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l. зАглльнА lнФормАцlя про пlдприемство

Повно назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
(БЮРО IНВЕСТицlЙНИх ТЕХнОЛОГIЙ) (надалi по тексту -
Товариство)

Скорочена tlcBBa: ТОВ (БЮРО IНВЕСТИЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ)

Idенmuфiкацiйнuй Kod: ЗЗ056212

,Щаmа dерэtсавноi' рессmрацii: l9. l l .2004 року
Р еквiзчпlu doKyMeHmy про

dерэtсавну рессmрацilо: Печерська районна в MicTi Киевi державна адмiнiстрацiя;
ЛЬ запису в С!Р 1 067 l02 0000 00l28l

Мiсце знахслdасення: Украiна, 0l lЗ3, Киiв, вул. Кутузова, булинок |8/7

оПФГ|

вudu diяльносmi:

Товариство з обмеясеноlо вiдповiдальнtстю

66,12 Посерелництво за договорами по цiнних паперах або товарах

KpatHa рессmрацii|: YKpaiHa

С в id оцmв о пр о BK,tlo ч ення

do dерэлсавноzо реесmру
ф il,t анс ов ux ус план о в, як i
наdаюmь послуzu на рuнку
цiннuх паперiв: Ns520 вiд 12.04.2005 року

Кiлькiсmь працiвнuкiв; станом на ] l,l2,2020 р. кiлькiсть працiвникiв складала 7 (ciM)

працiвникiв

Хар акm epuc muка ocl ! oBl t |lx

напрямкiв оiяльносmi: брокерська дiяльнiсть: - дилерська дiяльнiсгь: - дiяльнiсrь з управлiltня
цiнними паперамиi - депозитарна дiяльнiсr ь. що вклIочас: - депозитарну дiяльнiсть депозитарнот уста-
нови.

Оаювrtа меmа diяльпосmi: посередницька дiяльнiсть по випуску та обiгу чiнних паперiв, одерrкання

прибутку та заловолення економiчних, соцiальних потреб Учасникiв Товариства i членiв трудового
колективу.

2. основи пIдготовки. зАтвЕрджЕння I подАння ФIнАнсовоi звIтностI

ТоВ пБIоРо lltRЕсТLIЦп1 ИхТЕх аЦогШir, прпмiлпкц iо 4li цац соsоl' Jсiп |пхпi ]ч 2l)э0 pii



,Щосtповiрне поdання mа вiОповidнiсmь МСФЗ

Фiнансова звiтнiсть Товариства с фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з метою

достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв

Товариства за для задоволення irt(lормачiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi ними

економiчних рiшень та надаl,tня компанii pecypciB.

Концептуальною основою фiнаноовоТ звiтностi Товариства за piK, що закiнчився 3l грулня 2020 року, с

Мiжнаролнi стандарти фiнансовоТ звiтностi (МСФЗ), вклюtlаючи Мirкнароднi стандарти бухгалтерського

облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського

облiку (РМСБО), в редакцiТ чиннiй на 01 сiчня 2020 року, що офiцiйно оприлtодненнi на веб-саЙтi

MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни.

Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без буль-яких застережень вiдповiдас BciM

вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2020 року, дотримання

яких забезпечуе достовiрне подання iнформацii в фiнансовiй звiтt,lостi, а саме, доречноТ, достовiрнОi,

зiотавноi та зрозумiлоТ iнформацiТ,

При формуваннi фiнаrrсовоТ звir,ностi 1-оварисr,во керувалося ,гакож вимогами нацiональних

законодавчих та нормативних aKTiB щодо органiзачii i ведеlлня бухгалтерського облiку та СкЛаДаННЯ

фiнансовоТ звiтностi в YKpaiHi, якi не суперечать вимогам МСФЗ.

Всulоmа поDання звitпносmi mа фуtп(цiонсLпьна Baлlottla, спlупittь окруелеlпlя

Валюта подання звiтностi вiдповiдае фуrrкuiональнiй валtотi, якою е нацiональна валЮта УКРаТНИ

гривня. CуTHicTb заокруглення фiнансовоi звir,ностi - в тисячах гривень.

Ведення бухгалтерського облiку та скJIадання фiнансовоi звiтностi здiйснюеться у вiдповiднОСтi ДО

Положення <Про облiкову полiтику ТОВ <Бюро iнвес,l,ицiйних технологiй>, затвердженого наказом Ns l

вiд 03.0l,2019 року.

Прuпуulення про безперервнiсmь diлшьr юс mi

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi,

вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбуваеться в ходi звичайнОi ДiЯЛЬНОСТi,

Фiнансова звiтнiсть не включас коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку, якби

Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарськоi дiяльностi вiдпОвiднО

до принuип iB безперервностi дiяльностi.

Ореанiзацiя буzалmерськоzо облiку в Товарuсmв i,

Бухгалтерський облiк е обов'язковим видом облiку, який ведеl,ься 'Говариством. Фiнансова, податкОва,

статистична та iншi види звiтностi, що використовують грошовий вимiрник, rрунryються на даних

бухгалтерського облiку. Бухгалтерський облiк - процес виявлення, вимiрювання, реестрацii,
накопичення, узагальнення, зберiгання та передачi iнформачii про дiяльнiсr,ь Товариства зовнiшнiм та

внутрiшнiм користувачам.
податковий облiк rрунтусться на даних бухгалтерського облiку та здiйснюеться вiдповiдно до вимог

Податкового кодексу Украiни, iнших законодавчих та нормативно-правових aKTiB з питань

оподаткування,
Облiк витрат, доходiв та амортизацiТ для розрахунку суми лрибутку, що пiдлягас олодатковуваI]}llо,

здiйснюеться в розрiзi додаткiв до декларацii з податку на прибуток пiдприсмства.
Iншi податки та обов'язковi платежi сплачуються Товариством згiдно з чинним законолавс гвом УкраТни.

Вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку та забезпечення (liксування фактiв здiйснення

тов <БIоро пtt EСT|Illll;illllx тЕ rо.погIiir, ?uJlilплlч t0 lli|l OBolJaiпшolxпi Jo 2(120 PiK



Bcix гОсподарських операцiй у первинних документах, зберсжсння оllрацьованих докуменl,iв, регiстрiв i

ЗВiТНОСтi протягом встановленого строку, керiвник, який здiйснюе керiвництво 'Говариством вiдповiдно
ДО ЗаКОНОДаВСтва та установчих документiв, Керiвник створюс необхiднi умови для правильного ведення

бУХГаЛТеРСЬкОгО Облiку в Товариствi, забезпечус неухильне виконання BciMa пiдроздiлами, службами та
працiвниками, причетними до бухгалтерського облiку, правомiрних вимог головного бухгалтера щодо
ДОТРИМання порядку оформлення та лодання ло облiку первинних документiв.
ВеДеННя Облiку в Товариствi здiйснюеться за допомогою програмного комплексу <l С: Пiдприсмство> iз
застосуванням Плану paxyHKiB бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських
операuiй пiдприсмств i органiзацiй. З метою забезпечеtrня необхiдноi деталiзацii облiковоТ iнформачiТ
головний бухгалтер може вводити додатковi субрахунки.

{ата балансу - дата, на яку складений баланс Товариства. Баланс (Звiт про фiltаtrсовий стан)

Ос t ювн чм u п р u н l ! u п aryl l) п ооан ня ф i па н с oBtli' зв i пt t юс m i t ;

.ЩОСmОВiрне поdаtпtя - фiнансова звiтнiсть мае достовiрно подавати фiнансовий стан, фiнансовi
результати дiяльностi та грошовi потоки Товариства. .Щостовiрне подання виN4агас правдивого подання
ВПЛИВУ ОПеРаЦiЙ, iНших подiЙ та умов вiдповiдно до визначень та критерiТв визнання для активiв,
зобов'язань, доходу та витрат, наведених у Концептуальнiй ocHoBi фiнансовоi звiтностi. Передбачасться,
ЩО В РеЗУЛЬТаТi ЗаСтОсування МСФЗ з розкриттям додатковоТ iнформацii (за потреби) буде досягнуто
достовiрне подання у фiнансовiй звiтностi.

Безперервнiспlь - Товариство складас фiнансову звiтнiсть на ocнoвi безперервttостi. Якщо пiд час
оцiнюваннЯ управлiнськиЙ персонilЛ знас прО clTTсBi невизначеностi. пов'язанi з лодiяvи чи умовами. якi
можуть спричинити значний cyMHiB щодо здатностi Товариства продовх(увати дiяльнiсть на безперервнiй
ocHoBi, Товариство розкриватиме iнформачilо про TaKi невизначеностi. Оцiнюючи доречнiсть
припущення про безперервнiсть, управлit,tсы<ий персонал бере до уваги Bclo наявну iнформацiю щодо
майбутнього Щонайменше на l2 мiсяцiв з кiнця звiтного перiоду, але не обмежуtочись цим перiодом

НаРаХУВання - ТОвариство складас свою фiнансову звiтнiсть (KpiM iнформацii про рух грошових коштiв)
за принципом нарахування,

Суmmевiспtь i об'еDнанrtя у zрупи - кожний суттевий клас подiбних стат,ей повинен бу'ги представлений у
фiнансовiй звiтностi окремо. Неподiбнi cTaTTi можуть бути згрупованi, тiлыси якщо ко)l(на з них окремо с
несуттсвими.

Зzорmанtlя - Товариство не повинне згортати активи та зобов'язання або дохiд i виr,рати, якщо тiльки
цього не вимагае або не дозволяс МСФЗ.

Порiвняльна iнформацiя - KpiM випалкiв, коли МСФЗ дозволяють чи вимагаю,tь iнше, Товариство
розкривае iнформацiю стосовно попереднього перiоду щодо Bcix сум, наведених у фiнансовiй звiтностi
поточного перiоду. Товариство вruIючас порiвняльну iнформацiю тако)( а описову частину, якщо вона с
доречною для розумiння фiнансовоТ звiтностi поточного перiоду.

Послidовнiсmь поdання -Тоьариство зберiгае подання та класифiкацirо статей у фiнансовiй звiтностi вiд
одного перiолу ло iншого, якщо тiльки:

/ не е очевидним (внаслiдок сутг€воi змiни в xapaKTepi операцiй суб'скта господарювання або
огляду його фiнансовоi звiтностi), Що iнше подання чи iнша класифiкашiя булуть бiльш
доречними з урахуванням критерiIв щодо обрання та застосуваItня облiкових по.ltiтик у МСБО 8;

/ МСФ3 не вимагас змiни в поданнi.

Р iшеш п про заmверOuсення cfl iHaHc oBo| зв iпlн ос п1 i
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Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску (з метою оприлIоднення) керiвниltом Товарисr.ва
26 ЛЮТОГО 202l року. Hi учасники Товариства, Hi iншi особи не мають права вносити змiни до цiсi
фiнансовоi звiтностi пiсля ij затвердження до випуску.

3в i rпн чй п epi оD фi н анс oBoi' зв iп н ос m i

Звiтним перiодом, за який формусться фiнансова звiтнiсть, вва}I(аеться календарний piK, тобто перiод з 0l
сiчня по З l грудня 2020 року.

Kot t це п mуальна ос t toBa фi HaHcoBoi звi m н ос пli

ПРОМiЖНа фiНаНСОва звiтнiсть компанii пiдготовлена у вiдповiдностi з МСФЗ (ДlS) 34 <Промiяtна

фiнансова звiтнiсть>,

облiкова полiтика i методи обчислення, що використовуються в промir(нiй фiнансовiй звiтностi,
аНаЛОГiЧНi ТИМ, якi використовувzrл ис ь в останньому рiчному фiнансовому звiтi, складеному за МСФЗ.

КОНцептуальною основою фiнансовоТ звiтностi за 2020 piк, с бухгалтерськi полiтики, що базусться на
ВИМОГИ МСФЗ.

За 2020 piK, ТОВ <БЮРО iнвестицiйних технологiй> надас наступнi компоненти в своiй фiнансовiй
звiтностi:

/ Звiт про фiнансовий стан на 31.12.2020 р.

/ Звiт про фiнансовi результати (про сукупних дохiд) за 2020 piK, цо закiнчусться 31.12.2020p.

/ Звiт про рух грошових коштiв 2020 piK, цо закiнчусться З l , l2.2020 р.

/ Звiт про власний капiтал за 2020 piк, що закiнчусться З1.12.2020 р.

3. CYTTEBI ПОЛОЖЕНIUI ОБЛIКОВОi ПОЛIТИКИ

Основа (або основu) оцhtкu, засmосооапа прu склаdаннi tllhtattcoBoi звimtюсtпi

l{я фiнансова звiтнiсrь пiдlотовлена на ocHoBi iсtоричноi собiвартосri. ,la винятко!t оцiнки за

СПРаВеДЛИВОЮ вартiстю основних засобiв на дату першого застосування МСФ3 вiдповiдно до МСФЗ l

<ПеРШе ЗаСТОСування мirкнаролних стаIIдар,]iв фiнансовоТ зsiтносгir. коли ця слраведлива BapTictb vоже
бУТИ ВИкОриСтана як доцiльна собiвартiсть, а TaKorK iнвестицiйноi HepyxoMocTi, яка вiдобраlкасться за
СПРаВеДЛИВОIО ВаРТiСТЮ ВiДПОвiдно до МСБО 40 кIнвесr,ицiйна нерухомiс,ль>, та оцiнки за (,)лраведливоlо

вартiстЮ окремих фiнансовиХ iHcTpyMeHTiB вiдповiдно до МСФЗ 9 кСРi9б996з1 iно.lрументи>, з
використанняМ методiв оцiнкИ фiнансових iHcTpyMeHTiB, дозволених мсФз l3 <оцirлки за сlIраведливою
вартiстю>, Taki методи оцiнки включають використання бiряtових котирувань або даних Ilptr llоточну
ринкову BapTicTb iншого аналогiчного за характером iHcTpyMeHTy, ан:rлiз дискоtlтованих lpошових
потокiв або iншi моделi визначсння слраведливоi BapTocri, Псрсдбачувltна слравеллива Baplictb
фiнансових активiв i зобов'язань визначасться з використаllням наявноТ iнформацii про ринок i

вiдповiдних методiв оцiнки.

З м ал ь tt i п олоэ rce н н л u4odo tl бл i ко в tbx п ол itп uк

OcttoBu |lopMyBattHя обл iKoBux полimuк

облiковi полiтики - конкрегнi лринципи. основи. домовленосri. правила га практика. застосованi
суб'сктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансовоi звiтностi. МСФЗ наводить облiковi
полiтики, якi, за висновком РМСБо, даю],ь змогу скJlасти таку фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме
доречну та достовiрну iнформашiю про операцii, iншi подiТ та умови, до яких вони застосовуються, TaKi

ТоВ (БlоРо IllRЕсТИЦIЙ rIх ТЕхаолоГп;Ь,, прьlimка ао |Jiпач (:oBoI заiпй о.хпi lu 20э0 Pix



полlтики не слiд застосовувати, якщо вплив ix застосування с несуттсвим,

I{я фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на oclloBi iсторичноi собiвартостi та справедливоi BapTocTi або

амортизацiйноi сOбiвартостi окремих фiнансових iHoTpyMeHTiB вiдповiднo д0 МСФЗ 9 <Фiнансовi
iнструменти>, а також iнвестицiйноi HepyxoMocTi, яка вiдобрая<аеться за справедливоtо Bapl.icTlo
вiдповiдно до МСБО 40 <Iнвестицiйна HepyxoMicTb>. Оцiнка справедливоi BapTocTi здiйснюсться з

ВИКОРиСтанням методiв оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, дозволелlих МСФЗ l3 <Оцiнки за справедливою
вартiстю>. TaKi методи оцiнки включають використання справедливоi BapTocTi як цiни, яка була б
тримана за продarк активу, або сплачена за передачу зобов'язання у звичайнiй операцii мiж учасниками
ринку на дату очiнки. Зокрема, використання бiржових котирувань або даних про поточну ринкову
BapTicTb iншого аналогiчного за харакгером iнсгрументу. аналiз дисконтованих грошових по,гоltiв або

iншi моделi визначе}Iня справедливоi BapTocTi. Передбачувана справедлива BapTicTb фiнансових aK,t ивiв i

ЗОбОв'яЗань визначасться з використанням l.rаявrrоТ iнформацii про ринок i вiдповiдних методiв оцittки
Облiкова полiтика Товарисr,ва розроблена та затверджена керiвництвом Товариства вiдповiдно до вимог
МСБО 8 <Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки)) та iнцtих чинних МСФЗ, зокрема,
МСФЗ 9 <Фiнаноовi iнструменти>, МСФЗ ] 5 <Дохiд вiд договорiв з клiснтами>, якi засt,осовуtоться
Товариством.

ltкtюрмацiя про Mittu в об.tiковuх полitпuка-т

Товариство обирае та застосовус своТ облiковi полiтики послiдовно для полiбних операцiТ, iнших
ПОДii абО умОв, якщо МСФЗ конкретно не вимагас або не дозволяс визначення категорii сr,атей, для яких
iншi полiтики можуть бути доречними. Товариство обирае та застосову€ cBoi облiковi лолiтиl<и
пОСлiдовно для подiбних операцii, iнших подii або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагае або не

дозволяс визначення категорii статей, для яких iншi полiтики Mo>lcyTb бути доречними,

Товариство застосовуе МСФЗ l5 кДохiд вiд договорiв з клiентами>. Товариство отримус основний
дохiд вiд фiнансовоi дiяльностi, Застосування МСФЗ l5 <Дохiд вiд договорiв з клiентами> lta
вiдображення результатiв дiяльностi не мало сутт€вого впливу.

Керiвництвом Товариства було прийнято рiшення про застосування МСФЗ 9 <Фiнансовi
iнструменти> з l сiчня 20l8 року (застосування МСФЗ ранiше дати набут].я чинностi дозвоllясться).
ЗОкрема, HoBi вимоги до класифiкацiТ {liнансових активiв i зобов'язань. З l сiчня 20l8 року МСФЗ 9
(ФiНаНСОвi iнструменти> мае нову релакцiю, яка серед iншого передбачас змiну гliдходiв до зменшення
корисностi фiнансових iHcTpyMeHTiB. Враховуlочи класифiкацiю фiнансових активiв, що
використовусться Товариством, розрахунок очiкуваних кредитних збиткiв застосовусться до фiнансових
ак l и BiB. цо оцiнюються за амортизованою вартiсгtо,

Форма mа HaJBu l|)ilratrcoBux звiпliu

Перелiк та назви форм фiнансовоТ звiтностi Товариства вiдповiдаюr,ь вимогам, встановленим НП(С)Бо l

<Загальнi вимоги до фiнансовоi звiтностi>,

Ме mо du поDаl п tя iн ф ормацii' у фi нанс овuх зв i m ах

ЗГiДНО НП(С)БО 1 Звiт про сукупний дохiд передбачас подання витрат, визнаних у прибутку або зби].ку,
За КлаСифiкацiею, основаною на методi "функцii витрат" або "собiвартостi реалiзацiТ", згiдно з яким
ВИТРаТИ КЛаСИфiКУЮТь вiдповiдно до ix функцiй як частини собiвартос,гi чи, наприклад, витрат на збут
або адмiнiстративну дiяльнiсть.

Представлення грошових потокiв вiд операцiйноi дiяльност.i у Звiтi про рух гроtltових коштiв
здiйснюсrься iз застосуванням прямого меlоду. зl iдно з яки!, розкривасться iнфtrрмачiя про ocHoBHi
КЛаСИ НаДХОДЖеНЬ ГРОШОВих коштiв чи виллат грошових коштiв. Iнформацiя про ocHoBHi види грошових
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надходжень та грошових виплат формуеться на пiдставi облiкових записiв Товариства,

Облiковi полim акч u4оDо ф iH ансов чх iH сrпруме нmiв

Вuзнання пlа оцiHка фiHaHcoBttx iHcmруменmiB

товариство визнае фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi вiдгrовiдно до МсФз, коли i
тiльки коли воно стас стороноЮ контрактних положень щодо фiнансового iHcr.pyMeHTa. ОперацiI з
придбання або пролажу фiнансових iHcTpyMeHTiB визнаються iз засr.осуванням облiку за датоtо
розрахунку.

За строкоМ виконаннЯ фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на поточнi (зi строком
виконання зобов'язань до l2 мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком виконання зобов'язань бiльше l2
мiсяцiв).

Товариство класифiкуе фiнансовi активи як TaKi, що оцiнюються у подальU]ому або за амортизованою
собiвартiстю, або за справедливою BapTicr.to на ocHoBi обох.t.аких чинникiв:

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

б) характеристик контрактних грошових поr,окiв фiнансовоI,tl активу,

Товариство визнас TaKi категорii фiнансових активiв:

о фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою BapTicTto, з вiдобраrкенням резуль.гату
переоцiнки у прибутку або збитку;

о фiнансовi активи, що оцiнtоються за амортизованоlо собiвартiстю.

товариство визнас Taki категорii фiнансових зобов'язань:

о фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованоlо собiвартiстю;
о фiнансовi зобов'язання, оцiltенi за справедливоlо вартiстю, з вiдображенням результату

переоцiнки у прибутку або збитку.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство оцiнюс ik за
'Iхньою справедливою вартiстю .

При припиненнi визнання фiнансового активу повнiстю рiзниця MirK:

а) балансовоtо BapTicTto (оцiненою на дату припинення визнання) та
б) отриманоЮ компенсацiсЮ (включаlочи буль-який новий отриманий актив MiHyc будь-яке нове
взяте зобов'язання) внзнають у прибутку або збитку.

Фiнансовий актив оцiнюеться за амортизованоlо собiвартiстю, якщо BiH прилбавасться з MeToIo
одержання договiрних грошових потокiв i договiрлli умови фiнансового активу генерують грошовi
потоки, KoTpi е суто виплатами основно'l'суми та процентiв на непогашеIJу частку ocHoBHoi суми,

Товариство визнае резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовим активом, який
обл iковусться за амортизованою вартiсrю.
облiкова полiтика щодо подальшоТ очiнки фiнансових iHcrpyMeHTiB розкривасться ниrtсче у вiдповiдltих
роздiлах облiковоТ полiтики.

Гроtuовi коtuшu mа |xHi еквiваленmu

Грошовi кошти складаюТься з готiвки в Kaci та коштiв на поточних рахунках у банках,

Еквiваленти грошових коштiв - це KopoTкocTpoKoBi, високолiквiднi iнвесr.ицi.r, якi вiльно конвертуються
у вiдомi суми грошових коштiв iяким притаманний незначний ризик змiни BapTocTi. Iнвестицiя
визначасться зазвичай як еквiвалент грошових коштiв ,гiльки в pzBi коротl<ого строку погашення,
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наприкJIад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з даr.и придбання,

ГРОШОВi КОШТи та ix еквiваленти можуть }тримуватися, а операцii з ними проводитися в нацiональнiй
вtulютi та в iноземнiй валютi.

IНОЗемна валюта - це валюта iнша, нiж функцiональна валIота, яка визначена в п.2.3 цих Примiток,

Грошов i кошти та Тх еквiваленти визнаються за умови в iдпов iднос гi критерiям визнан ня ак I и ва м и,

подальша оцiнка грошових коштiв здiйснюеться за справедливоtо BapTic гlо, яка дорiвнtое ii номiиальнiй
BapTocTi,

подальша оцiнка еквiвалентiв грошових коштiв, представлених депози,tами, здiйснюсться за
амортизованою собiвартiстю.

ПеРВiСНа Та ПОдальша оцiнка грошових коштiв та ii еквiвалентiв в iноземнiй валютi здiйснюеться у
функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку Украiни (НБУ).

у разi обмеження права використання коштiв на лоточних рахунках в у банках (наприк,rад, у випадку
призначення НБУ в банкiвськiй ycTaHoBi тимчасовоi aдMiHicTpauir') ui активи можуть бути класифiкованi

у складi непоточних активiв, У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю банкiвськоI установи та
вiдсlтностi ймовiрностi повернення Iрошових кошliв. визнаllttя iх як акгиву llрипинясться ii'x BapTicTb
вiдображасться у складi збиткiв звiтного перiоду,

Фiнанс oBi акпluвu, tцо оцiнlоtо пtься за ам орmuзован oto собiварпtit,m ю

!о фiнансових активiв, що оцiнlоються за амортизованою собiвартiстю, Товариство вiдносить облiгацiт,
депозити, дебiторську заборгованiсть, у тому числi позики, та векселi.

Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнюс Тх за амортизованою coбiBapTic,t,ro, застосOвуlочи метод
ефективного вiдсотка.

застосовуючи аналiз дисконтованих грошових потокiв, Товариство використовус одну чи кiлька ставок
дисконту, KoTpi вiдповiдають переважаIочим на ринку нормам доходу для фiнансових iHcTpyMeltTiB, якi
мають в основно\4у лолiбнi умови iхарактеристики. вклlочаюllи креди],1lу яl<iсть iнсгрумента. залишок
cтpoкyl протягом якого ставка вiдсотка за контрактом е фiксованоtо, а також зaulишок строку до
погашення ocHoBHoi суми та валюту! в якiй здiйснюватимуться платеrкi.

ТовариствО оцiнюе станоМ на кожнУ звiтну латУ резерв пiд збиткИ за фiнансовим iHcTpyMeHToM у розмiрi,
що дорiвнюе:

- l2-мiсячним очiкуваним кредитllим збиткам у разi, якщо кредитний ризик на звiтну дату не
зазнав значного зростання з моменту первiсного llизнання;

- очiкуваним кредитниМ збиткам за весь cl'poк дii фiнансового iHcTpyMeHTy, якщо кредитний
ризик за,lакиМ t|iнансовим iHcrpyveHToM значно зрiс iз момеttгу пepBicttolo визнання.

У випадку фiнансових активiв кредитним збитком с теперiшня BapTicTb рiзничi мiж договiрними
грошовими потоками, нaчlежними до сплати на користь Товарис-гва за договором; i грошовими потоками,
якi Товариство очiкус одержати на свою користь,

Станом на кожну звiтну дату Товариство оцiню€, чи зазнав кредитний ризик за (liнансовим iHcTpyMeHToM
3начного зростання з моменту первiсного визнання. При виконанrri TaKoi оцiнки Товариство замiсть
змiни суми очiкуваних кредитних збиткiв використовус змiну ризику настання дефолry (невиконання
зобов'язань) протягом очiкуваного строку дiТ фiнансового iHcTpyMeHTa. .Щля виконання такоТ оцiнки

Товариство моlке зробити припущення про те, що кредитний ризик за фiнансовим it1c,l,pyMeHToM не
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зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання, якщо було з'ясовано, що фiнансовий
iHcTpyMeHT мае низький piBeHb кредитного ризику станом на звiтну лату.

У ВиПадку фiнансового активу. що с креди tllо-знецiненим станом на звiтну дат}. але не с придбаним або
СТВОРеНИМ КРеДИТНО-ЗНецiненим фiнансовим активом, Товариство оцiнюс очiкуванi кредитнi збитки як

РiЗНИuЮ Miltt валовою балансовою BapTicTto ак]иву ,la rеперiшньою Bapticrto очiкlваних майбуlнiх
грошових потокiв, дисконтованою за первiсною ефективною ставкоЮ вiдсотка за фiнансовим актиRом.
БУДЬ-ЯКе КОРигування визнаеться в прибутку або збитку як прибуток або збиток вiд зменшеtlня
корисностi,

товарисrво визнас банкiвськi депозиги зi c,lpokoM поIашення вiл чоtирьох до дваlIал|lя,lи мiсяцiв l

ДаТИ фiНаНСОВОi ЗВiТНОСтi, в разi, якщо дострокове погашення,rаких депозитiв ймовiрнt_l llризI]9ле л,о

значних фiнансових втрат, в складi поточних фiнансових iввестицiй,

ТОВаРИСТВО вiдносно банкiвських депозитiв мас наступну модель розрахунку зби,гку вiд знецiнення

фiнансового активу:

- ПРИ РОЗмiценнi депозиту в банку з l]исокою надiйнiстlо (iнвестицiйний piBeHb рейтингу uаДДД,
uaAA, uaA, uaBBB та банки, rцо мають прогtlоз <стабiльний>, що IIрисвоIосться рейтинговими
аГеНТСТвами, якi BHeceHi до.Щерrttавного рсестру уповноваll<ених рейтингових агенl,с-гl] НКЦПФР)
на дату розмiщення коштiв резерв збиткiв розрахову€-гься в залежностi вiд clptlKy |.а умов
розмiщеtlljя (при розмiщеннi вiд l до З-х мiсяцiв - розмiр збитку складае 0о%, вiд 3-х мiсяцiв до
l року - l% вiд суми розмiщення, бiльшlе ] року - 2%);

- ПРИ РОЗМiЩеННi ДеПОЗиту в банку з бiльш низьким кредитним рейтингом (спекулятивний piBeltb

реЙтингу, що присвоюеться рейтинговими агентствами) якi BHeceHi до !ержавногtl ресстру
уповноваlкених рейтингових агентств НкЦПФР) на дату розмiщення коштiв резерв збитку
розраховугться у розмiрi вiд 7% до 20% вiл суvи вклад) в залеrl<ностi в розviру ризикiв,

вiдносно дебiторськот заборгованостi у виглядi наданих позик Товариство використовус модель

розрахунку збитку з використанням коефiцiснту спiввiдношення грошового потоку до загального
боргу.

ФiНаНСОВi аКrПuВu, lцо оцiнtоюmься за справеdлuвоlо варпiспltо, з вidобраэtсеннлLм резульпlапlу
переоцiнкu у прuбуmку або збuпlку

.що фiнансових активiв, цо оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдобра'кенням результаry
переоцiнки у прибутку або збитку, вiдносяться акцiТ та паТ (частки) господарських товариств.

Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнюс ix за справедливоlо вартiстю.

справедлива BapTicTb акцiй, якi BHeceHi до бiрrкового списку, оuiнюсться за бiржtlвим курсом
органiзатора торгiвлi.

Якrцо акшiТ мають обiг бiльlll як на олrlо\4у органiзаrорi rоргiвлi. при porpaxyнKy BapTocTi активiв Tal<i

iнструменти оцiнюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за вiдоутностi основного
ринку, на найсприятливiшому ринку для нього, За вiдсутностi свiдчень на користь прo-I.иJlсжного,

ринок, на якому Товариство зазвичай здiйснюс операцiю прода)ку активу, приймаеться за основний
ринок або, за вiдсутностi основного ринку, за найс приятл и вiший ринок.

При ошiнui справедливоТ BaplocTi активiв засlосовую']ься меrоди очiнки варrосri. якi вiдповiдак-rть
обставинам та для яких с достатньо даних. щоб ошiнити справед,гlиву BapTicTb. максимiзуючи
використання доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи викорис tання закри гих вхiдних даних,

Якщо е пiдстави вваrltати, що балансова BapTicTb суттево вiдрiзняеться вiд справедливоi, Товариство
визначаС справедливУ BapTicTb за допОмогою iншиХ методiв оцiнки, Вiдхилення молtуть бути зумовленi
значними змiнами у фiнансовому cTaHi eMiTeHTa таlабо змiнами кон'юнкryри ринкiв, на яких eMiTeHT
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здiйснюе свою дiяльнiсть, а також змiнами у кон'юнктурi фондового ринку.

Справедлива BapTicTb акuiй, обiг яких зупинено, у тому числi цiнних паперiв eMiTeHTiB, якi включенi до

Списку eMiTeHTiB. що мають ознаки фiктивнос,li. визначасться iз урахуванням наявносli cTpoKiB

вiдновлення обiгу таких цiнних паперiв, наявностi фiнансовоi звiтностi ,гаttих eMiTeHTiB, результатiв ж

дiяльностi, очiкування надходження майбутнiх економiчних вигiд.

,Ще б im орська з абор z ов aHic mь

!ебiторська заборгованiсть - це фiнансовий актив, який являс собою контрактне право оr,римати грошовi
кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'екта господарIовання,

,Щебiторська заборгованiсть визнаеться у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли Товариство стае

стороною контрактних вiдношень щодо цього iHcTpyMeHTy. Первiсна оцiнка лебiторськоТ заборгованостi

здiйснюсться за справедливою вартiстю. яка дорiвнlос варгостi погашення. тобrо cyvi очiкуваних
контрактних грошових потокiв на лату оuiнки.

Пiсля первiсного визнання подаJIьша оцiнка дебiторськоi заборгованостi здiйснtоеться за амор,tизованою

собiвартiстю iз застосуванням метолу ефективного вiдсотка,

Якщо е об'сктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, ба;lансова BapTicTb

активу зменшу€ться на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв.

Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначасться як рiзниuя Mirlt балансовою вартiстю

та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття

збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувасться на ocHoBi аналiзу лебiторiв та вiдображае суму, яка, на

думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв.,Щля фiнансових активiв, якi с iстоtними,

резерви створюються на ocHoBi iндивiдуальноi оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових активiв. суми

яких iндивiдуально не с iстотними - на ocHoBi груповоi оцiнки. Факr,ори, якi 'Говариство 
розглядас при

визначеннi того, чи е у нього об'сктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi.

включають iнформачiю про тенденцiТ непогашення заборгованостi у сl,рок, -rriквiднiсть,

платоспроможнiсr ь боржника. .Д,ля грули дебiторiв такиvи факторами с негаrивнi змiни у cTaHi плагежiв

позичальникiв у групi. таких як збiльulення l<iлькосri Ilросlрочених плаrежiв: негаrивнi економiчнi

умови у галузi або географiчном1 регiонi.

Сума збиткiв визнаеться у прибутку чи збитку, Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення

корисностi зменшуеться i це зменшення може бути об'ективно пов'язаним з подiсю, яка вiдбуваеться

пiсля визнання зменшення корисностi, то лопередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi

сторнуеться за рахунок коригування резервiв, Сума сторнування визнасться у прибутку чи збитку. У разi
немояtливостi повернення лебiторськоТ заборгованостi вона списуеться за paxylloK с,1,ворелtого резерву на

покриття збиткiв вiд зменшення корисностi,

.Щебiторська заборгованiсть може бути нескасовно призначена яl( laKa, lцо оt.litttосться за справедливоlо

вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку, якщо таке призначення усувае
або значно зменшус невiдповiднiсrь оцiнки чи визllання (яку illколи назиlJаlогь ( неуз год)ке н icтIo

облiкуll), що iнакше виникне внаслiдок оцiнювання активiв або зобов'язаltь чи визt|аlltlя прибуткiв або

збиткiв за ними на рiзних пiдставах.

Подальша оuiнка лебiторськоi заборгованостi здiйснtосгься за справедливою вартiстю. яка лорiвнюс
BaprocTi погашеlltrя. rобто cyMi очiкуваних KoH,l раl{тних грошових пtlтокiв на да гу оцiнки,

У разi змiн справедливоi BapTocTi лебirорськоТ заборгованостi. шо мають мiсце на звir ну дату. TaKi змiни
визнаються у прибутку (збитку) звiтного перiоду.

З еорпlанн:t tfliHaHc oBux акmч в iB m а з обо в' яз а t t ь

Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо 'l-овариство мас юридичне право здiйснtовати залiк
визнаних у балансi сум iMac HaMip або зроби,ги взаемозалiк, або реалiзувати актив та виконати
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зобов'язання одночасно

Зобов'язпння,

Кредиторська заборгованiсть визнаеться як зобов'язання тодi, коли Товариство стае стороною договору
та, внаслiдок цього, набувае юридичне зобов'язання сплатити грошовi кошти,

поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нилtченаведених ознак:

о Керiвницгво Товарисtва сподiвасlься пuгасити зобов'язаttня або зобов'язаltня пiдлягае

погашенн|о протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного лерiол1:

. Керiвництво Товариства не мас безумовного права вiдстрочити логашення зобов'язання

протягом щонайменше дванадцяr и мiсяцiв лiсля звiтного перiоду,

Поточнiзобов'язання визнаюгься за )мови вiдповiдносri визначенню i кригерiям визнання зобов'язань,

Поточнi зобов'язання оцiнюються у подаJIьшому за амортизованою вартiстю.

Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленоТ ставки вiдсотка Товариство оцiнюе за сумою
первiсного рахунку факryри, якщо вплив дисконryвання € несуттевим.

Облiкоаi полimuкu ulоlо поlопку па прuбуплок

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточних податкiв. Поточний лодаток

визначасться як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого

прибутку (збитку) за звiтний перiод, Поточнi витрати Товариства за податками розраховуються з

використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на лату балансу,

Товарисrво визнас поточнi та вiдстроченi податки у капiтмi. якщо подаlок нале)l(ить до с,rатей. якi

вiлображено безпосередньо у власноvу капiталi в тому самому чи в iHruoMy перiолi.

Зzорmоння фiнансовuх акпluвiв tпп зобов|язоttь

Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство ма€ юридичне право здiйснювати зал iK

визнаних у балансi сум iMac HaMip або зробити взасмозалiк, або реалiзувати актив та виконати

зобов'язання одночасно

Облiковi полimuка щоdо iHalux окmuвiв mа зобов'язаttь

забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Товариство мае теперiшнlо заборгованiсть (юридичну або

конструктивну) внаслiдок минулоi подii, icHyc ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiлt немо;кливо), що
погашення зобов'язання вимагатиме вибуття pecypciB, KoTpi втiлtоють у собi економiчнi вигоди, i Molt<Ha

достовiрно оцiнити суму зобов'язання.

Вuплапlu працiвltuкач

Товариство визнас KopoтKocTpoKoBi виплати працiвникам як виIра,lи ]а як зобов'язання пiсля

вирахування буль-якоТ вже сплаченоi суми. Товариство визна€ очiкувану BapTicTb короткострокових
виплат працiвникам за вiдсуrнiсгь як забезпечення вiлпусток - лiд час надання праuiвниками лослуl. якi

збiльшують TxHi лрава на vайбутнi випла ги вiдпускних.

пенсiйнi зобов'язання

Вiдповiдно до украТнсьltого законодавства, Товариство утримуе в}Iески iз заробiтноi плати працiвникiв до
Пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як прочентнi вiдрахування iз поточних нарахувань
заробiтноi платнi, TaKi витрати вiдображаюr,ься у перiолi, в якому були наданi працiвниками послуги, що
надають Тм право на одержання BHecKiB, та зароблена вiдповiдна заробiтна платня.
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Itiлi mа полiпtuкu упровлiння rllittattcoBtaиu рuзuкпма

КеРiвництво Товариства визнас, що дiялыIiсть Товариства пов'язана з ризиками i BapTicTb чистих активiв

у нестабiльному ринковому середовишi може суттсво змiнитись унаслiдок влливу суб'сктивних чинникiв
та об'сктивних чинникiв, вiрогiлнiсть i напрямок впливу яких зlвдалегiдь точно лередбачити неможливо,

.ЩО ТаКИХ РиЗикiв вiлнесено кредитний ризик. ринковий ризик та ризик лiквiлностi, Ринковий риlик
включас валютниЙ ризик, вiдсотковиЙ ризик та iншиЙ цiновиЙ ризик, Управлiння ризиками керiвництвом
ТОвариства здiйснюеться на ocHoBi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсноТ оцiнки його
можливого впливу на BapTicTb чистих активiв та застосуванl{я iHcTpyMeHTapiro щодо його пом'якшення.

Креduпtнuй рuзuк

Креdчпlttuй рuзuк - ризик того, що одна с,горона контракту l]po фiнансовий iHcTpyMeHT не змо)ке

виконати зобов'язання i це буле причиноlо виникнення фiнансового збитку iHluoi с,горони. Кредитний

ризик притаманний таким фiнансовим iHcTpyMeHTaM. як лоточнi та депозитнi рахунки в банках, облiгацii
та дебiторська заборгованiсть.

Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Товарисr,ва с оцiнка
кредитоспроможностi контрагентiв, для чого ви користовуIоться кредитнi рей,I,иllги та будь-яка iнша
доступна iнформацiя [якщо застосовусться, то яка саме] щодо ix слроможностi викоltуваr,и борговi
зобов'язання. Товариство виl(ористову€ llacTyпt.ti методи управлiння кредитними ризиками:

" лiмiти щодо боргових зобов'язань за класами фiнансових i}lcl,pyм eнl,iB;
/ лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагенl,ом (або асочiйованою групою);
У лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейT ингiв за Нацiональною

рейтинговою шкаJIоIо;
/ лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефоJrгу та

неповернення депозитiв протягом ocTaHHix п'яти poKiB.

Рuttковuй рuзuк

Рuнковuй рuзuк - це ризик того, що сгIраведлиRа BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового
iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiлок змiн ринкових цiн. Риtlковий ризик охоплю€ три l,иtlи ризику:
iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик, Ри}lковий ризик виника€ у зв'язку з

ризика!lи збиткiв. зумовлених коливаннями цitl на акuiТ. вiдсоткових ставок та валюгних KypciB,
Товариство нараrкатиметься на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в акцiТ, облiгацiТ та iншi

фiнансовi iнструменти.

Iнuluй цiновuй рuзul( - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд

фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн риt,lкових цiн (oKpiM ,гих, що Rиникаю].ь

унаслiдок вiдсоткового ризику чи BaJlloTHoto ризику). незалеrl<лtо вiд ,lого. чи спричиttенi вони
чинниками, характерними для oкpeMol,o фiнаноового iHcTpyMeH,t,a або його eMiTeHTa, чи чинниками, що
впливають на Bci подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйонюються операцiТ rla ринку.
ОСнОвним методом оцiнки цiнового ризику с аналiз.tутливосгi. Серел метолiв пом'якшення цiнового

РИЗИКУ ТОвариство використовуе диверсифiкацiю активiв та дотримання лiмiтiв на вкладення в акцii та
iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком.

валюmнuй рuзuк - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд (liнансового
iHcTpyMeHry коливатимуться внаслiдок змiн валtотних KypciB.

Вidсоmковuй рuзuк - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд

фiНаНСОВОГО iHcTpyMeHTa коливагиму,lься внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. Керiвництво
Товариства усвiдомлюс, що вiдсотковi ставки Mo)i{yTb змiнюватись i це впливатиме як на лOхсlли
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Товариства, так i на справедливу BapTicTb чистих активiв.

РuЗuк лiквidносmi - ризик того, що Товарис,гво матиме труднощi при виконаннi зобов'язань, пов'язаних
iЗ фiнансовими 3обов'язаннями, що погашаються шляхом лоставки грошових коштiв або iншого

фiнансового активу,

Iнtцi зttсtпосованi облiковi полitпuкu, що е Dоречttлмu Dля розумiltня фittattctlBoi звimносmi

!охоdu пlа вuпtраmu

!оходи та витрати визнаються за методом нарахування.

Дохiд - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виl,;lядi налхсlлrкення чи
збiльшення корисностi активiв або у виглялi зменшення зобов'язань, резулы,атом чого е збi.льшення
чистих активiв, за винятком збiльшення, пов'язаного з внесками учасltикiв.

flОХiД ВИЗНаеТЬСя у Звiтi про прибутки та збигltи за умови вiлповiдностi визначенню та критерiям
визнання. Визнання доходу вiдбувасться одночасно з визнанням збiльшення активiв або зменu]ення
зобов'язань.

ДОХiД ВiД ПРОДalry фiнансових iHcTpyMeHTiB, iнвестицiйноi HepyxoMocTi або iнших активiв визнасться у
прибутку або збитку в разi задоволення Bcix наведених далiумов:

/ ТОвариство передiulо покупцевi cyTTeBi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстtо на фiнансовий
iHcTpyMeHT, iнвестицiйну HepyxoMicTb або iншi активи;

/ За ТОВариСтвом не залишасться aHi подальша участь }лравлiнського лсрсоналу у форvi. яка
зазвичай пов'язана з володiнням, aHi ефективний кон-гроль за проданими фiнансовими
iнструментами, iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активами;

/ суму лоходу можна достовiрно оцiнити:

У ймовiрно, що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операuiсю;

та

{ витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiсю, молсна достовiрllо оцiнити,

дохiд вiд надання послуг вiдобраrкасться в момент виникнення незале)l(но вiд дати надходження коштjв i

визначасться, виходячи iз ступеня завершеностi операчii з надання послуг на лату балансу.

,Щивiденди визнаються доходом, коли I]становлено право на отримання коштiв,

витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи
амортизацii активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого е зменшення чистих акгивiв,
за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.
витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та 0лночасно з

визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв,

Витрати негайНо визнаютьсЯ у звiтi прО прибуткИ та збитки, коли видатки не надають майбутнiх
економiчних вигiд або тодi та тiею Mipoto, якою майбутнi економiч1,1i вигоди не вiдповiдають або
перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан.

витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитl(и також у тих випадках, коли виникають зобов'язання
без визнання активу.

Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаlоться у тому х( перiодi, що й вiдповiднi доходи.

Вumраmu за позuка.lttu

витрати за позиками, якi не с частиною фiнансового iHcTpyMeHTy та не капiталiзуються як частина
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собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Товариство капiталiзус витрати на позики, якi

безпосередньо вiдносяться до придбання, булiвничтва або виробництва квалiфiкованого активу, як

частина собiвартостi цього активу.

YMoBtti зобов'язання mа акmuвч,

Товариство не визнае yMoBHi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Товарис,t,tlа. Iнформаuiя гlро

умовне зобов'язання розкриваеться, якщо молttливiсть вибуття pecypciB. якi втiлlоlоть у собi екоttомiчнi
вигоди. не с вiддаленою. Товарисrво не аизна€ 1MoBHi активи, Сгисла iнформачiя лро умовний акrив

розкриваеться, коли надходr(ення економiчних вигiд е ймовiрним.

OcHoBHi прuпуtцення, оцiнкu mа суdасення

При пiдготовцi фiнансовоТ звiтностi Товариство здiйснюе оцiнки та припущення, якi MaloTb вплив на

елементи фiнансовоi звiтлtостi, rрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумачеlIlIях, розроблених ltомiгеrом з

тлумачень мiжнародноi фiнансовоi звiтностi, Оцiнки та судження базуються на лопередньому досвiдi та

iнших факторах, що за iснуючих обставин вваlI(аються обгрунтованими iза результатами яких
приймаються судження щодо балансовоТ BapTocTi активiв та зобов'язань. Хоча цi розрахунки базуються
на наявнiй у керiвництва Товариства irлформаuiТ про поr,очнi подii, фактичнi резуJIьтаги мо)куть зрештоlо
вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де ,гакi судження е особливо важливими, областi, що
характеризуються високим piBHeM складностi, та областi, в яких лрипущення й розрахунки маю,Iь велике
значення для пiдготовки фiнансовоТ звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче,

h ф орм ацiя з а операцiйl tuM ч с ее.мш m alu

Згiдно МСФЗ компонент розглядасться як операuiйний сегмеljт лише, якutо по цьому компоненту е

окрема фiнансова iнформачiя, яка дозволяс керiвництву приймаr,и рiшення вiлносно розподiлу pecypciB,

Iнформацiя про активи та зобов'язання в розрiзi сегментiв Товариством не розраховустьсяl та не

надасться KepiBHoMy органу, який вiдповiлае за прийняття рiшlень. Зваltаючи на вiдсутнiсть такоi
iнформацii та неефективнiсть ii отримання, iнформачiя про ак,I,иви l,a зобов'язання сегментiв в звiтностi
не наводиться.

4. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИIIТВА ЩОДО ШДГОТОВКИ ТА ЗАТ]]ЕРДЖЕННЯ
ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI

Керiвництво несе вiдповiдал bHicTb за пiдготовку фiнансовоi звiтностi, яка повин!lа достовiрно подава,ги

фiнансовий стан Товариства на 3l грулня 2020 року, а також результати його дiяльностi, рух грошових

коштiв та змiни в капirалi за piK. що закiнчусrься цiсю даrою. у вiдповiдносгi до I\4iжнародних

стандартiв фiнансовоТ звiтностi (МСФЗ). При пiлготовui фiнансовоI звiтностi керiвництво несе

вiдповiдальнiсть за:

вибiр вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку та послiдовне застосування цих принrtипiв;

прийняття суджень 1,а оцiноtt, якi е обгрунтованими та звФкеними;

iнформування про те, чи виконуваJIись вимоги МСФЗ, а Taкo)l( розкриття i пояснення будь-яких

iстоrних вiлступiв вiд них у звiгносri:

/ пiдготовку звiгностi Товариства як органiзачiI. яка здаlна продовll() вати дiяльнiс,гь на

безперервнiй ocHoBi, якщо не iснують у найближчому майбутньому передумови, якi б свiдчили

про протилеr(не. Керiвництво тако)к несе вiдповiдал ьн icTb за:
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/ створення, впровадження та пiдтримання у Товариствi ефек,гивноТ та надiйно]' системи

внутрiшнього контролю;

/ ведення достовiрноТ облiковоТ докумонтацii, яка б розкривала з обrрунтованою впевненiстю у
бУЛЬ-ЯКИй ЧаС фiнансовий стан Товариства та свiдчила про те, що фiнансова звiтнiсть вiдповiдае

вимогам МСФЗ;

/ ведення облiковоi документацii у вiдповiдностi до законодавства та стаrlлар.гiв УкраТни;

/ застосування необхiдних заходiв щодо збереяtення активiв Товариства;

У виявлення i запобiгання випадкам шахрайства та iнших порушень.

5. УМОВИ ЗДЙСНЕННЯ ДШЛЬНОСТI ТА ПРИПУЩЕННЯ ЩОДО ПОДЛЛЬШОГО
ФУНКЦIОНУВАННЯ

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена на ocrloBi припущення, що l]ol]o функrriонуватиме

невиЗначено довго в майбутньому, I_[e припущення гlерелбачае реалiзацiю активiв i виконання

зобов'язань в ходi звичайнот дiяльностi, flосвiл, iсторiя розвитку 
,га напрацьована база постiйних клiснтiв

Товариства дозволяс чекати притоку грошоsих кошr,iв, При uboMy слiл зазhlачиги. цо на дiяльнiсть

Товариства впливають TaKi фактори нестабiльностi в дерrкавi: - полir,ичнi, фiнансовi та скономiчнi, а

також кризовi явища усвiтовiй економiцi, - нестабiльнiсть правового поля, особливо у регуляторнiй сферi

Та ОПОДатКУваннi, - досить високиЙ piBeHb олодаткуRання, неоднозначне тлумачення нормаt,ивних aKTiB

ЩОДО ОПОдаткування контролюючими органами, а також вагомi саrlкцii за несвосчасне виконання

платirкних зобов'язань у сферi оплати нарахованих податкiв. 'Говариство с фiнансовою yc,IaHoaolo, що

надас послуги на фондовому ринltу, тому мае високу сryпiнь залеlкностi вiд законодавчих та

економiчних обме)кень. Керiвництво BBzDKa€, що ним вживаються Bci необхiднi заходи за дJlя

ЗабеЗпечення стабiльноi дiяльностi i розвитку бiзнесу Товариства в сучасних умовах, що скJIалися в

бiЗНеСi та екОномiцi. В результатi виникас невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi фiнансово-

господарськi операuii, мояtливiсть вiдшкодування BapTocTi активiв та здатнiсть Товариства

обслуговувати i платити за своТми зобов'язаt,lнями в Mipy настання TepMiHiB Тх погашення. Проте

керiвництво впевнене, що не зва)каючи на iснуючi ризики, Товариство зможе продов)кувати свою

ДiЯЛЬНiСТЬ У Найближчому майбутньому, !ана фiнансова звil,нiсть немiстить будь-яких кориI,уl]ань

вiдображених сум, якi були б необхiднi, якби Т'оварис.гво було неспромоltним продовжуI]ати свою

дiяльнiсть в майбутньому, i якби воно реалiзовувало cBoi активи не в ходi звичайноi дiяльностi. Про TaKi

коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi i змоlкуть бути ouiHeHi.

6. OCHOBHI ПРИIТУЩЕННЯ, ОЦIНКИ ТА СУДДЕННЯ

ПРИ ПiДГОТОвцi фiнансовоТ звiтностi Товариство здiйонюе оцiнки та припущен}Iя, якi MatoTb вллив tla

еЛеМеНТИ фiНанСОвоi звiтностi, rрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблеttих KoMiTeToM з

ТЛУМаЧеНЬ мirкнародноi фiнансовоТ звiтнос,гi. Оцiнки та судження базуtоться на попередньому досвiдi ra
iНШИХ фактОрах, що за iснуючих обставин вваlкаються обrрунтованими iза результатами яких
ПРИЙмаЮться судження щодо балансовоi вар,госr,i активiв та зобов'язань. Хоча l1i розрахунки базуtоться
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на наявнiЙ у керiвництва Товариства irlформацii про поточнi подii, фактичнi результати можуть зрештоlо
вiдрiЗнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де,гакi суд>кення е оообливо вallсlивими, областi, що
ХаРаКТеРИЗУЮТЬСя виСОким piBHeM складностi, та областi, в яких лрилущення Й розрахунки MaIoTb велике

значення для пiдготовки фiнансовоТ звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче,

Суdэrcення ulodo операцiй, поdiй або yl.toB за вidсупноспti конкреmнuх МСФЗ

Якщо немае МСФЗ, який конкретно застосовусться до операцiТ, iншоi подiТ або умови, керiвництво
Товариства застосовуе судження пiд час розроблення та застосування облiковоi полiтики, щоб
iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних рiшень та достовiрною, у
тому значеннi. що фiнансова звiтнiсть:

/ подас достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi ,га грошовi потоки
Товариства;

/ вiдобралtае економiчну cyTHicTb операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юриличну форму;
у е нейтральною, тобто вiльною вiд упередrкень;
у е повною в ycix суттових аспектах.

Пiд час здiйснення судI(ення керiвництво Товариства посилаеться на прийнятнiсть наведених далi
джерел та враховуе ii у низхiдному порядку:

" 
вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язалli з t|ими питання;

У виЗначення, критерiТ визнання та концепuii оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв r,a ви,I,раl, у
Концепryальнiй ocHoBi фiнансовоi звiтностi.

ПiД ЧаС Здiйснення судя(ення керiвництво Товариства враховуе найостаннiшi положення iнших органiв,

що розробляють та затверд)куlоть с,гандарти, якi застосовують подiбну концептуальну основу для

рОзроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi практики, тiею мiрою,
якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.

СуDэrcення tцоёо справеdлuвоl' варплоспt i акmuв iB ToBapuc пва

СПРаведлива BapTicTb iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках,
РОЗРаХОВУетьСя на ocHoBi поточноi ринковоi BapTocTi на момент закриття торгiв на звiтну дату. В iнших
ВИПаДКаХ ouiHKa справедливоi BapTocTi rрунтусться на судженнях utоло передбачуваrtих майбутнiх
ГРОшОвих потокiв, iснуючоi економiчноi ситуацiТ, ризикiв, властивих рiзним фiнаt,tсовим iHcTpyMeHTaM,
та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ l3 <Оцiнка справедливоi BapTocTi).

Суdэtсення tцоdо змiн справеёлuвоi' варпtосmi фiнаttсовах aKmuBiB

ПРОТЯГОМ ЗВiтнОгО 2020 року переоцiнка iнвестицiйноi HepyxoMocTi iз залученням незаJlежних
оцiнювачiв не здiйснювалась,

КеРiВНИuТВО ТОВариСгва вважае. що облiковi оцiнки га припущення. якi маlогь стосунок до оцiнки
фiнансових iнсгруvентiв. де ринковi коlирування не лосtупнi. г клIочови\4 д)керелом невизltаченостi
оцitlок, тому цо:

" вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки очiнки базуtоться на
ПРИЛУЩеЯнях керiвниu'l'ва u(одо вiдсо,tкових ставок, волаlильностi. змiн валlоrних KypciB_

показникiв кредитос п ро \4 o)l(H ocTi конlраlенгiв. коригуваttь лiд час оцiнки ittcrplMeHliB. а r aKo>lt

специфiчних особливостей операцiй; та

/ ВПЛИВ Змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про (liнансовий стан, а такоr( на доходи
(витрати) може бути значним.

якби керiвничтво Товариства використовувмо iншi припуutення щодо вiдсоткt вих c.l авок,
волатильностi, KypciB обмiну валют, кредитного рей,гингу контраген'га, дати оферти i коригувань лiд час
ОЦiНКИ iHcTpyMeHTiB, бiльша або менша змiна в оцiнцi BapTocTi фiнансових ilлструмен,гiв у разi
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вiдсутностi ринкових котирувань маJа б iстотний вплив на вiлобрая<ений у фiнансовiй звiтностi чистий

прибуток та збиток,

Використання рiзних маркетингових припущснь та./або методiв оцiнки також Molte мати значний вплив

на передбачувану справедливу вар гiс,l ь.

Суdасення u,lоdо очiкуванlх mepMittiB уmрчмування фiнансовж iнспруменmiв

Керiвництво Товариства застосовуе професiйне суд)i{ення щоло TepMiHiB утримання фiнансових
iHcTpyMeHTiB, що входять до скJIаду фiнансових активiв. Професiйне сулження за цим питанням

грунтусться на оцiнцi ризикiв фiнавсового iHcTpyMeHTy, його прибутковостi й динамilli та iнших

факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов'язанi з лризупиненням обiгу чiнних

паперiв. що не с пiдконтрольним керiвничтву 1оварисгва фактором i vожс суrггво вплинути на ouiHKy

фiнансових iHcTpyMeHTiB.

Суdлtсе t tttя tцоdо вuявлеt t ttя ознак зн е t 1i tte t t ttя акm uBiB

Вiдносно фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованоtо вар,гiстlо, Товариство на дату
виникнення фiнансових активiв та на кожну звiтну дату визначас piBeHb кредитного ризику,

Товариство визнае резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовими активами, якi

оцiнюються за амортизованою вартiстю, у розмiрi очiкуваних креди,tних збиткiв за весь строк лii
фiнансового активу (при значному збiльшеннi кредитного ризику/для кредитно-знецiнених фiнансових
активiв) або l2-мiсячними очiкуваними кредитними збитками (у разi незначного зростання кредитного

ризику).

Зазвичай очiкусться, що очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiТ мають бути визнанi до того, як

фiнансовий iHcTpyMeHT стане прострочений. Як правило, кредитний ризик значно зростас ще до того, як

фiнансовий iHcTpyMeHT стане лростроченим або буле помiчено iншi чинники за,lримки платеяtiв. що с
специфiчними для позичальника, (наприклад, здiйснення модиt|liкаuii або рес,l,руктуризачii).

Крелитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM вва)каеться низьким, якщо фiнансовий iHcTpyMeHT мае

низький ризик настання дефолry, позичальник мас потуя<нiй потенцiал виконувати своТ договiрнi
зобов'язання щодо грошових потокiв у коро,l костроковiй гlерспектиtli. а tлесприятливi lмiни в

економiчних i дiлових умовах у довгостроковiй перспективi можуть знизиlи. iu]e не обов'язково
здатнiсть позичальника виконувати свот зобов'язання цодо договiрних грошсlвих потокiв.

Фiнансовi iнструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише на лiдставi того,

що ризик дефолту за ними € нижчим, Hilt ризик дефолту за iншими фiнансовими iнструментами
Товариства або нiж кредитний ризик lорисдикцii, в якiй Товарисr,во здiйснюс дiяльнiсть.

Очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дii не визнаються за фiнансовим iHcTpyMeHToM просто на

пiдставi того. що BiH ввал<ався iHcTpyMeHToM iз низьким кредитним ризиком у попередньому звiтному
перiодi, але не вваrкаеться таким станом на звiтну дату, У такому випадку Товариство з'ясовус, чи мало

мiсце значне зростання кредитного ризику з моменту первiсного визнання, а отже чи постала потреба у
визнаннi очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дii. Очiкуванi кредитнi збитки вiдобрая<ають власнi

очiкування Товариства щодо кредитних збиткiв.

Кошти розмiщенi в ПдТ <МIБ> та дТ "оЩдl]БдНК" вiдображенi в балансi за справедливоlо вартiстю.

яка с номiнальною.

Компанiя проводить аналiз на Korl<Hy звiтну дату. чи с об'ективнi озtlаt<и знецiнення дебiторськоi
заборгованостi, iншоi дебiторськоi заборгованостi, фiнансового активу або групи фiнансових активiв,
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Активи ввалtаtоться знецiненими тодi i тiльки тодi, коли icHyc об'сктивне свiдчення знецiнення в

результатi однiеi або кiлькох подiЙ, що вiдбулися пiсля первiсного визнання акr,иву (tцо стався (випадок

збитку)), i що випадок збитку мас вплив на передбачуванi майбутнi грошовi потоки за фiнансовим
активом або групою фiнансових активiв, якi MorKyTb бути достовiрно оцiненi. Ознаки знецiнення можуть
вкJIючати свiдчення того, що боржник зазнае суттевих фiнансових труднощilJ, не Rиl(онують зобов'язання

або ухиляються вiд сплати комiсiй (вiдсоткiв) або ocHoBHoi суми борrу, с ймовiрнiсть того, tцо вони

зазнають банкрутства або iншоi фiнаtrсовоi реорганiзацii, та якщо данi, що спостерiгаються, вказую,гьl

цо icHyc вимiрне зниrкення очiкуваних майбутнiх грошових потокiв,,гакi як змiни в piBHi прострочених
платежiв або економiчних умовах, якi корелlоlо,l,ь iз невиконанням зобов'язань.

7. розкриття r"*орпаtцIi щодо використАнIUI сIIрлвЕдливоi BAPTOCTI

МепlоDuкu оцitповання па BxidHi daHi, BuKopuctllalli dля скпаdання оцittок за cпllaBedLtuBolcl варпiсmло

Товариство здiйснюс виtоlючно безперервнi оцiнки справедливоi BapTocTi активiв та зобов'язань, тобто
TaKi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9,га МСФЗ lЗ у звiтi про фiнансовий стан на кiлець коlt<ttого звiтного
перiоду.

класи активiв та
зобов'язапь,
оцiнеших за

справедливоIо

BapTicTlo

Меr,олпtсll tltlitt Kltla tt tt rl Nlc,r,tl,t

oIlilI Ktr

(plrll rtoBrl ii,
](охiлll Il ii,

BIt l,pa rllltii)

IlllxiltIri lta rIi

Грошовi кошти Первiсна та подальша оцiнка
грошових коштiв здiйснtосться за

справедлиRоlо вартiстю, яка

лорiвнюr Тх lrov irlал ьн iй варгосri

Ринковий О(liцiйrli курси НБУ

Щепозити (KpiM

депозитiв до
запитання)

Первiсна оцiнка депозиту
здiйснtоеться за його
справедливою BapTicTlo, яка

зазвичай дорiвнюе його
номiналыliй BapTocTi. Подальша
оцiнка депозитiв у нацiональн iй
валютi здiйснюеться за

справедливою вартiстю
очiкуваних грошових потокiв

Дохiдний
(дисконтуван

ня грошових
поток iB)

Ставки за депозитами,
ефективнi ставки за

депозитними
договорами

Борговi цiннi папери Первiсна оцiнка боргових цiнних
паперiв як фiнансових активiв
здiйснюеться за 9праведливою
вартiстю, яка зазвичай дорiвнюе
цiнi операцii, в ходi якоТ був
отриманий акr,ив, Подальша
оцiнка боргових цiнних паперiв
здiйснюеться за справедливоiо
вартiстю.

Риllковий,

дохiдний

Офiчiйнi бiржовi курси
оргаll iзаторiв торгiв на

дату оцiнки,
коl,ирування

аналогiчних боргових

чiнних лаперiв,

дискоtlтованi потоки
грошових коштiв
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Iнструменти
капiталу

Первiсна ouiHKa iHcTpyMeHTiB

капiталу здiйснюсться за ix

справедливою вартiстю, яка

зазвичай дорiвнюе цiнi операцii, в

ходi якоi був отриманий актив,

Подальша ot liHKa iHcTpyMeHTiB

капiталу здiйснюеться за

справедливою вартiстю на дату
оцiнки.

Ринковий,
витратний

Офiuiйнi бipltoBi курси
органiзаторiв торгiв на

дату оцiнки, за

вiдсутностi визначеного

бiрrltового курсу на да,Iу
оцiнки,
використовусться
остання балансова

BapTicTb, цiни закриття

бiржового торгового дня

Iнвестицiйна
HepyxoMicTb

Первiсна оцiнка iнвестицiйвоТ

HepyxoMocTi здiйснlоеться за

собiвартiстю. Подальша оцiнка
iнвестицiйноТ HepyxoMocтi

здiйснюсться за справедливоIо

BapTicTto на дату оцiнки,

Ринковий,

дохiдIlиЙ,
витратний

I {ir rи на ринку
llepyxoMocTi, даtli
оцillки ttрофесiйrlих

оцiнtовачiв

Щебiторська
заборгованiсть

Первiсна та подальша оцiнка

дебiторськоi заборгованостi
здiйснlосться за справедливою
вартiстю, яка дорiвнюе BapTocTi

погашення, тобто cyMi очiкуваних
контрактних грошових потокiв на

дату оцiнки.

.l[охiлний I{оlrгракr,l,ri умови,
ймовiрнiсть погашення,

очiкуванi вхiднi грошовi
потоки

Поточнi
зобов'язання

Первiсна та подальша оцiнка
поточних зобов'язань
здiйснюсться за вартiс-r,ю

погашення

Витратний KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть погашення,

оч iKyBaHi вихiднi
грошовi потоки

PiBeHb iepapxii справеDлuвоi' варпtосmi, 0о яко?о нарпсапlь оцitп<u справеDлuвоi- варпзоспli,

класи активiв та
зобов'язань,
оцiнених за

справедливою
вартiстю

l piBeHb

(Ti, що MatoTb

котирування,,га
спостеретtуванi)

2 piBeHb

(Ti, що не мають
коl,ируваllь, але

спостерелtуван i)

3 piBeHb

(Ti, що не мають
котирувань i не с

спостерея<уваним и)

УсьоIu

2020 20l9 2020 2019 2020 20l9 2020 20l9

!ата оцiнки з l .l2.20 ]l,]2.19 з1.1z.z0 з 1.12,l9 з l . l2,20 з].]2.19 3 l . l2,20 з].]2,19
[пвестицiйна
HepyxoMicTb

,Щовгострокова
дебiторська
заборгованiсть
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Iнвестицii

досryпнi для
прода)ку

20 99 20 99

Фiнансовi
iнвестицiI

довгостроковi

Ittвеоr,ицiТ. до
I ]оI,ашеIl]lя

Фiнансова оренда

Рус акпluвiв, uцo оцiнлоlопlься :эа справеdлuволо варпхiспчо з BuKopuclllatпtstM Buxidttux Daltux 3-zо piBtut ic,papxii

Класи активiв,
оцiнених за

справедливою
BapTicTlo з

використанням 3-го

рiвпя iepapxii

зitlIlr trrklt

cTrlI|o]\l IIа

31.12.2019 р,

l l рIl:tбаll ttя

(rt po;tltiпi)

l]a",lIl Irr Klt с ratlor,t

tta 3l .l2.2()2() р.

Сr,ат,l,я (cтaTTi) у
п;rибуr,ку або зби,гку, у

якiй прибутки або

збитки визнанi

Iнвестицiйна
HepyxoMicTb

!овгострокова
дебiторська
заборгованiсть

Фiнансовi iнвестицiт

довгостроковi

2,7

Фiнансова оренда

Itttui розкрummя, Iцо вuJ|,lаzаtопlься МСФЗ 13 кОtlйпlа справеDлuвоi варпtослti,l

Справедлива BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB в порiвняннi з ix балансовоtо BapTicTto

Har:iMclrvBarrlllr cTa,l"l,i Бlllattctlllit Ba1l,t,ic rb (-'tl plt Bc,,l;t tt tllt Ba11,1,iclb

2020 20l9 2 020 20I9
l 2 J ,| 5

tDit tltt tctrBi акlиtlи

Iнвестиllii досryпнi для гtродаrку 20 99 20 99

lt tвес,t,ицii. лtl IIогаше]II tя

!овгостроt<ова дебiторська

Торговельна дебiторська
заборгованiсть

l]99 945 l l99 945

Грошilвi ttсlш,t и 66 l9 4200 66 ]9 1200

Фiнансова оренда

KopoTKocTpoKoBi позики

Торговельна крелиторська
заборгованiсть

]]00 l65l] ]з00 ]658
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Справедливу BapTicTb дебiторськоi та кредиторськоТ заборгованостi, а TaKorK iнвес,гицiй, доступних для
ПРОдаж). неможливо визначи,lи достовiрно. оскiльки не\4ас риllкового коlир)вання цих акгивiв.

Керiвництво Товариства вваlка€, що наведенi розкриття щоло застосування справедливоi BapTocTi с

достатнiми, iHe BBallcac, що за межами фiнансовоТ звiтнос,гi залишилась буль_яка суттева iнформа1,1iя

щодо застосування справедливоi BapтocTi, яка мо)ке бу,ги корисноlо для ltористувачiв фiнансовоТ
ЗвiтнОСтi. ,Щодаткову iнформацiю щодо змiн справедливоi BapTocTi Qliнансових активiв в зв'язку з

врахуванням ризикiв наведено ниrкче.

8. розкриття IнФоl,мАцIt, що пцтвЕрджуе сTATTI помнI у ФIнАнсовй
ЗВIТНОСТI

,Щохid Bid реапiз at.1 ii'

А dм iH ic m р аm u вн i в uпt р аmu

Har"rпrctryBltl ttrr cтa,r,r,i 20z0 2(ll 9

!охiд вiд реалiзацiТ послуг tJJJ 147 6

lJсього, дохill l333 |176

С об i в арm i с пl ь ре а iз ац ii'

2020 2 0l9
Виробничi витрати 4

Витрати на tlерсоIlал

Дмор гизаtliя

IHlrl i

lJсього ,l

IHuti )охоDu, iltu,ti Butttpatttu

Ittпli,цoxtlлrt 2 020 2 0l9
Доходи вiд реалiзачii iноземноi валюти

lншiлохоли 6

Вiдшtкодування ранiше списаних активiв

!охоли вiд субсидii
l}cbotrt 6

2020 20l9
Витрати на персонал 569 ]94
Утримання осrlовних засобiв

Витрати на охорону

Амортизачiя основних засобiв i нематерiальних активiв
It ltlt i 469 795

lJсыlго алпtirtiс l pil,|,Ilr}Il1Ix BrlTprtT l038 lltJ9

Фiнансовi doxoOu mа вuпtрапlч

llpotlelt,гtti дохо)ttt z020 2019

Процентний дохiд за борговими цiнними пагIерами

Вiдсотки на депозитному рахунку в банку 60б 57l

7'оВ |БIоРо IIlREc't'ИIlIliItИх ТЕл'ПаlоГIl;iлl, прп.лtimхч io фiнlпl,овоl Jвi l|хrпi Jo 20JlJ PiK



Iншi фiнансовi доходи 4

llсього процсllтlli доходlr 606 575

I I poI(ell,гtti Br1,IpllTri 2020 2019

Банкiвськi ttрелити та оверлраr|ти

tllittаttсовий .ltiзrlttt

Bcbo1,o Il роцеIt t,lti BrlтpaTlt

Полllr,ок tl lt llрпбу,l,ок 35 7lt

Необоропнi акпuвu cmaчont на 31,12.2020 року

У 2020 poui Товариством проведено yuiHKy ло нульовоi BapTocTi !овгострокових фiвансових
iнвестицiй (lншi фiнансовi iнвестиuil), а саме корпоративних прав у ТОВ "Укронабкомплект" в зв'язку
з припиненням дiяльностi. та ТОВ "Фонд HepyxoMocTi" в зв'язку з припиненням дiяльностi через

розташування на тимчасово окупованiй територii,

Торzовельt п mа iHula dебimорська з аборzоваt ticпlb

31.12.2020 з1.12.20t9

Торговельна дебi,г<lрсы<а забсlрговаlliсть l ]99 945

Аванси виданi

Розрахунки з бюджетом

lнша дебiторська заборгованiсть ]9зз i2046

Резерв пiд зменшення корисностi лебi,Iорськоi
LIlrc га Bap,l,ic,l ь 1,oI)I,oIteJlr,lloi ]lсбi l opcbltoi l l99 9,15

Iнша дебiторська заборгованiсть, яка облiковуеться на балансi станом на З1.12.2020 р,, здебiльшого

складаеться iз заборгованостi за безвiдсотковою зворотною фiнансовою доломогою виданою Товариством

на поповнення обiгових кошr iB.

,Щебiторська заборгованiсть Товариства не мас забезпечення.

Аналiз простроченоi, але не знецiненоi дебiторськоi заборгованостi. представлено нас,гупним чином:

3 1 ,12.2 020 31,12.20l 9

До ]0 дr riB

30-60 днiв
60-90 днiв
90-120 днiв
Бiлыrrс ]20 лнiв

податковий облiк дiяльностi Товариства здiйсrlюеться згiдно вимогам чинного закоtlодавства Украiпи.
Товариством проаналiзовано наявнiсть розбiжностей Mi>tt значеннями балансовоТ BapTocTi активiв та

зобов'язань та Тх податковою базою згiдно вимогам МСФЗ l 2 кПодатки на прибуток>,

У зв'язку з тим, що зазначенi розбiжностi вiдсутнi Товариством вiдстроченi подат]{и не формувалися,

Гроu,tовi кошmu

J l . l2.2()2() .]1.12,20l9

Kaca,r,a рахунки в банках, в грtl. 66l9 42(х)

Каса та рахунки в банках, в дол. США
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Банкiвськi депозити, в дол, США
l}сього 6619 4200

Товариство складас Звiт про рух грошових коштiв згiдно МСФО 7 <Звiт про рух грошо8их коштlв)
прямим методом, згiдно з яким розкриваеться iнформачiя про ocHoBHi класи вilлових надходжень

грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв,

/ не грошовi операчiТ iнвестицiйноТ та фiнансовоi дiяльностi не проводилисы
у наявностi значного сtlл ьдо грошових t<oulTiB. якi с в ttаявностi i якi нелоступнi для використання

групою. до якоТ належить пiдприсvство. не мас,

власttuй капimал

Станом на 3l грулня 20l9 року власний капiтал склада. гься з заресстрованоl,о капiталу ra у р,.,змiрi
l2000 тис. грн. та непокритого збитку 29l 0 тис. грн.

Станом на 3l грулня 2020 року власний капiтал складасться з заресстроваl]оI-о капiталу та непокритого

збитку у розмiрi l2000 тис.грн та 2748 тис, грн вiдповiдно.

l)озili_I t1.1ll,tcuol,tl ttаIti t,a. ty J 1.12.2020 р. (,lrrc.l plr) J1.12.20l9 р. (lис. r prl,)

Зареестрований (пайовий) KatriTa.:r 12000 l2000

Додатковий капiтал 0 0

Резервr tий Kattit,lut 0 0

Нерозподiлений прибуток (непокритий
збиток)

-2748 -29]0

Iпшi резерви
Всього власного капiталу 9252 9090

IHu,ti акmuвu

На вимогу МСФЗ 5: <Необоротнi активи, yTpиMyBalli для продажу, та припинена дiяльнiсгь>
повiдомлясмо. що та пов'язаних необоротних аl<тивiв. уrримlванi для продажу. га припиненоi

дiяльнiсть, пов'язаних з ними зобов'язань, а також результати ix продаlку (вибуття) у Товарис,гвi немас,

На вимогу МСФЗ Зб "Зменшення корисностi активiв" протягом 2020 було учiнка цiнrlих паперiв не

проводилась.

На вимогу МСФЗ 8 <Операцiйнi сегменти): Згiдно кПоложення про органiзацitо бухгалтерського облiку
та облiкову полirику> Товариством не встановленi oKpevi господарськi чи lеографiчнi cel менти.

Протягом 2020 року Товариство здiйснювало дiяльнiсть в одному географiчttому та бiзнес сегментi,
oTrtte Додаток до рiчноi фiнансовоi звiтностi <lнформачiя за сrэгм9нтами> не готувався.

На вимоry МСФЗ 40 "Iнвестицiйна HepyxoMicTb": в звiтному перiодi операцiй з iнвестицiйноtо
HepyxoMicTlo Товариством не здiйснювалось.

На вимогу МСФЗ l7 <Фiнансова оренда)) у примiтках ло фiнансовоi звiтностi розкривасться така

iнформачiя:

У Товариство протягом звiтного перiолу не уклалало договори фiнансовоi оренди.
/ НевiдмовноТ оренди на да,tу Балансу не було.
/ Пiдприсмство у звiтному перiодi майно у фirrансову,га операцiйну оренду не надаваJlо.

ТОВ кБIОРО r It BECT|I I l I ii Il 'lx 
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Торzовельна mа iHtua креdumорська заборzоваt t iспlь

з l .l 2.2020 з l .l 2.2 019

Торговеrlьна кредиторська заборгованiс,гь l]00 ]658

Розрахунки з бlодrrtе,гом j4 59

Одерlttаtti аваttси

Розрахунки iз страхування 5

Заробiтна плата та соцiальнi внески з2 22

поточнi забезпечення ,1tJ

Itr rrl i l l00 6485

I}cыlIrt Klrc;llt,1,o1,1cbttlt забо;lt tltlltttic t,b 25l9 82,21

9. Po:tKPl.|,l"l,rt lнlлоi Il]Ф()рмr\tlIТ

YMoBlti зобов'язапtш,

Опоdаmкуваннst

Внаслiдок наявностi в украiнському податковому законодавствi поло)l(ень, якi дозволяють бiльш нiж

олин BapiaHT тлумачення. а TaKo}l( через практику. що склilлася в несrабiльному екоtlоviчному
середовищi. за якоТ податковi оргаяи ловiльно 1лумача,гь аспекти економiчноТ дiя:tьностi. у разi. якцо
податковi ограни пiллалуть cyvHiBy певне,]лу\lачення. засноване на оцiнцi керiвништва економiчноi

дiяльностi Товариства, ймовiрно, що Товариство змушене буде сллаr,ити дода,l,ковi податки, штрафи та

пенi. Така невизначенiсть \4о)ке вплинуlи на BapTicTb фiнансових iHcTpyveHTiB. втрати га резерви пiл

знецiнення, а TaKo)I( на рилtковий piBel,rb цirt на угоди. На думку керiвниtlтва Товариство сплатило yci
податки, тому фiнансова звiгнiсть tle мiсгигь резервiв пiд податковi збитки, Полаrковi звiти можуть

переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом трьох poKiB,

Сmупiнь повернення ёебimорськоi| заборzованосп,ti пtа illluux QliHattcoBux aKmuBiB

Внаслiдок ситуацii, яка скпалась в економiцi УкраТни, а також як результат економiчноТ нестабiльностi,

що скл{шась на дату балансу, icHyc ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за Тхньою

балансовою вартiстю в ходi звичайноi дiяльностi Товариства.

Ступiнь повернення цих активiв у значнiй Mipi залежить вiл ефективностi захолiв, якi знаходяться поза

зоною контролю Товариства. Ступiнь повернення дебiторськоi заборгованостi Товариству визначаеться

на пiдставi обставин та iнформацii, якi наявнi на даry балансу. На думку керiвництва 'Говариства,

додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй лень не потрiбен, виходячи з наявних обставин

та iнформацiТ.

Розкрummя iнформацit про пов'юанi cmopotttt

flo пов'язаних cTopiH або операчiй з пов'язаними сторонами належать:

"' пiдприемства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебуваlоть пiд контролем, або ж

перебувають пiд спiльним контролем разом з Товариством;
,/ дoqцiйованi компанii;

" 
спiльнi пiдприемства, у яких Товарис,гво € контролiоlочим учасником;

/ члени провiдного управлiнського персо1,1алу Товарисr,ва;
/ близькi роличi особи. зазIlачеllоi вище:
у компанii, що контролюють Товарис,гва, або здiйснюють суттевий вплив, або мають суттевий

ТОВ хБlОРО tll ВЕСl'ИllIЙIlИ.Y ТtiХ'tIОПОПii,, п|llti|l]lll io фiпl lх)l,оi lвitп]lоL|пi ju 201t) t,iк



вiдсоток голосiв у Товариствi;

програми виплат по закiнченнi трудовоТ дiяльностi працiвникiв Товариства або будь-якого it.tшого

суб'скта господарювання, який е пов'язаною стороною Товариства.

Перелiк пов'язаних cTopiH:

2ll20 20t9
()IIсраrдiiз

IIoB'ltjallилttt

cl0I)0Illt}lll

lJcыttrt ()Irqlarlii з

llоtl'яз:tltипltt
gI,()pollnDtIl

l]сыlr tr

] 2 _'' 4 5

Рсалiзацiя

Придбання сировини та
матерiалiв

Торгова дебiторська
заборгованiсть

Торгова кредиторська
заборгованiсть

Компенсацiя провiдному
управлiнському персонllлу

KopoTKocTpoKoBi виплати
працiвникам

Виплати по закiнченнi трудовоi
дiял bHocTi

рuзuк лiквidносmi

Товариство здiйснюе контроль лiквiдностi шляхом планування поточноi лiквiдностi. Товариство анirлiзус

термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстlо та iншими фiнансовими активами! а також
прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйноi дiяльностi.

Iнформацiя щодо недисконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями Товарис,гва в розрiзi cTpoKiB

погашення представлена наступним чином:

|)iK, lllo llll Kitt.l lttrcrl
J 1.12.20l9 року

До1
мiспllя

lli,rt l пriсяttя
ло 3 лliсяI(ill

liiл J
:lticllIliB /Io

l1lolry

lli;1 l prlK1,

](о 5 I)oKiI}

ljilt1,1lrc 5

1rrlKir;

I}cbot,tl

l 2 J .l 5 6
,7

KopoTt<ocTpoKoBi
позики банка

I lаiiлtспyваlt tlя кlрltлltчtllli особlr/
П.l.Б. (liзrr.rIroi rlclrбrr

rl:tc l Krt l]

c1,21,1,\I1,IIoNlY

KitIIi t lt.ll i
rIrc.I рIr.('И, )

}Iaяllllic,l,t, KoI1,I p{)Jllt) llil
llзi l lty lltt'l y

l 
'aHloK 'l 

, М, 4238 (35,3l6666)
Воrlодiння часткоtо, що вiдповiдае
еквiвалеtлту 35,] i6666 О% стаryтного
капiталу
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Торговельна,га
iнша кредиторська

заборгованiсть

l]00 lз00

Поточна
заборгованiсть за
довгостроковими
зобов'язаннями

Всього 1300 t300

l)iK, lI1o закitt,llrвсrl
31.12.20l9 року

Доl
лtiсяця

I}i,ц 1 пriсяllя
до 3 ]}IicrlцiB

Вiд 3
мiсяцiв до

l року

Вiл l року
до 5 poкiB

Бiльпlе 5
poKiB

llcыlIrl

KopoTKocTpoKoBi
позики банка

Торговельна та
iHtl_ta креди,r,орська
заборгованiсть

l651l l65tl

Поточна
заборгованiсть за
довгостроковими
зобов'язаннями

llcboI,o 1658 1658

Управлiння капimалом

Товариство здiйснюе управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей:

/ збереrrи спромолtнiсть Товариства продов)(уRати cBoto дiяльнiсть так, щоб воно i налалi

забезпечувало дохiд для учасникiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим cTopoIlaMi

/ забезпечити налеrкний прибуток учасникам товаристl]а завдяки встановленню цiн 1,1a послуги

Товариства. що вiдповiдаюгь piBttto ризик1.

Керiвничтво Товариства здiйснюс огляд структури капiталу на шорiчнiй ocHoBi. При uьОМУ КерiвниutвО

аналiзус BapTicTb капiталу та притаманнi його складовим ризики. I-Ia ocHoBi О'tРиМаНиХ висновкiв

Товариство здiйснюс регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капiталУ абО фiНаНСУВаННЯ, а

10. вплив CovID-lg

На початку 2020 року по всьому свiгу поширився Bipyc COVID-l9, який уперше булО За(liКСОВаНО

наприкiнцi 20l9 року у КитаТ, Поширення CoVlD-l9 ],а Ilрисвосння даному ],иtlу захворюваltllя с'га'гусу

пандемii створило значну мiltливiсть. невизначенiсгь la еконоviч1,1с лалiння по Rсьо\4} свiг1 лротяlоv
перших дев'яти мiсяцiв 2020 року. Bipyc охопив IlоlIад 200 краТн та здiйснюе суттевиЙ негативниЙ вплив

на економiчну ситуацiю в ycix KpaiHax cBiTy та у галузi охорони здоров'я. Пандемiя призвела ло

ш ирокомасшr абного негативноlо вплив} 1,1a cBiToBy el<olloviKy. rorK icHyc з1,Iачна невизначеttiСtь шОДО

того. наскiльки COVlD-l9 продов)кить поширюваlись. а tако)( utодо )рядових та iнttlих ЗаХОДiВ.

направлених на уповiльнення лоширення Bipycy, r,аких як карантин, домашнiй ре)I(им, лризупинення

бiзнесу та призупинення роботи уряду, Уряд r,a мiсцева влада,l,ако>lс розробили гrоrtil'ику щодо

покрокового виходу з карантину. Однак деякi юрисдикцii пiд час виходу з караIlтину були змушенi

повернутись до обмеrкень через збiльшеt.tltя кiлькостi нових захворlоваrrь на COVID- ] 9 i вияв.ltення нових

агресивних штамiв Bipycy,

З березня 2020 року для залобiгання поширенню спаJlаху KopoнaBipycy УкраТна та iнmi краТни
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почали вживати карантиннi обме)(ення та заходи, якi значно вплинули на piвeнb економiчнот активностi
пiдприсмств. У першомУ пiврiччi 2020 року вiдбулося падiння обсягiв промислового виробниц.'ва в
YKpaiHi на 8,3Оlо порiвняно з першим пiврiччям 20t9 року, Погiршення економiчноi ситуацii в YKpaTHi, у
тому числi внаслiдок COVID-l9, - призвело до девальвацiТ украТнськоi гривнi щодо iноземних валют.

Товариство вжило низку заходiв, спрямованих на те, щоб мiнiмiзува.ги ризики для своТх
працiвникiв, бiзнесу та громад, що працюють, включаlочи органiзачiю вiддаленних робочих Micub та
надання персональних засобiв захисту працiвt lикам.

Однак керiвництво не може гарантувати, що цi дii булуть ефективними для запобiгання
майбутнiм збоям у роботi. Керiвництво ввая(ае, що ситуацiя може призвести до tlездатностi або
несприятливих умов залучення фiнансування на свiтових ринках.

На даry випуску uieТ фiнансовоi звiтностi вплив COVID-l9 на дiяльrliсть Товариства не був
суттсвим. Керiвництво продов)(ус регулярно вiдслiдковувати вплив COVID-]9, а саме його потенцiйний
ВПЛИВ На фiНаНСОВИЙ СТаН, РеЗУльтати дiяльностi, грошовi потоки, знецiнен1tя активiв та
платоспромоlкнiсть контрагентiв. Кiнцевий вплив COVID-i9 буде залелtати вiд майбутнiх подiй,
включаIочи. серел iншого. вiд кiнцевого географiчного поширенllя га lяrккостi Bipycy. наслiдкiв Урядовихта iнших заходiв, спрямованих на запобiгання поширення Bipycy, розробки ефективних методiв
лiкування, тривалостi спалаху, дiй, якi вlкиваtоть уряловi органи, замовники, постачмьники та iншi Tpe.r.i
сторони, наявностi робочоi сили, TepMiHiB тa cryпiHlo вiдновлення стабiльних економiчних та
операцiйних умов.

Керiвництво продовжус докладати зусиль для виявлеIlня, управлiння та пом'якшення наслiдкiв
пандемii coVID-l9 на результати Товариства, однак, icHyloTb фактори, lt1o гrеребувають лоза межами
знань та контролю, включаючи тривалiсть та-гя>ttкiсть цього спалаху! буль-яких подiбни,х слаtлахiв. а
також вжитих подаJIьших урядових та регуляторних дiй.

ll. подfi пIсля звIтноiдАти

По;tiu HaяBttic,t,l,
Прийняття рiшення щодо реорганiзацii Товариства Hl

Hi

l;i

lll

ll]

Оголошення плану про припинення дiяльностi
оголошення про значну реструкryризацiю або про початок ii запровадженl]я
[cToTHi придбання активiв, класифiкачiя активiв як утримуваних для продаяry,
iншi вибуття активiв або експропрiачiя значних активiв урядом
знищення (втрата) активiв Товариства внаслiдок поже>кi, aBapii, стихiйного
лиха або iншоТ надзвичайноТ подii
АномальнО великi змiни пiсля дати балансу в цiлlах на активи або в курсах
обмiну iноземних валют
Прийняття законодавчих aKTiB, якi впливають lta дiяльнiсть Товариства (ставка
нБу)
прийняття значних зобов'язань або непередбачених зобов'язань, наприкладJ

уlrаслiдок надання значних гарантiй
Початок крупного судового процесу, що виник виключно внаслiдок подiй, якi
вiдбулися пiсля дати балансу

!ивiдендИ за звiтниЙ перiод оголошеНi Компанiеrо пiсля дати балансу
Укладення KoHTpaKTiB щодо значних капiтальних i фiнансових iнвестицiй
оголошення банкротом дебiтора Товариства, заборгованiсть якого ранiше була
визнана сумнiвною.

lIi

HI

Hl

Hi

Hi

Hl

ТОВкБЮРОl BECT|IШЙtИХ ТЕХНО.ПОГIЬ, рп.rirrlкц lro фiuuп.:овоt Jвilппоепli зо 2(120piK



IIlяBllicтb
Переоцiнка активiв пiсля звiтноi дати, яка свiдчи,tь про стiйке зниlкення iiHboT

BapTocTi, визначеноТ на дату балансу.

Продаrк запасiв, який свiдчить про необгрунтованiсть оцiнки чистоI Bap'I.ocTi ix
реалiзацii на дату балансу
Виявлення помилок або порушень законодавства! що призвели до

перекручення даних фiнансовоi звiтностi

HI

Hi

Генеральний директор

Головний бухгалтер
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