1,tlравлitlltяt ltаtli.га;lсlп,t, а ].al(oii(
t(otitptl"lb_,la l'x ltoTllt|\lilHIIrltvl. у звiтrlопlУ ,lepio:ti;
)1l(о(,коIlалС,,,,п ,Ь,,,пл'lкlI F}I{::}Ilаtl(:rlнл й lrlajli,l_y
викорис,гаItttя 1zcix rl1,1liiil капi,галу; розроелеItllя зага.пьrtоТ cr pait-l.iT
1,пpaB,lliIt;llt

ttat-li,t,a.lloп,l.

у гIрав.]llI,1сьКtlИ tiс'РС:Оtlал здltйсIIrос огляд эr,рук,гури капir,а.llу на

ltittcllb I(о)I(tlого зtзi,гtlоt.о rlерiод1,.
11ри ilt,,ilMY llроводI,l,tьсяl аналiз вар,l,ос,ri каltiтltлу, його с,грукl,ура та моrlс.llивi
рI4зики. l{a ocHobi
OTP141vl,a}lИ)l lэllсltоlзlсilз'i'сltэаlэ1.1ство здiйснк,с
регу,IlIоваIIня капiта..lч шJIяхоi\,l зil,луrl9g*rr, долаткового

t<апi,галу або (liнансl,вангlя, а таI{оя( I!,ипла,ги дивiдеrlдiв та noaura,nn, iсtrуtочllх позI4Ii,
ТЬварi,iс,гво McrlKe з,цiйсIlюl]it],Lt регулIогJаl tlя lсапiгttлч LllJlяком змiгllл стр\/к.г\/ри ,,r.1niruдy. Сt,tсr.еrла
'ttalii,гa,,tor,l
Mtollte кЬрllI,ува,гl.,с)ь . 1,1ra*yoo,rttllпl змiлi в o,iepaui ИIlоNlч с9ре21<lвиttli,
1,прав;t itltlя
^t

ct

t.цtэнllil;х оинi(у абсl стратегiii

tэсiЗвлr.r.r<у,

з1.12.2020
*-*,-'600----

t B.J]{!_t}
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7 6{10

7 71ý

8.5. ОцilIlса ;rttзикiВ професiiillоТ2цiяtlIьrtrrс,t,i

lta t}сlllдrrвому prlHKy

ОцirrItа рлIзttкiв професiйнсli дiялыlосr.i на (lоtIдсlвому ринк)/ здiйснтосться lпляхоN,I
розрахунКу лруденЦiйllиХ поlсазнlлlсiВ, Ilop}.{aтиBtti зtlачення яких вi.tзiлаченi у кПо.шожелtнi
п{Oло lrрl,денцiЙIlих HOpi\{arTTBiB профеlсiйноТ дiя.пьностi ltа
фондовому ринку та вLIмог до
сt,Iс,ге]vlи упраз.liitttlrl рLI:iикаN,I}I), затвер/I)I(еноN{у
рitltеttнямt IIкцпФр N9 1597 вiд 01,10.20l5
року. OciTr.lBtti liоllаЗIlики /UIЯ коплпаtriЙ з упраlзлittllя актива]ии, lIIo розраховуе 'Говариствсt,
Ilacl yll

н i:

ль
l

показllлrlс

Нормативне

Рt-rзмiр власнt.ti KoLtlr.iB

2.

достатrtостi влаоtl

J.

]!

4.

Цр

g

зl.|2.2020

31.12.2019

знаlIеIIпя
tte tr,lенше З ,500
l,Ix

r<o

qФцlц]L цqдр_Lцц_о_Iý!gцttt!9lq
q
фj ццщ _t]tЦ:цg_о_чр.I*q]] й к о с т i

Lштi в

рцLl

_

lчщ_е_LIцg_]

цс_ry!Ё_ш9]

_ле_ц9ч!це_Or_5_

7 596
21.5l

ll'l

l .2,9

0.96

7_65?_

__26,6з

98

0,91

8.6. IIolrii lliс;Iя Ба.llаllсу
Пiс;rЯ звiтнсlТ дати З l .|2.2020 poi(y та IIа лату затверд}l(еtлrrя цiеТ
фiнансовоi:звiтност.i не вiлбулося
подiй, якi моr,ли шIа,гI.I су,ггевиii rзпл,ив на фittансову звiтrt.iсть Товариства.
*
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