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Додаток 1

до наLliональноrо полож€ння {стандарту) бухrалтерськоrо облiку 1
оагальнl вимоги до фiнансовоI SBiTHocтi''

Пiдприемство

Териюрlя

Вид економlчноТ дiяльностi
Свредня кiлькlсть працlвникiв t

ПЕЧЕРСЬКИЙ

lншlвиди кредитування
4

товАриство з оБмЕжЕноlо
вlдповlддIьнlстю

товАриство з оБмЕжЕною вlдповlддльнl"rfl"'" 'о'*, 
мiсяць, число)

кФlнА}lсовА компАнlя (БlзнЕс кдпliдло за едРпоУ

органiзацIйно-правова форма rосподарювашня
за коАтУУ

за КоПФГ
за KBEfl

Мреса, телофон |bllll ТаýJЫ;#sr".т"Й *trЪй. йпланадна, буд. з4l2,

О_диницЯ вимiру; тис, грн, без десяжовоrо знака (охрiм роздiлу lv Звiry про фiнансовi рвзультати(Звiry про сукутlнИй дохiд) (форма N 2), гроlчовl no*"""n*o 
"*о.о "аводятьсл 

в гривнях з копlйками).Складено (зро]бити позначку '.v.' у вiдповlдн|й клlтинцi):
за положеннями (стандартами) бухгалтерськоrо облiку
за мlжнародними стандартами фlнансово.t звIтностl trJБаланс (3BiT про фiнансовий стан)

на 31 грудня 2018 р.

Код'
2019 |01 | 0a

404890.t 0

803820000г
240

64.92

Форма Na1

якi облiковуються зg методом участi в капiталi jнших

ll. Оборотнl акrиви

Баланс

. Актив
ёU,] UU]

код на початок на кiнець звiтноrо
пАhiлпr,звlтного пеоiолч

2 з 4l. пеоооротнl активи
lематерiальнi активи 1000 il.чр9l9п9 сор,l!, D 1001 i ;

1002
l UUэ

n

l

1 010
1

101 1

12

активи
1015
1020

10з0
,H,t, p,nanco"t lnB"cT- ,10з5

Jubfia заооргованlсть
активи

1040
1045
1090
1095

1100
1 101

1110
1125

1

1130 2 524

1135
11зб

,л,ч|D ýd рUзIJdхунками 3 ВаDахованих доходiя
ька заооргованIсть

1140 56з l
1155 zз llзI 29 16{

l
1 160 6 44, R !л.
1 165 ,16 

]! qлIпли Е ,Jанпijл 1167 16,
в 1 170

,1 190
1 195

1200

1з00

t
JU,lt 44|

_ зо zi+| 44 591



зобов'язання i забезпечення

зобов'язання
банкiв

щляхетко Б.в.

- - сiзiкова Я.В.

органом виконавчоi влади, що реалiзу€ дорr(а9ну полiтику у сферj

l-Енtрдльний лирЕнIOр
TOJ AAll "Сгиff -Н i рш-дудит "

дOрiчЕнн0 l.i

Керiвник
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Пi,цп:lпсlrство
ToBAPi,IсTB о з оБмЕжЕною вIдповIдА.пьЕIстю ,.ФIяАýсовА

компАIlIя ,.БIзI{Ес кАIIIт..! ,,

{яа}]$едJванrяl

.{aTa[piK. :rriсяць, чrtс.:о

за €.fРflо

Форrrа \! 2 Б.од за Д}it'Д

2019JOi lot
l0

Звiт qpo фiцаясоsi рез},.IьтатtI aЗзiт ýро c_].ýI,nýr!I.i пOхlf}
Ja ]01s р.

I. ФIЕАнсовI рЕз}. Jьт..\ти

Стаття Iiод
ряrка

За звiтtliй перlод За аналогiчнЙ тrерiод
яоцередЕьоIо рокYI

t] {rKL ltл дU.\ц вц рса лJiщц ПРОЛЪШl {ТОВаО]В. ЕЮОiТ. ПОС т(.Г | 2000 бз0]7 195 -1

]010 0 0
]01 l 0 0
20l ] 0 081и4 резе|ъц пезарLlо.'|ен||х ]1|)e-\п1.11 Ba-loBa сч \,1а

аwна \rаспкц пеwсrпраховllхiв !| wз€рз; незараб-ъенlLt пPe-|lili
:01з 0 0
]01.+ 0 0luumPIlLrD pcd,лJUБdtlUl l|[хJJr\дц lToBap]E, poolт. псlс.]\тl 20j0 lo] (0)

1 1& 1 ц l /rапесен' зLlццкll за clпpaxoB|L\lu вllп.lап !1ъlr1 l 2070 0 0Ва"цовlri

ц!цбцоli
:090 6]0]7 295,|

209j i.0) {0)JU.IU |6RпlрцпцII Blo з_|пнlI п LЕз?|юах aaBzcсhtDot:oal l t 1обоа .1.,е
4ОХЮ 'вluпраlпl! ] вld з,чlнIl l, l{knLx .l|ll1лl.R

2]05 0 0
]l10 0 0l.|щl lйluп\ LrчрФlоrlL\ D;з€Dёlь Ba1IlB.t tl,\,л 2l t 0 0

зll1}1а часmБ1l пeoel?пoa.coBttiB а iHllrrл- |oBl! t Dc зеропt )ll) 0 0Hlд операцлнl.fо]tоJЕ 2l]0 jl8]
21

У lпаllу \мс:й

ёоriё Bi.d l iHu Baptпocпti axraBiB, яi оцiнююmься за справеё-лuвою варlпiопк
]12l 0 0

0 0

Ьохiё вiё аморuспtаяня кашmi в, _brrn Lзьп"rrr'. .ii -rоЙi*,БЫ ] l2_] 0 0
r.1.rбцrul. l p.rrflIrm Ецl l]3ти
битDати на ?ovт

.2l ]0 |12з99l {2211
.] 1j0 i0) i0)
]i80 ц]-4j2) i ]8]}

вшмрапв Bil эltiнtt варпмmi ахtпuвiq я,кi оtliнююмьса за спlмвеd,.lkвою
laptпictпlo

21ý l (] 0

]l8] 0 0

ir'rаацсовцll резуýьтат вiд опералiiноi лiяяьвостi:
tIDиб\ток

2l90 6913 ]6iб

зоштоБ

Дохй 8i: \,частi v ti riTa:Ti
] i9-- (0r i0]
,]200 0 0

ршан(OБl Jо.\олI 22]0 0 0
2].r0 0 63

la:tй вiё 6,.lazolitHot ёotto,ltozy,
2211 0 0

vllвHcoвr BlIrDaTIl_ 2]j0 Фý]Ф (790i
]255 (0] {0
221о (0t { 1879r

Itиlбзплоra (заапох) в;d B11,1t!a| iнф-мцit ta зюнеtuарнi сlппttlлпi 2?15 0 0Фiвавсовшil результат до олодатк],вацt я:
пrrя9\тоlt

2190 32 15

3бrrок 229) (0] {0lDцrрd,я tJоlrдl з пof.lтIiv Еа лDIIо\ток 2_]00 _,l_S
,Iбl]ох (збптоý) Bi-f припlч{евоl ]Иъвосгi пiiйЪпйтtББЙ ]зOj 0 0.tlrсulц ФlвascoBtll]l рез}пьтат:

Фцб}qок
:з50 6; |2

зftlток 21j_, 0'I 0)



I1, с_\купIIпii дохц
-,т

стаття Kol
l}я.]ка

За rBiTHi]i п€рiод За авмоriчЕлfl перiод
ппп€петЕього DокY

1 з ]

Дооцirfitа (mirýGj Ееобр}jр\ акт!вrЁ 2400 0 0

0

2410 0 0

й., l*-*-.-r."." похоiтl, acoцilioвaяIý та сй,]ьЕý пijlприе\rсrэ 24l5 0

Ilnlýrji счliчЕtдй до;iд 2.+.!J 0 0

r--1rtt dт!,nunr'r пл!,i, пл бпппАткI'тlянl{я ].l-.0 t)

fIодаток ва прпбt юк. аов'язаЕ}Ili з яЕý!v cl'lllT]Hlix .]oxoJo]il 0 0

],t60 0 U

Сrъттrrrdlдохiд(су lа рядхiв-ЦЦДýfl]lg!L_ 2;l65 6.1 12

III. LjIE}IEETE опЕр.{шilнIL\ в1,Iтрдт

Iv. розрл\унок покАзн}IкIа ýриБrтковост1 АкцIй

За аЕмотiчаldr перiод

Ilазва cTaTTi код
l)ядка

За эвiтвili перiо,л За ана,]о гiqвпfi церiод

1 з .l

Сере]ъорiц{а dlыiiсть проспж аЁшll 2600 0 0

лhirrg1 гiЕri.t пtlбгтllч j]KIT1l' 26в5 0 u

]610 0.00000 0.00000

F:;=;;,* *; ппt6\тN rlбггок] яа.о]шr' пDtl. l !: ащilо э6lj 0.0о000
2650 0,00000 0

r r^1

I===-а,
сiзiliова яна Ba.]eкn E{igEa

^P*r гвнtрдльнии дирtктOр

ТOВ"ААН "сtйя-к l рш-Аудит "
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Пiдпрпе.l:ство

/п
ко,

l8l 12 l зl
t

,1ата q]iБ. ýli.яlФ, tIпсло)
ТоварIIстЕо з об}tе;кепою вiдповiдальвiстю ,,Фк ýIзнЕс KAпIT"\iI за €ДРПоУ

товАриство з оБ}rЕжЕною вцповIд.\.1ьнIстю,,
(HaI"rrrerrvBaHHя l

Звiт про рух грошовIIх коштiв {за ярямrrм :лrетодом)
за 2018 р.

I

Фор}tа N_i Код за ДКlЦГlmiбБ-]

Статrя Ко: За звiтнrпi пеlэiо: За анапогi.шIl]i перiод
поперсднього рок1,

l ] -+

L Р}т н9штЬ 1.результатi операцiilrrоi дiя.ЕьЕостi
Нпдорьенrrя зiд:

Ре;rпiзацii проýдtцi] (ToBaPiB. рбiт, пос:]уг) ,]000 )oli l 10l5
Повtрнешrя под;lт!iiв i зборЬ -r005
у юIry цlc.Ti по,trапiY нi J,o.a:rн! B:lDTicTb _з006

Цiлювого фiкrнс}в.rння ]0l0
HaT.to{,ltetrH,ч Bil отрlт:uпння счбсшiti. iотаФri JOl 1

Нахо]хезrня aBaHciB ва покyпцiв i з.l1tlовнItЁiв ]0I _i 6_ý

НаJпозхення Bi: повернення ;lBJHctв J020 ]0
Наа\о];iеная Bi] BЦcoTKiB з.1 }:tлtшк:]}пt boB:TiB на лото.нILч p:ix\.mi:lx з025
tlадх9дiеr:ня вiд бор;лtшlкiв неустоriки |шrрафiв, певi) .]0]5 _i:7 2l
Flадiод.;liеяня_в,ý_ oпep:tuiitнoi орrип i0.10
Нпдiоэ*tенlrя Bl.r оФIrrrання роя_тгi. lBтopcblilý вIIнагоро-f ]0+5

Надrодiення вiд cTpilxoвlж rlpeмili ]0_i0
Надо:;tiення фiнансовtпi ýстанов вiд повеl]Еення позIrк _]055 6.169_} 2529
ltшri rrадходгення 309_5 i-{l] ,2195

Вrграчанхя на oпlrary:

J 100 { 12008 ) ( )Q )

Пршц _ji05 ( 1,12 ) (100}
ВФ&хув ъ Еа coцiaqbнi за\олl ]1I0 i 47 ) ( 18 }

Зобов'язаrФ з податкiв i зборiв ]11} -+-j

Вlпрач.rлшя на огrrац, зобов'язань з по.захiу на прllбrтоIi ;1tб { ]

ВIпра.rаЕ{я на оЕIftту зобов'язань з лоtrатýч нх ]одlнч Bapтicтb ] 117 i i
&прааlш{я на o[t:try- зобов'язань з iяrлпr поtrахiiв i збOрЬ 11I?! i -+2 i
ВI[ц)ачаI*U{ на oIL.LITY авансЬ i 1]5 i

Вrq:ачаr*rrя rr.r oTrlraтy повернешlя :вансЬ 1i.+0 15.1 25587
Влцlача:*rя rra оп,,rату uboBltK внескЬ j 1.1.5 ( ) (

)

Вrrрачц*tя на оrп.rту зобов'язань за cTparroвrIltи lioHTpaKTaшI ,r 1j0 ( (
}

&llр;lчfifirя ФiнансовIIх ycxtнoB Еl !t:rдан!ul позltti i 1--i5 i S 3-i9S J ( !
Irцrri вrтлrа.иrня ,] l90 265t 6
Чпстtlft рух коштiв siд опеlrацiiiяоi дlяrьяостi Jl95 - ? _r9.] _199J-r

lI. Рр коштЬ у результатi iпвестпцiriяоl дl*пьr*остi
На.цодденgя вЦ реаriэацii:

фiяапсоыrх iнвестщй з200 ])1,7

кеобqютяж акпвiв ]205
[l,:tд,од;tеrтня вiд oTprlчaHrrx;

шдсоткlв ]2l5
ФЕцеIцiв i,].]0
tlалiо.f;tiелня Bi: дерпв.:IтJIвiв _j2.]5

llадrод;rcrшя вiд погашеrлrя позtrк j: r0
Еадtод;tiешrя вiд виб5ггтя дочiрнього rri,тiрпеr.rстза та iншоj
гкподарськоI оýшrrщi

з2-i5
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пiдпрлlсrrство ToBApLIcTBo з оБмЕr{iЕноюё*$?*11iffi*,,.,rо""оЗI'О*'''ilЪЪ;]ý'

(наI'Ь!ецвдfiя)
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за 2018 р.
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ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕIlОЮ ВIДПОВЦАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНLЯ

(БIЗНЕС КАIIIТАЛ)СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ.

I.ОРГАНIЗАЦIЙНI АСПЕКТИ ОБПIКОВОi ПОЛIТИКИ

l, Заzальнi BidoMocmi

повна назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВЦПОВЦАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА
КОМПАНUI (БIЗНЕС КАПIТАЛD

КолС,ЩРПОУ 404896l0

Мiсцезнаходження 01001, м, Киiв, Печерський район, вул.
Еспланална. бчл. 34i2. оф.18

,Щата реестрацii l8.05.2016

OcHoBHi види
дiяльностi

Види фiнансових поспуг

Код КВЕ.Щ 64.92 Iншi види кредитlъання (основний);
Кол КВЕ.Щ 64.99 Наданrrя iнuтих фiнанiових пос.гц,т (KpiM
страхування та пенсiйного забезпечення), н. в. i. у.

Розпорядженнями НАЩКОМФIНПОСЛУГ виданi лiцензii, на
надашfi таюх( послуг:

Факторинг(Nэ2254 вiл 0 1.06,20 l 7)

Фiнаrтсовий лiзинг (Nэ2254 вiл 01.06.2017)

Надаrтня гарантiй та пору,лгrельств (Ns2254 вiд 01.06.2017)

Наданrrя коштiв у позику, в тому числi i на 1мовах фiнансового
кредиry (Nэ2496 вИ 1З.06.2017)

Свiдоцтво про реестрацiю фiнансовоi установи ФК
Ns801 вiд 01,09.2016р. видане Нацiональною
комiсiсю. rцо здiЙснюс державне регулювання у
сферi ринкiв фiнансових установ.

учасники станом на
31.12.2018 р.

2.

l. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВЦАЛЬНIСТЮ,КОМПАНUI З
YIIPABЛIHIUI АКТИВАМИ " ОВАМО
кЕПlТдJI". яке дiс вiд свого iMeHi , в iHTepecax
та за paxlTroK ЗАКРИТОГО
нЕдивЕрсиФiковАного вЕнtIурного
пАйового IнвЕстицIйного Фонду
"ОVАМО Ecology Fund" - 99,98%

Дубинський Анатолiй Олександрович 0,02%

чисельнiсть
працiвникiв cTalHoM ва
3 1.12. 2018 р.
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ВiдповИа.rьна особа за

фiнансово-
господарську
дйльнiсть у звiтному
перiодi

.Щиректор Шляхежо Борис Володимирович

Економiчне середовище

функцiон}ъання
пiдприемства

Законодавство i нормативнi документи, якi вгшивають на
экономiчну сиryацiю в YKpafHi, с предметом частих змiн,
гому :жтиви й операцii Товариства можуть наражатися на
ризик у разi погiршення полiтичноi i економiчноi сиryацii у
зв'язку з проведенням антитерористичноТ операцii у
Щонецькiй та Луганськiй областях,

Вiдповiдмьнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку та забезпечення
фiксрання фактiв здiйснення Bcix господарських операчiй у первинних док},ментах,
збережеrтня оброблених докрлентiв. регiстрiв i звiтностi протягом встановленого TepMiHy.
але не менше трьох poKiB, несе директор Товариства.

Головний бlхгалтер забезпечуе дотриманrя на пiдприсмствi встановлених
единих методологiчних засад бцгалтерського облiку, складання i подаяня у
встановленi строки фiнансовоi звiтностi, органiзуе контроль за вiдображенням на

рахунках бухгалтерського облiку Bcix господарських операцiй, бере ylacTb в оформленнi
MaTepiaлiB, пов'язаних з нестачею та вiдшкод).ванням втрат вiл нестачi. крадiжки i псрання
активiв пiдприемства.

2. Загальна основа формувлння фiпансовоi звiтностi

2.1..Щостовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ

Фiнансова звiтнiсть Товариства е фiнансовою звiтнiстю загальяого призначення, яка
сформоваrта з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв
дiяльностi та грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб
щирокого кола користувачiв при прийнятгi ними економiчних рiшень.

Концепryальною основою фiнансовоТ звiтностi Товариства за piK, що закiнчився 31

грудня 2018 року, е Мiжнароднi стандарти фiнансовоi звiтностi (МСФЗ), вкJIючаючи
Мiжнароднi стандарти бухгшrтерського облiку (МСБО) та Тлl,мачення (КТМФЗ, ПКТ),
виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцii
чиннiй на 1 сiчня 2018 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв
Украiни.

Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень
вiдповiдае BciM вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО, дотримання
яких забезпечус достовiрне подання iнформацiТ в фiнансовiй звiтвостi, а саме, доречноi,
достовiрноi, зiставноi та зрозумiлоi iнформацii,

При формуваннi фiнансовоi звiтностi Товариство кер).ваJIося також вимогами
нацiональних законодавчих та нормативних aKTiB щодо органiзацii i ведення
бцгалтерського облiку та складання фiнансовоi звiтностi в УкраiЪi, якi не протирiчать
вимогам МСФЗ

2.2. МСФЗ, якi прийнятi, але ще не пабули чинпостi

В складi МСФЗ, офiчiйно наведених на веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни,
2
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оцрилюд{енО стаЕдарт МСФЗ 16 <Оренда>, який набувае чинностi 01 сiчня 2019 року.
за рiшенням керiвництва Товариство МсФз 16 <оренда> до дати набуггя чинностi незастосувався.
Очiкуеться, що застосування МСФз 16 <Оренда> не буде мати с1."гrевий вплив на

фiнансову звiтнiсть Товариства.

2.3. Валюта подання звiтностi та фупкцiональнд валюта, сryпiнь округлецня
Ватrюта подаI U{ звiтностi вiдповiдае футкцiопа.льнiй валютi, якою с нацiона.пьна

ва.пюта Украiни - гривнrI, скJтадеЕа у тисячах гривеЕь, окр)глених до цiлих тисяч.
2.4. Припущепня про безперервнiсть дiяльностi

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з прип)пценЕя безперервностi
дiяльностi, вйповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбраеться входi звичайноi дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включае кориграння, якi необхiдно булоб.провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення
фiнлrсово-господарськоi дйльностi вiдповiдно до принlдипiв безперервностi дйльностi.
2.5. Рiшення про затверджепця фiнапсовоi звiтностi

Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджеца до випуску (з метою олрилюднення)
керiвником Товариства 25 лютого 2019 року. Hi 1..rасники Товариства, Hi iншi особи немають права вносити змiни до цiсi фiнансовоi звiтностi пiсля i'i затверлженIш до випуску.
2.б. Звiтrrий перiод фiнапсовоi звiтностi

Звiтним перiодом, за який формуеться фiнансова звiтнiсть, ввiDкасться календарний
piK, тобтО перiод З 01 сiчня пО 31 грудня 2018 року.

3. cyTTcBI положЕнIIr{ оБлIковоi полIтики

3.1. Вiдповiднiсть облiковоi полiтики

. облiкова полiтика, що застосовралась при пiдготовцi цiеi фiнансовоi звiтностiвiдповiдас облiковiй полiтицi. що зu.rо"о"у"мu.о np, пiдготовцl бlп*.оuоi ,"i.io.rl ,uпопереднiй звiтний перiод.

Ведення бlо<га:rтерського облiку та скJIаданнJI фiнансових звiтiв здiйснюеться здотримzlнняМ принципiв обачностi, повного висвiтлення, послiдовностi, безперер*нос"i,EapaxyBaHH,I та вiдповiдностi доходiв i витрат, превалюваЕЕя cyTHocTi над формою,перiодачностi.

3.1.I. Основа (або основи) оцiнки, застосована при скпаданнi фiнансовоiзвiтностi

L{я фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на ocHoBi iсторичноi собiвартостi та справедливоТ
вартiстЮ або ал,rортизоВаrrоi собiвартОстi oKpeMrTx фiнансовtтх iHcTpyMeHTiB на датузастосуванЕя МСФЗ вiдповiдно до МСФЗ 9 <<Фiнансовi i"струме"тиrf з використанням
методiв оцiнки фiнаrrсОвттх iHcTpyMeHTiB, дозволених мсФз 1З <<Оцiнки aч 

".pu""oo""o.вартiстю>. TaKi методи оцiнки вкJIючають використавня бiржових котирувч"" чбЪ дч""*.rро
поточну ринкову вартiсгь iншого аналогi.rного за характером iHcTpyrvreHTy. Передбачрана
справедлива BapTicTb фiнансових акrивiв i зобов'язань визначасться , u"nop"ar*
наявноi.iнформацii про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки.
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3.2. Загальпi полоя(ення щодо облiкових полiтик
3.2.1. Оспова формуванпя облiкових полiтик

облiковi полiтики - KoHKpeTHi принципи, основи, домовленостi, правила та llрактика,
застосованi суб'ектом господарюваЕня при складаннi та поданнi фiнансовоi звiтноогi. МсФз
наводить облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБо. дають змогу скласти таку фiнансову
звiтнiсть, яка мiститиме доречнута достовiрну iнформацiю про операцiТ, iншi подii та умови,до яких вони застосовуються. TaKi полiтики не слiд застосов)вати, якщо вп.lмв iх
застос)дання с нес)rггсви м.

Оргаrriзацiя i методологiя бу<га,rтерського облiку Товариства здiйснюсться вiдповiдно
до Положенrrя <<fIро органiзацiю бlоrгаrrтерського облiку i облiкову полiтикlо>,
затвердженого Наказом .Щиректора Jt1Ъ01 вiд 02.01.2018р., яка сформована вiдповiдно до
вимог Мiжнародних стандартiв фiнаrrсовоТ звiтностi.

облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом Товариства
вiдповiдrо до вимог МСБо 8 <облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки>> та
iншттх чинних МСФЗ, зокаема, мсФЗ 9 <Фiнансовi iнстрlменти> та МСФЗ 15 <<flохiд вiд
договорiв з клiентами>>.

3.2.2. Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках
Товариство обирае та застосовуе своi облiковi полiтики послiдовно для подiбних

операцii, iнших подii або }мов, якщо МсФз конкретно tle вимагас або не лозвозrяе
визначення категорii статей, для як!.х iншi полiтики можуть буги доречними.

З 1 сi,тня 2018 року Товариство застосовуе мсФз 15 <<.Щохiд вiд договорiв з клiентами>.
Товариство оlримус основний дохiд вiд дiяльностi з Надання коштiв у позику, в тому числi
i на 1пtовах фiнансового кредиту. Застосрання МСФЗ 15 <Дохiд вiд до"о"орi" з клiе"там">
на вiдображення результатiв дiяльностi не мало с)rгIсвого вппиву.

Керiвництвом Товарисrъа було прийнято рiшення про дострокове застосування МСФЗ
9 <Фiнансовi iнструменти>> з 1 сiчня 2017 року.

З 1 сiчня 2018 року мсФз 9 <Фiнансовi iнструменти> мае нову редакцiю, яка серед
iншого передбачас змiну пiдходiв до зменшення корисностi фiнансових iHcTpyMeHTiB.
враховуточи класифiкацiю фiнансових активiв, що використовуеться Товариством,
розрахунок очiкуваних кредитних збиткiв застосовусться до фiнансових активiв, що
оцiнюються за амортизованою Вартiстю. IнфорМацiя про облiковi полiтики щодо очiкуваних
кредитних збижiв наведена у примiтцi З-3.З,, а iнформацiя про с}Ir,rи, обумовленi
очiкуъаними кредитrrими збитками нirведена у роздiлi 7 Примiток.

3.2,3. Форпrа та назвll фiнансових звiтiв

перелiк та н.lзви форм фiнансовоi звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам,
встановленим нп(с)БО 1 <Gагальнi вимоги до фiнансовоТ звiтностi>, та форми Примiток,
що розробленi у вiдповiдностi до МСФЗ.

3.2.4. Методи подапня iнформацii у фiнансових звiтах

Згiдно МСФЗ та врzrхов)дочИ нп(с)БО 1 Звiт прО .}*у.r""й до*iд передбачае подання
виц)ат, визнанrх у прибугкУ або зблrтку, за класифiкацiСю, основiIноЮ на методi ''функцii
витрат" або "собiвартостi реалiзацii", згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до ii
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f#HiLJ,- 
частиЕи собiвартостi чи, наприклад, витрат на зб}т або адмiнiстративну

-"**ТТi,frТЁ:fiШОВrЛС Потокiв вц операцiйноi дiяльностi у звiтi про рух грошових
iпформацiя.rр,о o"rrou"i' 

застосранням прямого методу,. згiдно з "*r, fro.op""u.r".,
IнФормацrя r;" ;;;;;;; ЖТ ffiНХ","#:Т;;;Х 

КОШтiв чи виплат .po,io"", *o*iu.
ПiДСТавi облiкЪвих записiв товариства. Ь Та ГРОIЦОВrХ ВИПЛаТ фОРмуеться на

3.3. облiковi полiтики rцодо фiнансових iнсцrумептiв.
3.3.1. Визнання та оцiнка фiнансових iHcTpyMeHTiB

Товариство визнае фiнансовий актив тодi i лишеположень щодо цього i";;;;;;';;;::"':i i"i::_"a', КОЛИ СТаС СТОРОНОю KoHTpilKTHITx

,..:s)l,к;-,йr;;т#"fi -ч;:iн3,* j'#:11:.;'у"хх1#"**#jз;
класифiкусться вiдповiдно ло параграфiв 4. I. I 4, l .5 МБ' ; ;;";;' j "*TJU'""" 

"Uo
продажу фiнансових iHcTpyMeH"iB визнаю"ьс, ia .u"ro"pun""nn облiку задатою розрах}цку.За строком викоЕiIння фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання подiляються напоточнi (зi строком виконанЕя зобов'язань до 12 мiсяцiв) та довгостроковi (зi строкомвиконання зобов'язань бiльше 12 мiсяцiв).

Товариство к:rасифiкуе фiнанСовi активи як TaKi, що оцiнюються у под.rльшому або заамортизоваЕою собiвартiстю, або за справедлиuо,o 
"upri"aa на oc'oBi обох таких чинникiв:

та 
а) моделi бiзнесу суб'екта госпооuро"ur"" оо" 1,тlравлiння фiнансовими активами;

б) характеристик конц)aжтних грошових потокiв фiнансового активу.

ТовариствО визнае TaKi категорii фiнансових активiв, якi в пода.rьшому оцiнюються:
товариство визнас Taki категорiт фiнансових активiв:

о фiнансовi активи,, цо оцiнююrъся за справедливою вартiстю, з вiдображенням
результату переоцiнки у прибугку або збитку; 

r -l- -^аvvУ!

о фiнансовi активи. що оцiнюються ,u чrооr"iо"ч"ою собiвартiстю.
товариство визнае Taki категорii фiнансових зобов'язань:
о фiнлrсовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;о фiнансовi зобовЪзання, оцiненi за Ъnpu""or""oa вартiстю, з вiдображенням

результату переоцiпки у прибугку або збитку.

згiдно з МсФз 9 пiд час первiсного визнання фiнансового активу BiH оцiнюеться засправедливою вартiстю, Справедлrавою BapTic'o фiнансового iHcTpyMeHTa при первiсному

ШfrЪЫ] ifi"#;';*" 
ОПеРаЦiТ (ТОбТО СПРЬедлива BapTicTb 

"uдu"оi койенсацii)

При припиненнi визнання фiнансового активу повнiстю рiзrтиця мiж:

;] iъж:: iхж:"l:жънJ;#; жж#нffi Til}Jx,"o **"MiByc будь-яке нове взяте зобов'язання) ur."u.r" у прибlтку або збитку.
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,Ж::"""тт,ж:- #::i]l_",_ .i амортизованою собiвартiстю, якщо BiHпридбаваеться з метою о] 
"" giиvРlи5Uааною сосtlвартiстю, якщо BiH

фiнансового "-;";.;;;"#::-""::"::::1'l'ИХ 
ГРОШОВИХ потокiв i договiрнi умови

fi :ffi r;: ж:"#ж,** ::fuт..i"';;"-#:т"."fr ;тж,; iжт:#1;процентiв на непогадIену частку основпоi суми,

*:fiffi|]::::j"З :.'::!111,1 
*"Ьr-ryаЕIгх кредитЕих збиткiв за фiнансовим*rr"lT,-]]lu 

"блiковуеться за амортизованою 
"up.i"rro.ЗЗ::::i.:"""ка пIодо "й";;;;,;;;;;;.","- lHcTpyMeHTiB розкриваетьсянижче у вiдповiдних роздiлах облiковот полiтики.

3.3.2. Грошовi кошти та i.хцi еквiваленти
Грошовi кошти скJIадаються з готiвки в Kaci та коштiв на
EKBiBaTreHTr.T гYlлrrтлDт,ч _.л____: t ПОТочних рахунках у банках.EKBi ватlенти гроцових кош
о конверц/ються у вiдомi "# ;,:::ioTKocTpoKoBi, ;ЖffifiННТ;

ЗМiНИ BapTocTi. l"u."rrцi, "".rrjruu;";;;;;;;'. "1ИМ 
ПРИТаМаННИй Незначний ризик

РаЗi КОРОткого .строкч погаIrlеIJIfg Е.п6,,_"*л_ 
1ВаЛеНТ ГРОШОВИХ КОШтiв тiльки в

ffi;;"o"*"." 
строку погаше";;, ;;;;;;ffЖ#Ж];J:Ж Ыffil""I"#,;пtrlидбаiтяя.

Грошовi кошти та
визнання активами.

Грошовi кошти та ix е.
пt}оводитися 

" ""u'""r,*",oTjiТi,'iX",rTr"#; u#lr*u'""', 
а операцii з ними

"* 
aiJ"lii}x1 

вzIлюта - це вiшюта iнша, нiж ф}цlкцiонаrrьна ваJIюта, яка визначена в п.2.з

ix еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям

_л_',л_Т:,|Уurпu.Оцiнка грошових коштiв здiйснюетьс
ДОРiВНЮе ix номiна.rrьнiй вЪртостi, Я За СПРаВеДЛИВОЮ вартiстю, яка

Первiсна ,u .,од-"-u оцiнка грошових коштiв та ix
Э'I j.:у:::,,rОу,-"r",-""ЁЖ;ilТfi ffi"";HH""T"}::]::::y:11"y.tУкраiни (НБУ). к}?сами Нацiонального банку

'!111o.j1*" 
у випадку 

"о";"";.;;;"fi;;;;#;#ЛОТОЧЕrХ 
РаХ}Цках в у банках

Цi аКТИви можугь б}т,и класифiковянi w гт..о-i .,л*л___ 
Y"unoBi ТИМЧаСОВоi алмiнiстрацii)

IIБУ рiпrення про лiк"iдацiю ;";;;;;;;#;;?;"""Ёli-ТИВiВ, У Випадку прийняття
грошоВих *o-.iu, 

"ra"u"ня ii як актирlr пhr:пr.,._л__ _ ..a'Y'n:"Ti ймовiрностi поверЕенЕя
збиткiв звiтного перiоду.
lрошоВих коштiв. визнання,, лLУlпUсll имовIрностi повернення
збиткiв звiтнЙ;;;;. -" lx ЯК аКТИВУ ПРИПИНЯСТЬСЯ i ii BaPTicTb uiдобрu*ае""., у споuдi

3.З.3. Фiнансовi актlrви, ЩО оцiнюються за амортизованою собiвартiстю
,,Що фiнансових активiв

ВiДНОСИть дебiтор.uоу.чооi.ТuОu#lУ'** 
За аМОРТИЗОВаНОЮ СОбiВаРТiстю, Товариство

ПiСЛЯ ПеРВiСНОaО 
""anu"o" Товариство оцiнюс i1 за апrлптDолБ4tЗаСТОСОВУЮЧи метод ефективного вiдсотка. 

l За аМОРТИЗОВаНОЮ СОбiвартiстю,

,,,. _.?::]:*urrочи 
аналiз дискоЕтованих грошових поточи кlлька ставок дисконт", ;;;;",;;Т"'""j_Т1:::::КiВ, ТОВаРИство використову€ однуфi"";.;;;;жiiх#ji::li}цfi ;}rжт*i*;Yтl*ж:i#вкJIючаючи кредитну якiсть iHcTpyMeHTa, зalлишок 

"rрооу, 
npor""oм якого ставка вiдсотка
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за конц)актом е фiксованою, а також залишок с,ВаjIЮТУ, В якiй здiйснюватим)дься платежi. 
ТРОКУ ДО ПОГаШеННЯ основноi суми та

,,.".J,]iXXXi}irffi;fi:ЖL:,"Hy звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим

^"*J"';Ж;;ХХТ""r:'i#:::Ул_lТО"'""'ЗбИТКаМ 111ь 
якчо кредитний ризик на звiтну

_ - очiкуваним *"^";il;lЪ;;#Т Н"Ж:оговизнаIIЕя;КРеДИТНий р".r* .u,u*" 4i.ru".оЫ;r;;;:'#1.111_фiНаНСОВОГО iHcTpyMeHTy, якщовизнаЕня, lпvrРУл.снТоМ значно зрiс iз моменry первiсного
у випадку фiнансових
договiрними грошовим 

активiв кредитним збитко

договором; i .po-o.",""-.Il11"u,", "*й;;;;J ;;'#НЪ;:ii'Ъ"шхх1l"*J

;;ii:** r;##*;#J"iHJ;Я ТК;Т'Жi;:Тънь -ВИКОНаННi TaKoi оцiнки Товариство ."'rj"."'Tr"" 
МОМеЕТУ ПеРВiСНОГО ВИзнання. При

використовуе змiну ризику 
_]{аста]rня ^"ф";;'i;#"l;Т#":}":х"#;ir:ff::;, очlк)ваного строку дii фiнансового iнсrру-еп"u.'до, виконання TaKoi оцiнки Товариствопорlвнюе ризик ЕастанЕя дефолry 1"."r*onu"r;'.f;ou'".un"; за фiпансовим iHcTpyMeHToM

i]ýHffiT:'"ЖL'"X":T"M ЕаСТаНня д"О""rу." фiнансовим iBcTpyMeHToM стiш{ом Еа

l;н;ж;* ;;,.ffi :;d:#Ё н,### l}:ж,,ж,i:ijж#. ж: ;

,r..]r],ilfii}""Ж;#::::i_ПРИпущеF*я "о" *, .ц" кредитний ризик за фiнансовим

;fii",т#;;"Ж;;',1,'.;;;ffi ::Н#;;Ъж*-ЖЖ"н**};;ж:;;;
У ВИПаДКу фiц2нсового актиRv tltл

H:H:#*:ff 
"F;,,;х}l"ЪY;"ii,Ж"g;;fi 

;il:iн}#:нъlжiн;ffi :
теперiшньою вартiстю оlТ- 

ЯК РiЗНИЦЮ МiЖ ВаЛОВою б-ч""о"ою ;Й;'#';-", *
.r"p"i."o. 

"о".r"""". ";_"1:_Tun1' 

МаЙбУТНiХ ГРОШОВИХ потокiв, дисконтованою за
визнасться в,р"оу"*у uoo 1#:, ;rffiЖ-lЁffi;:У_r.ИВОМ. БЙ-як. oopi"p*,,"

Товариство визнае банкiпс^-, '.-л-'-,- , 
-" "" Dl'ц JМспшення корисностi.

дв.rнадцяти мiсяцiв з о"r, ЁТ_l"л:_": 
депозити зi стро 

ВlД ЗМеНШеFIНЯ КОРИСНОС1

депозитiвймов,о*"о*"*ЧХТЖж{ж;Ё#фi;Н:L::.iТ##i;";#
iнвестицiй. Ч'IП.П\'UВИХ ВТРаТ, В СКЛаДi ПОТОчних фiнансових

Товариство вiдносно баt
знецiненЪ, оь*"""Б"-rХХТЬКИХ 

ДеПОЗИТiВ Мае НаСТУ,'ЕУ Модель розрахунку збитку вiд
- при розмiщеннi депозиту в банку з високою надiйнiспо (iнвестицiйний 

рiвепьрейтинry uaAAA, "ЧlI"А, *ВБВ ," ОlrЙо мають прогноз ..стабiльний>>, 
щоприсвоюеться рейтинговими u."r.a."ur", "JУIIОВЕIова)'.ених р"а."".-оЙ "";;;H'#Tfljji _B_HeceHi 

ДО .ДеРЖавпого реестру
збиткiв розрах;";;::3Т" ff H.ilTITf, ':]""а 

ДаТУ РОЗМiщенп" *o..iu'p"."p"
розмiщеннi,ц r д" зо."i.,ць--' о".^,,о .Ё",1'iН#. #;"J:lТ'ffifi" lx;iРОКУ- 1% вiд суми розмiщення, бiльше ipouyi2"a1.

l
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- при розмiщеннi депозиту в банку з бiльш низьким кредитним рейтингом
(спекулятивний piBeHb рейтинry, що присвоюеться рейтинговими агентствами, якi
BHeceHi до Державного реестру уповновФкених рейтингових агентств НКlШФР) на
дату розмiщення коштiв резерв збитку розраховуеться у розмiрi вiд'7Yо до 20Yо вiд
суми вкJtаду в залежностi в розмiру ризикiв.

!е бim ор с ьк а з аб opz о о а н iсtп ь

Безумовна дебiторська заборговаЕiсть визнаеться як актив тодi, коли Товариство стае
стороною договору та, внаслiдок цього, наб}tsае юридичне право одержати грошовi кошти.

Первiсна оцiнка дебiторськоi заборгованостi здiйснюеться за справедливою вартiстю.

Пiсля первiсного визнання подальша оцiнка дебiторськоi заборгованостi вiдбуъаеться
за амортизованою вартiстю.

Поточну дебiторську заборгованiсть без встановленоi ставки вiдсотка Товариство
оцiнюо за сумою первiсного рах}нку фактlри, якщо вплив дисконтування с несутгевим.

3.3.4. Фiнансовi аюиви, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням
результату переоцiнки у прибlтку або збитку

,Що фiнансових аюивiв, що оцiЕюються за справедливою вартiстю, з вiдобраrкенням

результату переоцiнки у прибуIку або збитку, вiдносяться акцii та паi (частки)
господарських товариств.

Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнюе jx за слраведливою вартiстю.

Справедлива BapTicTb акцiй, якi BHeceHi до бiржового списку, оцiнюеться за бiржовим
курсом органiзатора торгiвлi.

Якщо акцii мають обiг бiльш як Еа одному органiзаторi торгiвлi, лри розрах}ъку
BapTocTi активiв TaKi iнструменти оцiнюються за курсом на основному ринку для цього
активу або, за вiдсугностi основЕого ринку, на найсприятливiшому ринку дlrя нього. За
вiдсуfностi свiдчень на користь протилея{ного, ринок, на якому Товариство зазвичай
здiйснюс операцiю продажу активу, приймасться за основний ринок або, за вiдсугностi
основного ринку, за найспрIuIтливiший ринок.

При оцiнчi справедливоi BapTocTi активiв застосовуються методи оцiнки BapTocTi, якi
вiдповiдають обставинам та для яклгх е достатньо даних, щоб оцiЕити справедливу BapTicTb,
максимiзуючи використаню{ доречних вiдкритих даних та мiнiмiзlточи використання
закритих вхiдних даних.

Якщо с пiдста.ви ввiDкати, що бirлансова BapтicTb с}"гIсво вiд)iзнясться вiд
спрirведливоi. Товариство визначае справедливу BapTicTb за допомогою iншлоt методiв
оцiнки. ВiдхиленЕя моNqдь бlти зумовленi значними змiнами у фiнансовому cTaнi eMiTeHTa
таlабо змiнами кон'юнкт)фи ринкiв, на яких eMiTeHT здiйснюе свою дiяльнiсть, а тчжож
змiнами у кон'юнктурi фондового ринку.

Справедлива BapTicTb акцiй, обiг як!{х з)дlинено. у тому числi чiнних паперiв
eMiTeHTiB, якi включенi до Списку eMiTeHTiB, що мають ознаки фiктивностi, визначасться iз
ypzlxyвaм Flя м наявностi cTpoKiB вiдновлення обiгу таких цiнних паперiв, EаrяBHocTi

фiнаrrсовоi звiтностi таких eMiTeHTiB, результатiв ii дiяльнбстi, очiк5,ъшrвя надходження
маЙбуrнiх економiчнкх вигiд.

3.3.5. Зобов'язання.
8
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Кредиторська заборгованiсть визнаеться як зобов'язання тодi, коли Товариство стае
;:Т#"'договору 

та' вваслiДок uього, набрас op"o"*n. зобов'язання сплатити грошовi

._Зобов'язаннЯ - заборгпванiсТь що виникла внаслiдок минулих подiй, погашення якоIу ммO}тЕьому. як очiкуеться, призведе до зменшення корисностi.
.Що зобов'язань вiдносяться:

- позики, отриманi вiд нефiнансових установ або фiзичних осiб;
- кредиторська заборгованiсть.

Поточнi зобов'язання - lle'rnбnp'ooo,i!t_ -."j *j
нижчеЕаведених ознак: - Це Зобов'язаrня, Якi Вiдповiдають однiй або декiльком iз

, Товариство сподiваеться погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягаепогашенню протягом дваFIадцяти мiсяцiв 
"t.n" 

*irro."J п.рiоду;
. Товариство не мае бе:

щонайменше дванадцяти ,ii*З:'o nPaBa ВiДСТРОЧИТИ ПОГаШеНня зобов'язання протягом]яцlв пrсJuI звiтного перiоду.
Поточнi зобов'язанпя вИзl]якrтL.а .. rh.лл,, *:-_

визнання зобов,язань. 
ВИЗНаЮТЬСЯ За )rМОВИ ВiДПОВiдНостi визначенню i критерiям

Поточнi зобов'язання оцiню ються в подarльшому за амортизованою вартiстю.
;:;;';;;"ri;uo,",uoIюс за сvмою пепвiстrпг., -о-,гт..,,,Lл--_--__оцiнюс за суплою пер"iсного рахунку фактури, яКЩо ВПл 
r ulавки вlдсотка 'l'оварис,

ив дискоFIт)вання е несутгевим.
3.3.6. Згортапня фiнансових активiв та зобов'язань

Фiнаноовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариств_о мае юридичне правоздiйснювати залiк визнаних у балансi й]-;;;'"urrр uoo зробити взаемозмiк, абореалiзувати актив та виконати зооочи.urr"i ьд;";;.
3.4. Облiковi полiтикп щодо осповних засобiв та пематерiальпих аrсгпвiв
3.4.1. Впзнання та оцiнка основних засобiв

Визнання та облiк оa"о""",
ариство визнас п,rя'.сfii. _. ,,,.,Х :Т:_9]" :iДбУЪаеТЬСя 

згiдно МСБО l б <ocHoBHi засоби>.
}_т;:ff #.r.#т:11т"т"й;а;;";;;,#;;а#:,ffi xff?H::;;T"j;;
ffi i#;ж"*r,,:"",i:.i","_.1_a]:l"й;r;;;;';#;"iЁ:"}#Т,;#аНаДМiнiстративпlо< i iочi-"""-*уr"lЙ""i "Ъ;;ffi"" ПОСЛУГ, абО ДЛя здiйсненrrя
ВикористilнIlя (експлчататliт\ ql.T,v бi_..,_л л*____ ' *ОЧrКУВаНИЙ СlРОК корисного
;":ъНх"J#;,|'i:Ж;iтР :т,,- 

о ;n ",. од 
" 
й рЬ -r. р r 

""# 1Н. JHT- T:ff J""#засобiв приймаеr"с" 6000,00 .рн.
ПервiснО ТовариствО облiковуЭ OcHoBHi засоби за собiвартiспо. Придбанi (cTBopeHi)ocHoBHi засоби визнають за lx п"р"Ъrо. 

"чр"iarЬ",l*ч'i*оuоu.ться з BapTocTi прI4цбання, тавитрjlт, що безпосередньо понесЬнi на при;ба;;;;;;о;засобиоцiнюю."",.чiтъооьартiстю;й;;;;#;ХЪ"J#J::}П;:il;ТJ.?;"_Нi
накопиченi збитки вiд змецшеIlЕя *орrйо.ri. Cpna' 

"акоп"ченоi амортизацii на даryпереоцiпки виключаеться з.. валовоi балансовоi. iapToc"i uюи.у 
"Ъ чистоi сlzми,лерерахованоi до переоцiненоi суми активу.

очiкуваний строк корисного використання об'екта основцих засобiв встановлюетьсянаказом .Щиректором Товариства.
З метою облiку основних засобiв о TaKt
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Транспортнi засоби

Комп'ютерна TexHiKa та офiсне

ц

Подальшi витрати.
Товариство Ее визнае в балансовiй

щоденце обсrцтовування, ремонт та
BapTocTi об'скта основних засобiв виц,ати натехнiчне обслуговрання об'екта. Щi 

'"r*Й
:н:ff*.i,iЁ:"::1l.:л._.итку, коли uo"'. .,o".""ii.-Б ;;;;.;"й ;.o,lL'HfrXocHoBH}D( засобiв визнают.
визЕанIхЕ актиRч ься TaKi подальшi urrpu-,' ;i;;;;;"##t""#ШffiвизЕаннrI активу.

З.4.2. Амортизацiя осповних засобiв.

Нарахування амортизацii в Товариствi проводиться щомiсячно. Мiсячна сума
;il:ж;Hi #иrзастос)rваннi 

прямолiнiйного ".й-;;;;;;.i.Т"jiЁi;#;i,Ж, "#;амортизацii на 12.

.""", ":#*#;:};;;Оi 
аМОГтизацii Товариство вiдображае збiльшенням суми витрат i

. У тому випадку, якщо об'скт основЕих засобiв сrстадаеться з кiлькох компонентiв,як1 мають рiзний строк корисного_ використання, ,*i *о*rrо""й";;;;;;;;", 
"-oKpeMi об'екти основних засобiв. To"uprar"o 

"r.n**"up.i"r" .urir.nb"o 
-*irnJr""ry

об'скта основних засобiв v складi ио.о Obu".o"oi'-"ii.o.ri на момент виRикненIш, коJIиicHyc ймовiрнiСтъ того, шо в майбуrньо"у **й" ОЙi Ъ.p"ru"i економiчнi влтоди вiдвикористання такого основного засобу iданi вrфат" можlrгь бри надiйно оцiненi,Замiннi компоЕенти списиоться у витрати " inora"a замiни. Yci iншi витративiдображаються у звiтi про фiнur"о"i poyi".ur, 
"'"-""r' витрат по Mipi ix виникнення.Капiта.тrьнi вкJIадення 

" 
ор",rдо"*i примiщення ;;;;;;;;:;:j::::::корисногq використаIrнlI. 
vr,vlrr/{v'Фr uрлrцrщснtl-)l амортизlтоться протягом TepMiHy ii

10
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основних засобiв Товариства нараховуеться з використаЕIUIмпрямолiнiйного



товариство IIе визнае в балансовiй BapTocTi об'скта основних засобiв витрати нащоденне обслутовування, ремонт та технiчне обслуговуъання об'екта. Щi виц)ативизЕаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй 
"uрйl lб'uпrчосновних засобiв визнаються TaKi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнilнняактиву,

Вибуrтя осповпих засобiв
Якщо актив продilють або не очiкуtоть

використанIIJI чи вибуrтя, його собiвартiсть та
викJIючаеться з Ба,rансу.

Буль-якиЙ прибугоК чи збиток_вiД продажУ або вибултя слiд визнавати у Звiтi проприбlтки та збитки. Прибугок або збиток обчисо--ru ,,,r*оon порiвняння надходжень вiдпродаку .жтиву з його балансовою вартiстю.

3.4.3. Нематерiальпi активи
Визнання, оцiнка та облiк нематерiальних активiв здiйснюеться у вiдповiдностi зМСБо 38 <Glематерiальнi активи> , 

' ур;й;;; зазначених в цьому Положеннiзастережень,

Придбалi (створепi) нематерiапьнi активи визнаються за первiсною вартiстю, якаскладасться з BapTocTi придбання та витрат, що безпосередньо наIежать до придбання абодоведення об'екry до робочого стану. Одиницею облiку е окремий об'ект нематерiаrrьни:хаюивiв, який в повнiй Mipi вiдповiдас u"ro.u, щодо 
""."u""" р""1р"у активом.

-,_- -. Iu"r"i витрати, пов'язаri з полiпшенням iarфi-urr" активiв, капiталiзуютьсяТIЛьКи В тоМу випадку, якщо вони збiльшують майбрнi Ёпопоri*оi ,".Ъ^r, ,""'ir.ri , *"об'сктом, до якого цi витрати вlдносяться.
Очiкраний строк корисЕого використання об'екта

встiIновлюеться наказом .Щиректором Товариства.

*:}::::]:::] :::::1 "_9_],I*5поться 
за первiсною вартiстю (собiвартiстю).

пiдлягають амортизацii.
;.й;;;ffi#&стання негяhфL оirлл'ff,лл.,:1'

Нематерiальнi активи представлЙ
вартiстю 7 тис. гривень.

зменшення кориспостi осIIовцих засобiв та пематерiальних активiв
На кожну звiтну даry Товариство здiйснюс перевiрку йrr"оuоi BapiocTi cBoixматерiальниХ i нематерiальНих активiВ з тим, щоб 

""r"u""r". чи с ознzжи, що свiдчатьпро HMBHicTb якого-небудЬ збитку вiД зменшеЕня корисностi цих активiв. У випадку

Лiквiдацiйна BapTicTb нематерiальних аюивiв дорiвнюе нулю.

tI

Амортизацiю активу припиЕяють на одну з двох дат, яка вiдбраеться ранiше: на дату,з якоi акrив класифiкуlоть як угримраний л- .rрод*,у, або на даry, , ;;;;;;;"..."визнання активу.

економiчних майбутнiх вигод вiд його
пов'язана з ним нirкопичена амортизаtй

нематерiальних активiв

лlцензlями здiйснення фiнансових посл}т
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Лiцензii Пр о.рам пе й бБrr=ББн,,i-
та яIrтпп.!ri --о--TepMiH корисного

використання
не визначений Uьмежений- l -l0 poкiB Обмежений 1-10 poKiB

амортизачii
не
амортизусться

Амортизусться ]еrодЫ
plBHoMlpEoIo нарахування в
продовж строку корисного
використанrUI

Дмортизуеться 
""rод""plBlloмlpнolo ЕарахуваннJI в

продовх( строку корисного
використаIlю{



).

виявлення таких ознiк Т

:..r:1",.""."..,""";;;.}*iff:;"""J;'ifr ",ъfi Ll;"^fi fr жхт,?хi,Ёт"тт1]"ffi Iочlкуваного вiдшкодрання unr"uy 
""о"е 

.ооо,o пl;ъir"-у з двох .nu""r", anpuu"oor"ooвартlстю за вирах}ъанням витрат на продаж або ексгrлуатацiйноi цiнностi.

"""-:#""#;ЁrО#о"'**оо*";"" 
;,;;;;;_; 

1ля iндивiдуального акгиву, за
грошових потокiв, *" *"Ё;:"*#,;Нlf 

"P;ЖBi 
ПОТОКИ, 

"*i-" ,r..-.*"ими вiд
експr5,атацiйноi цlЙ.;i;;#Хл'i#"::,:::i*" абО ГРУrою аюивiв. при оцiнцi

:у1".1"_"т*р,о..i,;й".111цi,Ъ,ШНl".ЖЦНi*/*Ъff#Н:;;
;H;:i"*" 

ПОТОЧ'.У РИЯКОВУ ouio*y 
"upioJri Й;; у часi та р"r"*", .п.чйбiчнi дrя

При визначепнi clТ"*р";;;";;;;;;;'i";11Тл"У::"i BaPTocTi За в_ирахуванЕя.м витат на продаж
Я-*Ь ,*"*'ЙJ".""-,illГliluОРМаЦIСЮ 

ПРО ocTaHHi РИН КОВiТранзакцii. якщо TaKi ,ln, 
"l.ц..

ffi -ffi'*т,у;""#Жl#" j:,jrl'-;"ffi ;:Hff '"}frУтж*:"*
"-ui*, 

iH *"r,ri;;ffi';'"^::...ВЦПОВiДНЛМИ КОефiцiснтами, p"n*ou"r" *oi"fror*,
Щ"рi"," iЪ""i,i;;""]ЙiН]'Т;rilii"Л;'"J#Х,'iilТl'Ооu"" .npu".,,"йI'Jup,o.,i.
якl не мають визначеногс

;:.ir""#жi-":x,,T##"fr pii"#'Ц:J|iT:ffi '".'1йн:LЧ#*,"хffiя

"*",J;fr#;:""*i.X","H: 
балансовУ BapTicTb активу до суми його очiкуваного

ЛО^ Оfruп.о"'i""Й:;i'iХ" ТТ;Jffi Tff Hl""jji:-*Б""""_"*,i"i"Ёi." "ioякщо .tктив не облiков}тоть .1 y.o,,i,,""o. "й;;;":LТ; : ilё36-ft. Tб;f#T;
;TfiЖ:rJ"XЁT:"J..rf,Yuo'1- " *'""у --1*"Ь*r*о, 

гудвiлу) в попереднiх

ж* jн*"r:#jft #Ёыriж,fffi *н:ж";н.ж:ы:;"#
:::":;;;;й;;:;:"";Ь":;;1ф1^ъЁlli"н9':х;,н,lът.:дк*r'#у1;систематичнiй ocHoBi протягом строку корисцого r"iор"arчr,"r.

3.4.4 Облiковi полiтпки щодо оренди

ao""o?riНi;l:JT##r:i:j:' ВЛаСНик активiв (орендодавець передас iншiй cTopoHiЙi По""1Ь*;;;;;ý#Т""J"J#r#Ъ#;",'"" За ПЛату nu Ъ"rпu'"Йй .,ро* 
"абО ПРийняття Йро*,ч'i" .ооо","r";;'у;;;;Н;a:]. абО ДаТа }Кладан}u' договору,

o*,offi ,"',iXT"; Ле перiол 
" iрil"Ы',-;;'1ТfrrХЪ:]#"п"^,о*" 

б)-п

;";; j}.,,',fftrн"^"'ff Ж}{!ЦЖ;Ё;У#L#н,;;;;;.;;;,"".,.
встшIовити, чи залех{итъ 

"lji]_:_"'-"Y 
Дii ДОГОВОРУ.. У purn* .*о.Ъ-i".iьу ,"rpio*

5:"ы". "Й;;;;;;;;"#Тffi Ё,f".Н:ХrJJЁ,ТёУ'СТашuI 
конкрепIо.о-iЙву uбо

вiд однiсТ сторони дЬ lnr"- lаКТИВаМИ 
В РеЗУЛЬТатi даноi угоди

ОРеТrда - це ореIrда, .u,оо.lл:1':"_аЩО Ц" Не ВКаЗУеТБСЯ 
" ДО.О"Оii 

'u"o. 
'Фirч".о"u

З ЛРавом власностi 
"" "*"JНiu;;Ж"r:Т;.Т;}'"r":.lРИЗИКИ 

Та 
""nu"opo"o"ini.'"r*l

:li:Ц:т:,з-^нLъжхa;rliiжт#i.*+*,,}ЦЁ,#;y"нЁж;:нвартiсть) за теперiшньою 
":r.т:. ;;##"Ё^ffi-;,""Нl,Уtl#JJ*|,lffiплатежi розподiляються мiж фiнансовиr" ""й;;; та зменшенням непогашених
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зобов'язаЕь. Фiнансовi витрати розподiллються на кожен перiод таким чином, щоб:i9"*"""- сталу перiоличЕу ставку вiдсотка на :оренднi платеж; 
"iдооЬ.J-.i""";:],j::,"::__1а 

Заj]ИШОК ЗОбОВ'ЯЗань. Непередбаченi

Гl;Й ;;;;;"ffi ffiЁХа;ТТffi ;#| ч}еРi 
Олах, у яких в они були'понесенi

iЗ СТаНДаРПrОю полiтикою Товариства щодо .rooio"r*'XouJr] 
ЩО аМОРТИЗ}'ЮТЬСЯ, УЗГОДЖеНа

*rr":Пф":*#;"1h? ]1' РИЗИКИ та винагороди,.пов,язанi з правом власностi на

9гl"ш'-3":й,;,,tНij:,ф:}iliцнr,-*,J,Ч},ж;*;;чl"***чпрямолiнiйнiй ocHoBi протягом строку ор.пд"] До*,о 
",о . оренди за годами прооперачiйну оренду Товаоиство. визнас nu пр""опi"iЛпIи ocнoBl протягом стоку оренди.

ii*"?Ё;"J]'"u' 
*" u'ОР'"'uЦi r. n on...nl'ni;;;;;." 

", 
доходу вiд оренди, в изнаються

перiод амортизацiт по капiтальних вкладеннях в орендованi ocHoBHi засоби являссобою перiод, протягом якого Товарист"" ;;;;;;,з}рах}ъанн,Iм,Ъ,о""rr*r,ооожень,щореryлrr*#ir'J""'J,|'"ff :УrЖ;#trД:#положенIш вiдноситься л1_11говопi1 d"r; ;;;;го примiщення, за якими в He.i еуспiшна iсторй продовженття TepMiHiB'орЬ"о".*- KuniTaTbHi вкладення у орендованiocHoBHi засоби (офiсне 
_тримi,ц*.";' ;;;fr;.й;"., протягом строку корисноговикористання або TepMiHy вiдповiдноi оренди, 

"*щЁ ц"" ,ap*tH коротший.За"rишкова BapTicTb } 1Токи ооjи"по.о urnopraruor" активiв ана.пiзуються i, принеобхiдностi, коригуютъся н1 кожну iBiTHy дату. i-lrrruooy виявлення ознак того, щооaIлансова BapTicTb одиницi, яка генеруе apbro"i потоки, перевищус його оцiнену сумуо.чк)ваного вiдшкодування, бапансЙ фriс"ьа*ти. Вiдшкодвання. бaPrru.!, аКТИВУ СПИСУеТЬСЯ ДО йОГО очiкуваного

3.4.5. Запаси

..З;Ji":']""::::,:::_._-_ т активи, якi icHyroTb у формi основних
"-*#fi #::т##::,:*,:::"*у{lтiЬ,i*J;"',rlТ;#i;""Ь*ДОПОМiЖНИХоблiковою одr"rц"a Ъ*a, 

-- --"lJ rr'vr{vvr .vU rrIJи flаланнi посл)л,

Пр"дочп", ;;;;;-""';g::*:уlТ-9:iкУ_запасiв ВВажати одпорiд"у .pyny.
господарськiй дiяльностi.

З метою ведення бчхг
_ й;;;;:;;;;;#'ffiffi;Т" ОбЛiКУ Запасiв створюються наступнi групи:
- Бланки сророi звiтностil
- Запаснi частини;
- Iншi запаси.

^У 
балаrrсi на звiтну дату вiдображаються запаси за найменшою з двох оцiнок -ii,Тffif.*ff:;r[',f,?:_ ЧИСТОЮ ВаРТiс.ю n"a,irauli. 

. 
запаси,_ TKi призЕаються

продаьJ,,визнаютьсяЕел,J^;',НТff;#;;:Ъ"##l"iЁНН;';'То"чр"J."u""д-
При списаннi заласiв на *""",;,-'" --;";,"-l:,

використанi, з метою Й;;rJ;*"?пН:ri;;ТJJ;О.'"Т"._" '*О'У ВОНИ бУЛи фактично
(<fi rst-in-fi rst-оцt>) - собiваr

4,,.fi rо,,",,,,,о,dнЯiх"J#"r#iliТJffi#тН#жi#;::::"
3,5, облiковi полiтики щодо пепоточпих дктивiв, р,римувапих для продu,ку

I:""11т::,*":З:-rл.л::1i"чний. акмв як угримраниt до" .,poou*y, 
"*що 

йо.о
:H:il:::ж:Hii#";;::"""_::.,i:l;;;i##;JъJJ#ni";"tr,:T:

продажу, оцiнюються i

1з

г

I

I



/-<

вiдображаються в бухгаптерському облiку за ба,таrrсовою з вирахуванням витрат наоперацii пов'язанi з продажем. Амортизацiя на TaKi активи не нараховуеться. Збиток вiдзменшеннЯ корисностi при первiсномУ чи подальшомУ списаннi unr""y оо справедливоiBapTocTi за вирахуванням витРат Еа прод.DК u"rnu.ru.' у auiTi прО фiнанЙui p"aiio".ur".
3.6 . об"riковi по,тiтики щодо податку на приблок

витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного пOдатку.Поточний податок визначаеться як с}.п{а податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi(вiдшкодуванню) щодо оподатковд{ого прибуrку (збитку) за звiтний перiод, Поточнiвитрати Товариства за податк'ми розрахов},ються з використанЕям податкових ставок,чинних (або в основIIому чинних) на дату балансу. Ставка податку - 18%.
Вiдстрочений податок не розраховуеться, оскiльки прийнято рiшенrrя пронезастосувацЕJI коригувань фiналсового результату на yci подаrкоui рiaп"цl u Ъч*пu*податкового облiку.

рlлrlJ9rчп) бл.Jrrвlдрахування на соцiаrrьне страхрання з цих сум, розраховуоться виходячи з кiлькостi днiвфактично невикористаноi працiвниками aiлпу"r*",u'т*пього середньоденного заробiтку намомент проведеЕня такого ро3рахунку. Також можугь врахов}ъатися iншi об'ективнi
фактори, що впливаютЬ на розрах}цоК цього покiвниКа. У разi необхiдностi робиться
:.чу"" проводка в бухгалтерському облiку згiдно даних iнвентаризацii резервувlдпусток.

]:i.lт::::т]]лт}_i1l11]" loBaqlclBo мае теперiшню заборгованiсть (юридичну

::::::з:-т:Y] j:.тalт- yHyooi .,одii, i.,y. ;*ouipiiJ." b;;;;ffi "^,"#H:;i;
::Ё:;:::**1""::::::т:-.т9ов'язання вимагамме вибlття pecypciB, KoTpi втiлюють усобi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.

]:Зr":, _"_ :ТОЖ _стВорюе резерв виlрат на оплату щорiчних (основних та

bЁT::""l1j,,##,}:;":::n;*;:.]1-::"_ r:"*y здiйснюетьс, ,u ,,iЙч"i_прчu"оUолlковоl полiтики Товариства, Тозмiр створепого резерву оплати вiдпусток пiдrrягае

:T::1]:lT1"" 
На КiНець року, Розмiр 

"iдраrран" оо р.."р"у вiдпусток, включаючи

Виплати працiвникам

Вuплапа працiвнuкам-це Bci форми компенсацii, що iх надае суб'ектгосподарюванIш в обмiн на послуги, наданi працiвниками.

у Товариствi нарахрання та виплата заробiтноi плати, азаохочувaulьнlrх та компенсацiйних виплат працiвникам, здiйснюетьсяштатного розпису, який затверджуеться наказом.

л Заробiтrrа плата працiвникам Товариства нараховуеться
Y*рfu Належнi працiвника,r кошти за заробiтною платою
безготiвкового перерах}ъку на особистi зарплаi;i-;р;;;

облiковi полiтики щодо iпшпх активiв та зобовrязапь

забезпечепня

Згiдно дiючого законодавства
право на щорiчну вiдпустку та
передбачених зalкоЕодавством.

УкраТви Bci штатнi працiвники Товариства мають
додаткову вiдпустку у лорядку Tj розмiрах

також iпшrтх
вlдповlдно до

у нацiона,тьнiй валютi
виплач)лоться шляхом
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ТовариствО визнае очiкуваНу BapTicTb накопичувальних перiодiв вiдсутностi.

накопачувальпа опJaаmа перiоdiв вidсуmносmi це платежi, що
переносяться на майбутнi перiоди та можуть використовуватись в майбутнiх перiолах.
якщо права поточного перiоду не використанi повнiстю.

зобов'язання виникае з того моменту, як працiвники лочинають налавати
послуги, що збiльш}rоть ixHi права на майбутнi оплати перiодiв вiдсутностi. Товариство
оцiнюс очiкуванУ BapTicTb накопичуваниХ оплат перiолiв вiдсутностi у виглядi
додатковоi суми. якУ BiH очiкуС виплатитИ в результатi "au"*ор"arчпого права-
накопиченого на кiнець звiтного перiолу.

Ополаткування заробiтноТ плати здiйснюсться вiдповiдно до вимог дiючоrо
податкового законодавства.

3.8. Iншi застосованi облiковi полiтики, що с доречними для розумiння фiнансовоi
звiтностi

3.8.1. flоходи та витрати
Товариство визнас дохiд вiд надання послуг, коли (або у Mipy .гого, як) воно

задовольняе зобов'язання щодо виконання, передаючи обiцяну послугу (тобто актив)
клiентовi, Актив передаеться, коли (або у Mipy того, як) клiеr, оrримуе контроль над
таким активом.

дохiд вiд продажу фiнансових активiв визнасться у прибутку або збитку в разi
задоволення Bcix наведених далi умов:

а) Товариство переда€ логовiрнi права на одержання
фiнансового активу1

б) Товариство передало покупчевi ризики та переваги вiд володiння. tIов.язанi з
фiнансовим активiв;

в) за ТоварисТвом не ]алишагться aHi подмьша 5часть управлiнського персоналу )
формi, яка зазвичай пов'язана з володiнням. aHi ефективний кон.].роль за lIроданими
фiнансовими iнструментами, iнвестицiйною HepyxoMicTlo або iншими активами:

г) суму дохолу можна достовiрно оцiнити;
л) ймовiрно, що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди. пов.язанi з операцiсю;

та

е) витрати. якi були або булуть понесенi у зв.язк) з операчiсю. MorKHa досrовiрно
оцiнити.

Дивйендп визнаються доходом лише у разi, якщо:
- право Товариства на одержання виплат за дивiдендами встановленоi

грошових потокlв вlд такого

15



- е ймовiрнiсть, що економiчнi вигоди, пов'язавi з дивiдендами, надiйдугь до
Товариства;

сlму ливiленлiв можна достовiрно оцiнити.
,щохiд визнаеться у звiтi про прибутки та збитки за ).мови вiдповiдностi визначенЕю та

критерiям визIIання. Визнаrrня доходу вiдбlваеться одночасно з визнанням збiльшення
активiв або зменшення зобов'язань.

Витрати - це зменшеннrI економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у вигrrядi
вибуття чи амортизацii активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, р".уо"*rЬ, *о.о a
змеЕшення чистrтх активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами )Еасникам,

Вицrати визнаються у звiтi про прибулки та збитки за }мови вiдповiдностi визЕаченню
та одночасно з визна'нJIм збiльшення зобов'язань або зменшення активiв.

витрати негайно визнаються у звiтi про прибугки та збитки, коли видатки не надzlють
мйбlтнiх економiчнrтх вигiд або тодi та тiею мiрою, якою майбуrнi економiчнi вигоди не
вiдповiдають або перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан.

витрати визнаються у звiтi про прибlтки та збитки
виникають зобов'язаЕня без визнання активу.

. Витраlи, понесенi у зв'язку З отриманням дОходу, визнаютЬся у тому ж перiодi, що йвiдповiднi доходи.

3.9. YMoBHi зобов'язапня та активи.

Товариство не визнае yMoBHi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Товариства.
Iнформацiя про умовне зобов'язання розкриваеться, якщо можливiсть вибуття pecypciB, якi
втiлюють у собi економiчнi вигоди, не е вiддаленою. Товариство не визнае yliцoBHi активи.
Стисла iнформацiя про умовний актив розкриваеться, коли надходженЕя економiчнrоt вигЦ
е ймовiрним.

3.10. Витрати за позиками

Витрати за позиками, якi не е частиною фiнансового iHcTpyMeHTy та не капiтаrriз)доться
як частина собiвартостi активiв. визнаються як витрати перiоду. Товариство капiталiзуе
виlрати на позики, .шсi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або
виробництва квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi ц"о.о uor""y.

4. OcHoBHi припущеппя, оцiпки та суджепця

При пiдготовцi фiншrсовоi звiтностi Товариство здiйснюе оцiнки та припlrцення, якi
мають вплив на елементи фiнансовоi звiтностi, фунтуIочись на МсФз, МсБо та
тлумачеIfi{ях, розроблених KoMiTeToM З ТЛУI\,tаЧеНь мiжнародноi фiнансовоТ звiтностi.
Оцiнки та судження бщуоться на попередньому досвiдi та iнших факюрах, що за iснуючих
обставиН ввaDкаютьсЯ обгруrтованиМи i за результатами яких приймаються судженнJI щодо
балансовоi BapTocTi активiв та зобов'язань. Хоча цi розрахунки баз}тоться на нмвнiй укерiвництва Товариства iнформацii пtrlо поточнi подii, фактичнi результати можугь
зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де Taki судження е особливо
важJIивими, областi, що характериз},ютъся високим piBHeM складностi, та областi, в яких
припуIцення й розрмунки мають велике значенЕJI для пiдготовки фiнансовоi: звiтностi за
МСФЗ, наведенi нихче.

також у тих випадках, коли
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4.1. Судження щодо операцiй, подiй або умов за BИcyTHocTi конкретпих МСФЗ
.Якщо немае МСФЗ, який конкретЕо ;;;;;;;r"." до операцii, iншоi подii або умови,кервництво Товариства застосовус судженIrя пiД час розроблення та застос}ъiш{няоблiковоi полiтики, щоб iнформ"чr" oy,i r"o.,r*- 

^оо 
,rоrр"о *ористувачiв для прийняттяекономiчних pi,""" ,u до".оriр"о., у ,оrуЪrru-"йi, *о фiнансова звiтнiсть:, подас достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовiпотоки Товариства;

. вiдображас економiчну cyTHicTb операчiй, iнших подiй або }n,oB, а не лишеюридичну форму;

. е нейтрапьною, тобто вiльною вiд }тереджень;. е повIIою в ycix сlттсвих аспектах.
пiд час здiйснення r

наведепих далi o*.n." *'I;;";; ;Ж._ЪЪ,ff }iЖТ 
ПОС Илаеться на прийнятнiсть

Ф вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiЬнi та пов'rзанi з ними питаrrня;б) визЕ{ачення, критерii визнаннЯ та концепцii оцiнки активiв, зобов'язань, доходiвта витрат у Концептуаrrьнiй ocHoBi фiнансовоi звiтностi.пiд час здiйснення
положеЕня,","*"п.*,п_#ijffJu,i,11|'1iт;;}'fr1:т""ir"*.ii,х#Жffi 

TJподiбну концептуальну осIIову.для розроблення сru,rдuрriu, iншу професiйну лiтературу зоблiку та прийнятi галревi ,rpu*.r*, .i.r--,
Вищезаjlначеним джерелам. 

1РОЮ, ЯКОЮ ВОЕИ Не суперечать

Операцii, що пе регламентуються МСФЗ Товариством не здiйснювапrись.
4.2. Судження щодо справедливоi BapTocTi активiв Товариства

справедлива BapTicTb iнвестидiй, що активно обертаються на органiзованих фiнаЕсовихринках, розраховуеться на ocHoBi поточноi ринковоi Ъартостi на момент закриття торгiв назвiтнудату' В iнших випадках оцiнкu 
"прчuЙп"uоi "uJroarl 

.ррrу.ться на судженнях щодопередбачуъаних майбутнiх грощових потокiв, iснlьчоi економiчноi ситуацiт, ризикiв,властивих рiзним фiнансовим iHcTpyMeHTur, ,u ina"" бчкторiв з врахранням вимог МСФЗI 3 <Оцiнка справедливоТ BapTocTi>.

4.3, Судженпя щодо змiп справедливоi BapTocTi фiнапсових активiв
керiвництво Товариства ввФкае, що облiковi оцiнки та припуrцення, якi маоть с,rос}цокдо оцiнки фiпансових iHcTpyMeHTiB, дa p"rno"i *о.,

джерелом невизначеностi оцiнок, тому що: 
рранIrя не доступнi, е ключовим

Ф воЕи з високим ст}пенем ймовiрпостi зазнають змiн з плином часу, оскiлькиоцiнки базутотьс: 
j_la припуценнях керiвництва щодо вiдсоrкових 

"rавок,
волатильностi, змiн валютЕих KypciB, показникiв кредитоспроможностiконтрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iнструл,rентiв, а також специфiчнихособл.rвостей операцiй; та

б) вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображепi в звiтi про фiнансовий стан, а такожНа Доходи (витрати) може бри значним. 
Г - 'l--'-*lavvJrrrr wla'' 

'

Якби керiвництво Товариства використовувало iншi припjтцеЕшI щодо вiдсотковrтхставок, волатильностi, KypciB обмiну валrот, кредит"о.о рейr""ry *oorpu.Jrri| o.i""o6.or"I коригуванЬ пiд час оцiнки iHcTpyiveHTiB, бiльша uбЬ,"nIrru змiна в оцiнцi BapTocTi
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фiнансових iHcTpyMeHTiB у разi вiдсугностi ринкових котир)вань Ma,ra б iстотний вплив навiдображений у фiнатIсовiй звiтностi чистий прибулок та збиток.
розумiючи важливiсть використання облiкових оцiнок та прип)лдень щодооправедтивоi BapTocTi фiнансових активiв в разi вiдсуrностi вхiдйх'оuп"* *ооо

::i:::T::::jT:T]],1"р--о рiвня, Керiвництво Товариства плануе використоврати

"';;ii;o;;i;;;;;;;;**
Р-rу:"_:: 

активiв. Залl"rення зовнiшнiх Ъп.о"рrrr"* оцiнок щодо таких фiнансовихiHcTpyMeHTiB де оцiнка, яка базуеться на професiйнЬ -;;";;"Й,;;;^i;;;;Й;#;
яедостатньою, на д)^{ку Керiвництва с прийнятним та необхiдним.

використання рiзних маркетингових припуцень таlабо методiв оцiнки також можемати значний вплив на поредбачувану справедливу BapTicTb.

4,4, Судженпя щодо очiкуваних термiпiв угримуванпя фiпапсових iHcTpyMeHTiB

, _ Керiвництво Товариства застосовуе професiйне судження щодо TepMiHiB )гримання
фiнансовиХ iHcTpyMeHTiB, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судженш{за цим пит.ulЕям ф}нтуеться на оцiнцi ризикiв фiнансового 

- 
irr".pyon""ry, Ло.оприбугковостi й динамiцi та iнших факторах. Проте icHyroTb невизначеностi, якi молtугь

бути пов'язанi з призупиненням обiry чiннrтх па.rерiв, що не е пiдкон,грольним керiвництву
Товариства фактором i МОже cl,rTeBo вплиЕ}ти на оцiнку фiнанaо""* ir"rpyranriu.
4.5. Використанпя ставок дискоIIтування

.,_ Ставка дисконту - це процеЕтна ставка, яка використовуеться дlUI перерахункумйбутнiх потокiв доходiв в еди]r9 значення теперiшньоi iпото""Ь9 "upro".i,,iuЪ о*о.
для визначення ринковоi BapTocTi бiзнесу. З економiчноТ точки зору, 

" 
porri aru"*^ дr"*оrrуе бажана iHBecTopy cтir'Ka доходу на вкладений капiтал у вiдповiЙ; d;; 

';rýполiОп;

об'екти iнвестра.rrня, або - ставка Доходу за аJIьтернативними варiантал,tи iнвестицiй iззiставляння рiвня ризику на дату оцiнки. ётавка л"ооrrrу мас визначатися з ур^хуваннямтрьох факторiв:

Станом на 31.12.2018 середньозважена ставка за портфелем банкiвських депозитiв унацiональнiй валютi в банках, у яких не введено тимчасову адмiнiстрацiю або незапроваджеЕо Лiквiдацiйну коМiсiю, становила 12,6 Уо рiчних. Iнформачiя, чЪ uinop".r*u

вимагають рiзнi piBHi компенсацii;

. 
в) фактору ризику або мiри

доходlв.
ймовiрностi отримання очiкраних у майбутньому

flij_:r"l1i:""," ..р"дп"::"у:.чоi ставки одержана з фiцiйного 
"чЛrу 

HbV.u no.r].u"n",

*11:_{:.ly,* 
персонzrлом було прийнято рiшен"я ,,Jзаст;"й;;;;;;;";;;;;Й;";

у розмiрi l2%.

а) BapTocTi грошей у часi;
б) BapTocTi джерел, якi залуlаються для фiнансрання iнвестицiйпого проекry якi

збитки для очiкраних кредитних збиткiв за фiнансовими
амортизованою вартiстю, у розмiрi очiцrваних кредиmих

4.б. Судження щодо виявлення ознак знецiненпя аrстивiв
Вiдносно фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, Товариство на
дату виникнеIlюI фiнансових активiв та на кожну звiтну дату визначас piBeHb кредитного
ризику.
Товариство визнае резерв пiд
активами, якi оцiнюються за
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збиткiв за весь строк дii фiнансового активу (при значному збiльшеннi кредитного
ризику/для кредитно-знецiнених фiнансо"r* uur"uiu; або 12-мiсячни*, o.rin**rr"
кредитними збижами (у разi незначного зростання кредитного ризику).

ЗазвичаЙ очiкуеться, що очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дii мають бlтивизнанi до того, як фiнансовиЙ iHcTpyMeHT стаце прострочений, Як правипо, кредитuий
ризик значно зростае ще до того, як фiнаrrсовий iBcTpylreHT cTzu{e простроченим або будепомiчено iншi чинники затримки платежiв, що е спеццфirп"r" до, позичмьЕика,(наприклад, здiйснення модифiкацii або реструктуризацii).
.. Кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM ввФкаеться низьким, якщо
фiнансовий iHcTpyMeHT мае низiкий рr.r* nu.runn" лефолrу, ;";;;;r;;';;; 

"Ъrr*rr'Опотенцiал викон)вати cBoi договiрнi зобов'язання щодо грошових потокiв укороткостроковiй перспективi, а несприятливi змiни в економiчни^х i дiлових 1ao"u* уДОВГОСТРОКОВiЙ ПеРСПеКТИВi МОЖ)Дь знизити, але не обов'язково aour"ia6 noa"'r-""r*uвикоIlрати своi зобов'язанrrя щодо договiрних грошових потокiв,
Фiнансовi iнструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризиклише на пйставi того, що ризик дефолту за Еими е ,"*.,"r, нiж ризик д.6Ъп.у * ir-rr"

фiнансовими iнструплентами Товариства або нiж *редиr"ий-ризик юрисдикцii, в якiйТовариство здi йсн юс дiяльнiсть.

.:--__ 
Очiкуъанi кредитнi збитки за весь строк дii не визнаються за фiнансовим1нструментом просто на пiдставi того, що BiH вважався iHcTpyMeHToM iз низькиr'*р"д"*r,

ризиком у попередньоМу звiтному перiодi, але Ее вважаеться таким станом на звiтну дату.у такому випадку Товариство a'"со"уъ, чи мil,ло мiсце значне зростання кредитпого ризикуз моменту первiспого визнантrя, а отже чи лостала потреба у виоч""i o"ioy"il", i.p-aoro*збиткiв за весь строк дii.
Очiкранi кредитнi збитки вiдображають власнi очiкування Товариства щодокредитних збиткiв,

5 Розкрпття iнформацii щодо використаЕня справедливоi BapTocTi

5,1, Методики оцiнювапня та вхiднi дапi, використапi для складапня оцiнок засправедливою вартiстю
товариство здiйснюе виключно безперервнi оцiнки справедливоi BapTocTi активiв тазобов'язань. тобто TaKi оцiнки. якi urru.urri., МсФз 9 та йсФЗ l3 у звiтi npo 6;пч""о""Истан на кiнець кожного звiтного перiолу,

класи активiв та
зобов'язань, оцiнених

за справедливою
вартiстю Методики оцiнrоваrrня

Метод оцiнки
(ринковий,
дохiдний, Вхiдri данi

бБ"цй"t цес. нБУ

Офiцiйнi бiржовi курси
органiзаторiв торгiв на
дату оцiнки, за
вiдс)aгностi визначеного
бiржовоrо курсу на даry
оцiнки,
використовуються цiни

Грошовi кошти Первiсна та подалоша оцiнпа
грошових коштiв здiйснюеться за
справелливою вартl'стю, яка дорiвнюс
ix номiнальнiй BapTocTi

Риrтковий

Iнструшленти капiталу
| 

Первiсна ortiHKa iHcTppreHTi" кББfr
здrисIпосться за ix справедJIивою
вартlстю. яка зазвичай лорiвнюг цiнi
операuii_ в xo.ri якоi бр отриманий
актив. Подальша оцiн ка iHcTppleHTiB
капiталу здiйснюеться за
справедливою вартiстю на даry
оцlнки.

РиIrковий
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закриття бiржового
торl-о8ого дня

У разi вiдсутностi
бiржових KypciB
виготову€ться будь-яка
вiдкрита та доступна

tlr.р"lиlщgння в zUl l та 
"'nl9j:_u] "i* pi"""

вйбуваrrося. У зв'язку з вiдсутнtстю rнформацii змiни слiHcTppteHTiB не 
"iдоЙ-Й. 

'-'rrvrlv lrЧ'UРrudЦrr 3М]ЯИ СПРаВеДЛИВОi BapTocTi фiнансових

6. Розкрпття iнформацi{ що пiдтверджуе стаггi поданi у фiпапсових звiтах
6,1, EeMппepiallbHi акtпuв ч

| КлаcЙ;,и"Ьi;;обоd"з"ь--,
оц,нених за справедпивою вартiстю

Тта оЙи -........-...................-......_--

1 рiвепi-
(Ti, що мають

слостерея(уванi)

2 piвcnb

котируваньj alle

З рiвепь 

-
(Ti, що не мають
котир)вань i не €

спостережуваними)
20l8 2018
з 1,I2

1 piBeнb

(Ti, цо мають

спостереж}ъанi)

2018 2018

1 
пmоч" i 6;нчяiБл-нййfr ---

l-й;"*,лЪББ;r*, "Jцй*-,l за справедливою вартiстю

зl,i2 з ].l2

644\644l
2 piBeнb

(Ti, що не мають
котирувань, але
спостерФtуванi)

2017

з 1.12

З piвeвb

(Ti, що не маютъ
котирувань i не €

спостережуваними)
Усього

20]',7

]1l2Дата оцiнки 2011 20|1
ПоточнфiйБiiliБйiil---_-:-- ] 1.12

iц1
31.12

IIеремiщення в 2О17 тав z018 6441

31 .l2.201 8

Поmчнi Фiнансовi i*;;;iй;ай;й;;

За iсrорич"ою *фiББ

31 грудня 2jlЙqБ

31 грудня 2ОП рБ
1 грудпя ZOrZ ро"т
1 грудпя 2018 року

2о



jx

31 грудня 2018 року 7
31 грулня 2017 року 7

6.2, OcHoBHi засобu
Балансова BapTicTb основних засобiв на звiтнiдати:

6.3. Запосu

31 грудня 2018 3l грудня 2017
Вrграпri MaTepia:M (за iсторичною собiвартiстю) 4 1

всього запаси 4 l
Станом на 31 грудня 2018 та 201'7 poKiB Товариство визнfu-Iо, що з"ецiненн" з.апасiв

не вiдбувапося

6.4. Фiнансовi акrлruвu, ulо оцiнююлпься за справеdлuвою варmiспlю, з вidобрааrcешuм
резулъmаmу переоцiнкu у прuбуmtg або збutпку

31 грудпя 2018 31 грудня 20l7

Ic ЗНВПIФ "oVAMo Private Equity Fund '' 644l 6441
У зв'язку з вiдсугнiстю iнформацii змiни справедливоi Baprocii бййБйiБфумБтЬ не
вiдбlъалася.

6. 5.,Щебfuпорська заборzованiсmь

31 грудпя 2018 3l грудпя 2017
[ебitх ор с ька з аборzо в aHicttt ь за р о бо ta u, по alye u ]

За надму гарантiю i 0

Дебiторська заборговаЕiсть за впдаЕпмп аваЕсами 2521

Передплата за товари, роботи, поспуги 2524 0

ТОВ "Сипердживав" 2з96 0

ТОВ "УКР. БЮРО КРЕДИТНИХТСТОЪIF 41

Черелник Юрiй Сергiйович ФОП 50

ЧерЕиш Костявмп Аfiатолiйович ФОП 28

lпшi з

,Щебitпорська заборюв@нiсrrlь за нармовапu,ltч loxoda,+tu, яка
о6,tiковуепься за а,лtорrпuзованою собiварпiсrпю

6269 563

нараховапi О/о за позиками
тов (dIАБ CEPBICD
Фiзичri особи

11l7]

1l17l

56з
,:,

Резерв пiл очiкlъмi крелrпri зФrлсr цодо дебiюрськоi
забоогованостi

(49.02)

Iаша поtttочпа dебiпtорська заборzованiспь, яка облiкову€rлlься за
a,tto р пt u з о q ан о ю с о б i в а р tп i спt ю

29165 2317з

27

I

l



,Щебiторська заборгованiсть (позики)
ТоВ (!'IАБ cEPBIcr)
Фiзичпi особи

зз054
l6560
l6494

201,70
20\,70

Irшrа дебiторська заборгованiсть
Фiзичпi особи
ТОВ <1ЩОВIРА m Гарацтйr) (фаюориIг)
,Щубинський А.О, (позика)
Перiодичпi видаurrя

зз51
з000
зl7
з0
4

зOOз
3000

;
(724о)

.jз

бб. Гроtаовi кошmu ,па ik eKniBtureшпa

Грошовi кошти складаються з коштiв на parxy'Kax у банках облiков)доться за
номiнaльною вартiстю грошовi кошти i станом на 31.12.2018 ро*у "ru"o""r" 

161 тис. грн.
Грошовi кошти складаються з коштiв на рах}.нках у банкм облiковуIоться за

номiнапъноЮ вартiстю грошОвi кошти i станом на 31.12.2017 року становить 4,"a. .рrr.

6.7. Власнufr капimал

Станом на 31 грулнЯ 2018 рокУ зареестрованиЙ та сплачений капiтал складав 600l тис. грн.
Станом на З 1 грудня 2017 роКу заресстрованиЙ та сплачений капiта.rr складав 5919 тис. грн,

власяого

, Щя покриття непередбачених виц)ат та вiдшкодування (покритгя) можJмвIд(
збиткiв Товариство утворюс резервний фонд у розмiрi Z5 вiдсоткiв .ti'стат}тного
капiталу шляхом щорiчного вiдрахуъання в розмiрi 5 вiдсоткiв с1ми чистого пр"бу.*у,
який залишаеться у розпорядженнi Товариство за результатами звiтного перiоду пiсля
сплати Bcix зобов'язань, у тому числi податкiв, зборiв (обов'язпо""* .rочrй"), arроо
погашенЕя яких Еастав. Вiдрахуванrrя здiйснюеться до досягцення резервним фондом
зазначеного розмiру. Станом на 3i,12.2018p. було прийнято рiшення нЪ здйснювати
розподй прибутку.

розподiл прибугкiв та збиткiв Товариства визначаеться Статlпом.

Змiни щодо очiкуъаних кредитних збижiв
Резерв пiд зби.м щоЪ цйББЙiiйr]й
дорlвнюс;

з l ,12.20l8 з,|,12.201,7 Причини змiв

очiк}ъмим *релитн"" зб -*i Mii дйБфiiБ
заборговапiстю (операчiя фак-торинry)

1050 0 Кредитний ризик за
заборгованiстю особи, цо
знаходиться ва окlrповавiй

Пiд rrаданi rrозики бl90 0 Створено резерв вiдповiдпо до
положепня про р9зервlъавпя пiд
позики

За дебiторською.заборговапiстю за нарахованими
доходами

1902 0 СтЬореЕо резерв вiдповiдrо до
положеЕня про резервlъапrrя пiд
позики

Найменуванtrя cTaTTi

з1.|2.zоl з1.12.201
Статлний капiтал

Нерозподiлений прибугок (непокритий збиток)

неоплачеrrий капiта.r

всього власний капiтал

I

l
I
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ЧистиЙ прибlток, одержаний пiсля сплати вiдсоткiв по кредитам банкiв, сплатиподаткiв та iнших платежiв до бюджету, .-".ir"." у повному розпорядхеннiТовариства, яке визначас Еаrrрями його викБрrarur"".

6. 8. Короmкосtпроковi забезпечення

6,9. loBzocmpoKoBi позuкч

.Щовгостроковi позики станом на 31 грудня 2018 року представленi позикою в cpti 33130тис. грн., номiншrьна процентна ставка З5 % , сплата вiдсоткiв щомiсячно.

6. 1 0. Topzo вельна tпа iHtua креduпорська заборzов анiсtпь

31 грудня 2018 31 грудня 2017

r Upl овельна кредиторська заборговапiсть за
отрццаними пос-tчгаvп

624 7l2
леrьта 1\4 колекцш'' (колеюорськi посл}ти)

г l60

, 
l wllropuбd п,D 9\rl I 1,1 розмlщеtт!ц зачовлень в мережi

lятернет) 1з8

120
rrPwдlLл9UP9с I\rкрýия Е,п,Е,л.Ul rUlJ (колекторськi

посrтупl) 45

цфчснко лар я rгорlвна ФОiI з розмiщеЕця замоыIень в
мережl дiтерЕет

]00

1ср!иш лостянтйп Анаюлlйович ФОП з розмЦеняя
замовлень в мережi imeDHeT

28

,7l2

. шцl Ja наланl послуги з ро3мlщепФI замовлень в мережi
штерЕет зз

rозрахуякп з 0юджетом з податкч ца пDибчток 15 J
\rлержанr аванси за ШHHi папери 6 0
IHml IIоточнl зооов'язання 41lб 24262

Jd парduвrrними вlдсотками l(JB КУД ''ОВДМО
кЕштдJI, знппIФ ''ОVДМО Ecology Fчпd'' за Еаданою
позикою

457 555

r vD чlплгrut-rЕ,л I(Uý4rIAHD1 "BJIAсHC'' платiжна
сисrома Фондi

удlаич) чrиIlаЕс,, за цlЕц1 папори
22

йтоВ'РЕJrТкЕпIтдлmF;iйапери-
!UD I\Jл Uб1\lцU KtlцrA.]I'' ЗнПшФ ''ovAMo Private

Fчпd" очiкуванi кредитнi збижи ]а кредиторською
заоорговаяlстю за факториIтгом

1954 з000

rvDNJл UE /uvlu KErrr lлt" знtlПIФ'оvАМо
Ecology Fuпd" (позика)
ъ

2050,]

( надмФцо сп.пачеЕl коп:тl1по яqдлтим позикам) бз I04
бсього кредиторська заборгованiсть 5з61 24917

31 грулня 2018 31 грулня 2017

2з

,"|

]

г

]
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6.11. KopoTKocTpoKoBi забезпечення та Резерви
Резерви визнаються, коли у Товариства в поточному перiодi с зобов'язання, rцовиниRли в результатi минулих подiй, icHye ймовiрнiсть того, що буде потрiбно погашення

ДаНОГО ЗОбОВ'ЯЗаННЯ, i при цьому може буrи зроблена надiйна оцiнка суми зобов,язання.Сума, визнана в якостi резерву, являе собою найкращу оцiнку витрат, необхiднихдля погашенНя поточного зобов'язання на звiтну дату, беручи до уваги ризики iневизначенiсгь, пов'язанi iз зобов'язанням.
коли Bci або деякi економiчнi вигоди, необхiднi мя покриття резерву,передбачаеться отримати вiд третьот сторони, дебiторська заборгованiсть визнаеться якактив у разi, якщо е майже повна впевненiсть у тому, що компенсацiя буде отриманаi сума дебiторськот заборгованостi може бци надiйно визначена.у ходi здiйснення дiяльностi Компанiя може пiддаватись рiзним позовам iпретенз'ям, Хоча щодо таких розглядiв дiють iншi фактори невизначеносгi, i ii результатнеможливО передбачитИ з достатньою мiрою впевненостi, керiвництво Товар".твавважа€, що фiнансовий вплив даних обставин не буде сугтевим для фiнансовогостановичlа або ii рiчних фiнансових результатiв.

ТовариствО визна€ та створюе резерв пiД забезпечення виплат персоналу. Метоюстворення резерву е забезпечення наступних витрат Товарисru. 
"a 

onr.ry Ьiдпу.rо*персоналу та сплату податкiв до фондiв соцiального fiрахування на цi виплати.
Розмiр резерву станом на З1 грудня 2017 року визначениЙ в cy'i 5 тис. грн.Розмiр резерву станом на З1 грудня 2О18 року визначений в cyMi 19 тис. rрн.компанiя протягом звiтного року проводить iнвентаризацiю резерву з метоювизначення обrрунтованостi його розмiру. 36iльшення 1зменшенняi резервувiдображаетьсЯ у вiдповiдниХ витратах операцiйноТ дiяльностi у звiтi про фiнансовiрезультати.

6.12. Розкрпття доходiв та витрат

Ратрати ,Щоходи
За 2018р За 2017р За 20l8p За 2017р

бз027 2967
2

аOБ
з

29Ф
з782 21
l96з 2l
1579

240
12399 224

2,] 5 l05

2

6 з
9268 62
19зб

8з2 54
80

ffi 4745z l38
4

l2,7
46з22

1050

47
зз

_::у:: :чt:_з*d лUцч()l а_ gglврооlтЕикам ,7

68

24

J

]

I

:
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l

1

т
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]
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IЕшi витрати (уцiяка ЦП)
Фiнаясовi виrрати l вiдсотrgr за одерж*о. по-йБ 68,76

,79о

Витрати (дохiд) з податьf, на приб}пrп t5 3

б,13. Поdаmок на прuбулпок

OcHoBHi компоненти виц)ат з податку на цриброк за звiтний перiод
Протягом звiтного 2018 року прибуюк до оподrrý/ванIfi crcIaB 82 тис. Iрн, Товариством

було нараховаНо податок на пРибlток вiдповiдно до правил Подчrпо"о"о iод"псу i/краiни
(ставка 18%) в cyMi - 15 тис. грн.;

ПротягоМ звiтного 2017 року ПРбlrюк до оподаrкування склав 15 тис. грн, Товариством
було нараховаНо податок на прибцок вiдповiдно до правил Подчr*оuо.о *одексу i/краiЪи
(ставка 18%) в супri - 3 тис. rpH.;

6.13. Елеменmч

6.14. Розкрummя iнформацii про рух zpoluoтux KotatпiB

Матерiальнi в

Витрати на оплату працi
ння на соцiальнi заходи

Амортизацiя основних засобiв i

lHuli операцiйнi витрати
рко
членськi внески
Аудиторськi послуги
lнформацiЙ но-Консул ьтативн i послуги
flепозитарнi послуги
Послуги зв'язку
Бюро кредитних iстооiй

20о7
2

6

5648з
I

2з7
8з2

1з4
2

|2
4з

1

54

коштiв Товариства чином:
стаття Зs звiтнпй перiод

Що закiячпвся
31.12.20l8p

за анrлогiчпий
перiод

Що закiнчився
з1.12.2017D

l. Рух Ko-riB у р"зультатi опiрацЙ"Ы дБльrrБЙ
2915l 1015

решlзацli прод}кцii (ToBapiB, робiт, посл}т)
гаранпr
Вiдсотки по наданим позикам

Чзц94ц!дд]з9е!q!эЦ]9{у!цll]ец9"п n*i" 65

з0
э57 2l

Надходження фiнансових установ вiд повернення позик 64694 2529
IHIlri надходження l414 2495
tsитрачання на оплату:
ToBapiB Фобiт, посл}т) l2008 282
Працi

1,72 l00
Вiдрахувань на соцiальнi заiоди 47 l8
Зобов'язань iз податкЬ i зборiв 45

Вицrачанrrя на оrrлаry зобов'язаньз лодатку ва лриЬу.о" з
Витрачанrrя на оллаry зобов'язань з irrших ЙдаткiвТЙББ 42

Витрачаяня на оrшаry aBaHciB з0
Витрачання на оплаry повернення aвagciB 154 25587

25
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6.15. Розкрuttttпя iнформацit про власнuЙ капilпаJt

}::#ilffrJласний 
капiтал Товариства за 2о18 piк розкрито в Формa N94 (Звiт про

Змiни власному капiталi за 2018 piк виникли внаслiдок отримання прибугку у розмiрi 67
J]]jlj;,j,1!1.i::::::-:l 1'уrносгi, 

та nol".r""r" ,чЁ]ргованостi з капiталу (внескиучасникiв) -782тис грн. змiна у c'py*rypi власного -."'r";;;;';ъ;;;;;;il:ъ'#'^"-
отримання прибрку у розмiрi 12тис.грн. вiд господарськоТ дiяльностi

7. Розкриггя iншоi iнформацii

7.L .CydoBi справч лпа преmензi|i
Товариство не зirл)пrено до судових справ.

7.Z Опоdаtпtglвання
ВнаслiдоК наявносгi в украiнськоМу податковому законодавствi положень, якiдозволяютъ бiльш нiж один BapiaHT ,ry-uu""n",' ; ,*.* через практику, що скJIалася внестабiльному економiчному середовищi, au 

"nbi 
.rодur*овi органи довiльно тлумачатьаспекти економiчноi лЬльностi, у разi, якщо ,одu.Й, ограни пiддад}ть cyMHiBy певнетлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчноt дtяльностi Товариства, ймовiрно,що Товариство зм},шене буде йатити ;;;;;;;;;'t""оатки, штрафи та пенi. Таканевизначенiсть може вплин]ди на BapTicTb фiна-rrсовlтх iHcTpyMeHTiB, втрати та резерви пiд

26

Найменування показника

Зареестрований (пайовий)

Резервний капiтал

Нерозподiлений приброк
непокритий збиток)

неоплачений капiтал
П о га ш е н ня .. б о р rо.Ъ* о.тЪ--

Чисгий приброк (збитоф за

власний капiтал

д

I

ý

t
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;ffiНЪ,";Н;:ij^1:1"iУ О"еНЬ ДiН На )ГоДи. На луику керiвництва товариство
пл"^",Бi'."j,,ffiЙ"';УJ".Ж};ХТ#r#fi 

Тiститьрезервiвп;опоойо"iй,,*,.poKiB. ,v/r Drлlr\JБlлниМи податковимИ органами протягом трьох

,^ !.!:,!:r"о"-tпл. iнформацii про пов'язанi сtпорончло пов'язаню( cTopiH або операчiй . по"иruп"r"'.;й;"r" наJIежать:пцприемства, якi прямо або 
_опосередковzlно korrporriiar" uoo перебувають пiд конц)олем,аоо ж перебрають пt'д спiльним контролем разоr 

" 
io"upr"r"or;асоцiйованi Товариства;

спrльнl пiдrцlисr.ruu, у от 
11щиство е кодтролюючим уlасником;

lj,..1."_ тр".И":го 1правлiнського персонму Tobup".."";олизькl.родичi особи, зазначеноТ виulе; 
-J ' "vqУЦgID<

l"It1r*,j; що контролюют" То"ар"с"ва, або здiйснк
11111ИЙ 

ВiЛСоток гБлосiв у товар"Ь"i-' 
*'- -.а'rtuГrtОЮТЬ СУГrеВИЙ ВПлив, або маютъ

профами виплат по 
'u*i"":::].yyooBoi дiяльностi прачiвникiв Товариства або будь-ялогоtНШОГОСФ'СКТа;:";.:^r;::у_"*И.п*'"r*о;';;;""о.товариства.

ffi ттj:#нъ##::"d"-Д#"Тr"Н;;#ЪН:НЛl*lffi"#m;;;; ;.Ы ffi ::-]i}:Ъli1ffiЖ:: i#ЖIlо"ж|"_"о 
unn"" iоо nonli;;;: ; 

"",",
,"","*;Т;"Т,ffг;:у, ;", l:PliT; ":ffiЪ'il Т;Жт ства виникали операцii з
To"up""r"u.- 

' ^ "У-"ОtvlЛ ' В Т'Ч ОПЛаТИ ПРаЦi ДИРеКТОРУ 
- 

'u .ооо"rrоrу' oly*i-r"py

Провilнай управлiнськuй
дковано мають пппIiпDя *л,,,,::|"::,у - Ti особи, якi безпосередньо абоопосередковано Мають повнова*"-." -'" . _r__л*:__l' """' Якl оеЗпосередньо або

кон,гроrь дiяльно"ri .чо,uл-,'ii:Н::j#_'":1Уовйальними за nounpur*, fr}оЪ',,u
чи iн:пий) цього суб'екта .o".rooup.uun*.

#: ;ъ*':Ж:#У"##т ff:::flTJ -"j*"зi] ш-"з*о Б.в. - директор,
ffi ;",i j:*,,;:;жr":пътрiffi ;;;",,fr"Бж,н;;"ilх"",,,"тJ.хн:i;
ЁJ:iH#Hy"Tf",""J#",:J:,",""iliiii:9y_1" ji;%"iI,,ЧЬ;ж:#;ы
ýf,, 

i 
""""u",na "часно, ; "й;; Ъ; ;i.;о i" "i i 

". 

r| iэЪlТ ;, ffi xЗ:lil', ffi".'J triцрн.
Товариство визначи

Олександрович. ЛО' ЩО ПОВ'ЯЗаНОЮ ОСОбОЮ е ,ЩУбинський Аяатолiй

У 2018 роцi у Товариства вiдбра.пись TaKi операцii з {убинським А.О.:
!оговiр позики Ns26l12 /17 вiд.26,12.20l7 року за яким 10.04.2018року було видано 30000,00грн. Станом на 31.12-2018р, i"rуu.чdор.'оЙi.i"'у.уri 29 490, 00 грн.

Операцiiз
пов'язаними
сторонами

пLdцlп llровIдЕомУ
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Перелiк пов'язаних ot
здiйснювались 

"""o",,Jf;""1"J; 
{еНеФiЧiаРнОго власника .Щубинського А.о., з якими

Станом на Зl .l2,2}l7 .

:ъ,,х,tr"тffi :*"|fiт:+]"i:щх;..ffi тrlт;Ёiтн,Ё,il:i;',,il
оплати. r заОорговаЕостi було здiйснено у сiчнi -,.;";;;;;;р. шляхом

умови. укладання договорiв з пов'язаними ососанаrrогiчним до.о"орur, oni y*o*oi . ," """L;#У;#Jiдрiзняються 
вiд }мов по

перелiк пов'язаних осiб, через бенефiцiарного власнIне здiйснювали"" 
"*aolr,o ,"u."a, lКа.ЩУбИНСЬКОгО А.О., операцii з якими

I,()B,,ABPoPA_IHBECT,,
тов "гудлАЙФ ФIнАнс,
тов "клIАр ЕнЕрджI,
тов ,,хЕдвЕЙ ФIнАнАс,,
тов ,док _ 1"
тов "Iкг,,БIзнЕс шЕя,,тов,,клир ЕнЕрЯй] - IвАно-ФрАнкIвськ,,тов,,клIАр ЕнЕрЛжI-чЕрнгIв 

"

J9р,,rдrАр ЕнЕрдж]-крЕмЕнtгук,
]Ч_В 

(,КУА (ОВАМО КЕПIТАЛ)
J9P :ЕIогАз тЕхнолоджl груп"tов "БIогАз ЕнЕрджI-тЕрноп Iль,,тов,,чЕрнгlвськА гЕнЕруючд компднlя,,тов,,клIАр ЕнЕрджI-х Ерсон"

,u.r". 
no"'' родичi Дубинського А.о.. Шляхетко Б.В. та Сiзiковоi Я.В. пов'язаностi не

7.4. ItiЛi tпа полimuкч vппоапiuuо ti,.^..^^--У',рu-й,,';;;;:l::,::::#!#;:::::::":::,-".,
с важпивим елементом i] тя для ведення бiзнесу Товариства i
н"пфедба.'}*u,,;;;';,;_.iiТ.й*ЬJ-Т"Т-",fi ',f#j"ъr*,ных;t#нн*l;
ffi;:HT:.TJi,"J,,XX.l"З::"i'no**""n" 

'ii"u"p"","u. 
оперативний i юриди.ший

цроцед}р з метою ,;*rlr;.._1Х9ЗlаТИ. 
НаJIеЖНе фlНКЦiОНРання внугрiшньоi .rЬ]rЬо" ,u

__ 5;гr1",Й; ;;Ы:ЖЖ*ХНП;?#ёнfr- r"зикiв.
ризиками i BapTicTb 

"""il-,,":Tll:_1;;;;;;;;;;p;""TJJ"Ti".H:;1Tii;ЧiT."#Жзмlнитись )даслiдок влливу суб'сктивнlтх *"rn"niJ in Ьо'сктивних чинникiв, вiрогiднiсть
ffiЖН""#Н"/;Н;r'У:|'1"'"";;;;i;;;;'i'п",о*о""о.!отакихфiнансових

_ _ Пооi,"оа ;Й;#; fi:Ж*Ж;,ЪljJ# 
Та РИЗИК лiквiдностi,

РИЗИКаМИ, З Якими Ъr"оu.тu"" тоuuр".riо,-,ri";;'r;;'J_::::1*НЯ, аНаЛiЗ i УПРавлiння

;ннщ,;#l#.Lх",;х'#;;",,;;;;;;;;;: ;;Ж:i:lT JHfi :ff: J#iHr,,;
управлIння ризиками

пр],чин виникн"-;" р";;-;, ХТiilJ"Т,."""ЖЖ::j}Н:j::Т:ться на ocHoBi розрriння
аКТИВiВ Та ЗаСТОсрання iнсrрутлентарiю щодо о"." 

""rI**;::ВПЛИВУ 
На BaPTicTb Чистlл<

7.4.1. Креduпнuй рuзак

_ КDеДитний Dизик - ризик того, що одна сторона KoHTpaKTv ппп rьiттячлл-,; :--^_Не ЗМоже викончr" ЙбоЪ,r.ч""" i це буде причи"о. 
""rТl" 

ПРО, фiНаНСОВИй iHcTppleHT
икнеттня фiнансового збитку iпшоi



?

стороЕи. Кредитний ризик притаманний
депозитнi рахупкп в банках, облiгацiil
векселi (у разi наявносmi).

таким фiнансовим iHcTpyMeHTaM, як поточпi та
дебiторська заборговапiсть (в т.ч. позики) та

основниМ методоМ оцiнкИ кредитЕих ризикiв Товариства е оцiнкакредитоспромОжностi контрагентiв, для 
"о"о 

urоорi"rовуються кредитнi реЙтинги та

|J#;:*#:' доступна iнформачiя *ооо 
-i*'-iпроможностi 

ъиконрати борговi

Ставом на 31.12.20l8 р, кредитний ризик по фiвансовим активам, що оцiнюютьсяЗа амОртИзоваяою собiвартiстю. с високим. що пiдтверд*учr"." 'ЙпЙ"r", 
"*l:l1iTry]" специфiку кон,грагентiв, загальнi економiчнi у.Ь", iu ou''ny 

"* 
.rо.Ъ"*rо.о,так 1 прогнозного напрямкiв змiни ptoB станом на звiтну дату.Визначення очiкуваноТ cyrr,l и недоотримання .porou"* потокiв в залежностi вiд рiвнякредитного ризику та ризику Еаста.ння дефолry, в нашому випцку Громакова Л.зареестрована на ок5rпованiй територiТ, тому ступiнь кредитного ризику оцiнюеться якВисокий кредитний ризик.

Недоотриманий грошовий потiк заrrежить вiд рiвня кредитного ризику. Чим вищекредитний ризик, тим бiльше вiрогiднiсть ,u ayru 
""дЪоrримаFтих 

грошових потокiв.

i.

t

t

7,4.2. Ранковuй разuк

. Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбулнi грошовi потокивiд фiнлrсового iHcTpylteHTa копиватим}ться внаслiдок змiн ринкових цiп. Рr"*о"rй р".r*охопJIюе'ри тI]пи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик.
L111::1I |*"- виникае у зв'язпу. p"."*ur, .биrкi", зуrrпо"rrених коливаннями цiн на акцii,вlдсоткових ставок та вzlлютних KpciB. Товариство наражатиметься на ринковi ризики узв'язку з iнвестицiями в акцii, облiгацiТ та iншi фiнансовi iнструменти. 

r i
Iншцй цiFовий пизик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбугнi грошовiпотоки вiд фiнансового iHcTpyMeHTa коливатим)пься внаслiдок змiн ринкових цiн (oKpiMтих, щО виникаютЬ унаслiдоК вiдсотковогО ризику чИ вaIлютного ризику), незалежно вiдтого, чи спричиненi вони чинниками, характерними для окремого бiнансового iHcTpyMeHTaабо його eMiTeHTa, чи чинниками, що впливають на Bci пЪдiбнi бi"ансо"i i"".p-1-""*, .якими здiйснюються операцii на ринку.
основним методом оцiнки цiнового ризику с аналiз чутливостi. Серед методiвпом'якшення цiнового ризику Товариaruь 

"rnopr".oBye диверсифiкацiю активiв тадоц)имання лiмiтiв на вкладення в акцii та iншi фiнансовi iнстррпенrи з нефiксованимприбугком.

валютций ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбугнi грошовiпотоки вiд фiнансового iHcTpyMeHTy коливатим)пься внаслiдок arin 
"*arrrr* *yp"ir.

,.щля мiнiмiзацii та контролю за вil.лютними ризиками Товариство контролюе чаOткуактивiв, номiнованих в iноземнiй ваrrютi, y au.ur""o*y обсягу активiв. Оцiiка ваIютних
ризикiв здiйснюеться на ocнoBi ана-rriзу чугливостi.

,щля Товариства ва"rютний ризик не е впливовим, так як Товариство не мае Еа рах}*'ках

29
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вilлютцих коштiв та дебiторська чи кредиторська заборгованiсть у выIютi - вiдсуIЕя.Вiдýотlsовий ризик - це ризик того, що 
"rrpu""!rr"a 

BapTicTb або майбугнi грошовiпотоки вiд фiнансового iнстрlтлента *опr"urrrlri"я внаслiдок .ri" р"поо"й"йЪоrпо"*ставок, Керiвництво Товариства усвiдомлюе, що вiдсотковi .ru"*" ,йуr" aмiнюiтис" i цевпливатиме як на доходи Товариства, так i на справедливу BapTicTb чийих активiв.

7,4. 3. Рuзuк лiквidносtпi
Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме трудЕощi при виконлlвiзобов'язань, пов'язаних iз фiнансовими зобо"'raur""r", що погашаються шляхом поставки

цtошових коштiв або iншого фiнавсового активу,
Товариство здiйснюе контроль лiквiдностi шJIяхом планJвання поточноi лiквiдностi.Товариство аналiзуе термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю таiншими фiнансовими активами, зобов'язаннями, а також прогнознi потоки грошовихкоштiв вiд операцiйноТ дiяльностi.

7.5. Управлiння капiталом

Товариство розглядае управлiння капiталом як систему лринципiв та методiв розробки i
реа,riзацii 1,гцlавлiнських рiшень, пов'язаних з оптимаJIьним формраlrням капiталу з
рiзноманiтних джерел, а також забезпеченням ефективного його 

"и*ор"стuння у дiяльностiТовариства. Ключовi питання та поточнi рiшення, що впливають на обсяг i стрlктуру
I1"i*y, а також джерела його формрання, розглядаються 5-тIравлiнським персон!lлом.МеханiзМ уrrравлiннЯ капiтапоМ передбачас чiтку постановку цiлей i завдань управлiннякапiтмом, а також контроль за ii дотиманнJIм у звiтному перiодi; удосконалення Me,l одикивизначеЕня й аналiзу використання ycix видiв капiталу; розроблення загальноi стратегii
5правлiння капiта_тrом.

Управлiнський персонаrл здiйснюс огляд стршr-Jфи капiталу на кiнець кожного звiтногоперiоду, При цьому проводиться аналiз вартой капiталу, йо.о 
"rpynrypu 

.u nno*orui
ризики, На ocHoBi отриманих висновкiв Товариство здiйснюе реryлювання капiталу шллхомзз,лучення додаткового капiталу або фiнансуъання, а також виппати дивiдендiв тапогашення iснуючих позик. Товариство може здiйснювати регулювання капiта:rу шляхомзмiни структlри капiтапу. Система 1правлiння капiталом може кориг}ъатись з урахуваннямзмiн в операцiЙному середовищi, тенденцiях ринку або стратегiТ розвитку.

УправлiннЯ капiтмоМ Товариства спрямованО на досягненнЯ Наст5rпних цiлей:о зберегти спроможнiсть Товариства продовж}вати свою дiяльнiсть так, щоб воно iнадалi забезпечувало дохiд для уtасникiв Товариства та виплати iншим
зацiкавленим сторонам;

о забезпечити належний прИбУТок 1,часникам товариства завдяки встановленню цiнЕа посл)ги Товариства, що вiдповiдають рiвню ризику;. дотриммня вимог до капiтму, встirновлених реryлятором, i забезпечення
здатностi Товариства футrкцiонрати в якостi безперервного дiючого пiдприемства.

Товариство вважае, що зaгrlльЕа сlма каrтiталу, 1правлiння яким здiйснюеться, дорiвнюеcpli капiталу, вiдображеного в быrансi.
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7,6. Поtit пiсля звitttноt dапч
Жоднттх значних полiй,якi б могли вплинJди на кориг)вання показникiв фiнансовоiзвiтностi, що сталися пiсля звiтноi дат" та дати з"rй*""r" oiHaHcoBoi звiтносii не було.Жодних кориryъаЕь Ее проводилось.

!аmа заtпверduсення фiнансов ot эвitпносmi

,Щата затвелрдження фiнансовоi звiтностi керiвництвом Товариства 25лютого 2019 р.

Шляхетко Б.В.

Сiзiкова Я.В,

, I l;i I дЛЬНиЙ дирЕнтOр
Т08_"ААН "СглЯ-К j рш-дуди t -

дOрi\Енt{0 l. i

з1

,Щиректор


