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Kilh1icmb працiвнuкi&, станом на з 1.12,2019 р. кiлькiсть працiвникiв складала 7 (ciM)

працiвникiв

Хар акп ерчс пuка ос н овп ux

напрямкiв diшb\ocпli: брокерська дЬ;rыriсть: - ди:rерська дiяльнiсть; - дiяльнiсть з управлiння

цiнними пап9рами: - депозитарна дiяльнiсть, що sк]llочас: - депозитарЕу дiяльнiсть це поз итарно-r уста-
нови.

оспов]lа ме lа diяльtlосl]li: посередницька дiяльнiсть по виrryску та обiry цiнних палерiв. одержання

приб)лку та задоволенtrя економiчних, соцiапьних IIотреб Учасникiв Товариства i членiв трудового

колективу,

основи пIдготовки. зАтвЕрджЕtIня I подАння ФIнлнсовоi звIтностI

loB |БlоРо lHsqcl'L!l|IЙtI x TEM! a|l u I ii,, lФu-li]Da1 no 4)ilюlcou,i ,|h lo.hli ,ч 20l9 pix



Дос, овiрне поdання пlа вk)повid iс ,lь МСФЗ

Фiнансова звiтнiсть Товариства е фiнансовоtо зtliтнiстtо загмьного призначенtlя, яка сформована з метою

достовiрнО подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв

Товариства за дlя задоволення iнформацiйних потреб широкого кола корисryвачiв при прийняттi ними

еконоvi,rних рiшень lз нацання компанi'i рсс) nciB,

Концептуальною основою фiнансовоi звiтностi Товариства за piк, що закiнчився Jl грудня 20l9 року, е

мiжнароднi стпндарти фiIIансовоi звiтностi (мсФз). вклlочаlочи Мькrrароднi стандарти бухгалтерського

облiку (МСБО) та ТлУмаченяя (КТМФЗ, ПК'l'), RидlrIli Радою з Мi)кяародяих стандартiв бухгалтерського

облiку (РМСБО), в редакцii чиннiй lla 0] сi,l]lя 20l9 року, що офiцiйно оприлюдненнi lta веб-сайтi

MiHicтepcгBa фiнансiв Украiни.

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

вимогам чинних МсФЗ з врахуванttяпл змiн, внссеttих РМСБо cTalloм на 01 сiчня 20] 9 року, дотримання

яких забезпечуе достовiрtlе поданнЯ iнфорплачii В фiнаrrсовiй звiтностi, ,r саме. доречноJ. достовiрно.'l.

зiставно] та зрозумiлоi iнформацii,

При формуваннi (liHaHcoBoi звiтпостi 'l'овариство керувaL,Iося такоr( вимогами нацiональни)\

законодавчих та нормативних akтiB ulоло орланiзацii i ведення бухгал,l€рського облiку та смадання

фiнансовоi звiтностi в yкpailIi, якi нс супсрсчать влмогаьl МСФЗ,

ВаJlюпlа поаання звiлlноспli па фуlкцiонапьllLl Blt,Ltloпlcl, спlупitlь окру?леllIlя

вапюта подання звiтrlостi вiдповiдас функцiонмыIiй BajlloTi, якою е нацiоиальна валюта Украiъи -
гривня, c}'тHicTb заокруглення d)iHaBcoBoT звiтttостi в тисячах гривеltь.

Ведення бухгаптерського облiку та сLlадаt]llя driнaвcoBoI звiтностi здiйсню€ться у вiдповiдностi до

Полохення (Про облiкоsу полiтику ТОв (Бюро iнвестицiйIlих технологiй), затверджеllого наказом N9

?0 вiл 01.11,20l9 року,

l l рuпуц!] l ня,1 ро беJперегвt l i, l l, L,1 ;,].l l -l, о,, ]t t l

Фiнансова звiтнiстЬ Товариства лiлготовлсIlil вl,]хо](ячи з припуцення безперервностi дiяльностi.

вiдповiдно до якого ремiзацiя активiв i погаUIеIlllя зобов'язаIlь вiдбуваеться в ходi звичаЙноi дiяльностi,

Фiнансова звiтнiсть не включае коригуваl{lul, 'ki llеобхiлно було б провести в тому випадку, якби

Товарисгво не могло продоаr(ити подальше злiйснення фiIlансово-господарськоi дiяльностi вiлповiдно

до принципiв безперервностi дiяльностi,

Ор?ан ila цiя U) х ?а йе рс bKo?U об. l i ку в ToBat,ll,, h lBi

Бухгмтерський облiк е обов'язковим видо}l облikY, який велеться Товариством. Фiнансова, податкова,

ста,],истична та iншi види звiтвос,гi, що Rикорисlовуlоть грошовий вимiрник, rрунryються на дапих

бухгмтерського облiку, Бухгмтсрський облiк - процес виявлення, вимiрювання. ре€страцi'l.

накопичення, узагitльнення, зберiгаlllIя та псрсла,ri irкllормацij про дiяльнiсть Товариства зовнiшвiм та

BHyTpimHiM корйстувачам,
Податковий облiк rрунтусться на даних бухгаJIгсрського облiку та здiйснюеться вiдповiлно до вимог

податкового колексу Украiни, illших закоlIолавчих та нормативно-правови\ al{тits з питань

Облiк витрат, доходiв та амортизацi-l для розрахуIIку суми лрибутку, цо пiдлягас оподагковуванню,

здiйснюеться в розрiзi додаткiв до лекларацi'i з податку на прибrток пiдприемства.

Iншi подагки та обов'Язковi платежi сплачуrО,гься ТоварисT,вом згiдно з чинним законодавством Укряi'ни.

Вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку ,га забезпечення фiксування фактiв здiйснення

тоВ |Б!ОРО lIIВЕсТllЦIЙlIаХТЕХнапОГlii,, л|,ILniDll lJD фrшlпаоiJ(ilл|оспlilо 2llI9 piK



Bcix господарських операцiЙ у перRиIlних доку\lеll,гах, збсрс)l(сI!llя опрацьованих документiв, регiстрiв i

звiтностi протягом вставовленого строку, керiвIlик, який здiЙснюе керiвництво Товариством вiдповiдно

до заt(онодавства та установчих документiR, Ксрiвtlик створюс нсобхiлнi умови для правильного в9д9ння

бцгмтерського облiку в'[овариствi, забезпеч)t неухильне виконаннl BciMa пiдроздiлами, службами та

працiвниками, причетними до бухгалтерського облiку, правомiрних вимог головноIо бухгмтера щодо

доlримаllняпорядкуофор\lлеltняlаподаllllядооблiкупсрвинни.(докумен,iв,
Ведення облiку в Товариствi здiйснюеться за допомогою програ}iного комплексу (l С: Пiдприемство> iз

застосуванням Плану paxyнKiB бухга:rтерського облiку ак'l'ивiв, капiталу, зобов'язань i господарських

операцiй пiдприсrчств i органiзачiй. З ме,гоIо забезпечення необхiдноi детмiзацi]i облiково'i iвформацii

головний бухгалтер Може вводити долаткоRi субрахувки.

{ата бмансу дата, на яку складений бапаrrс Товариства, Баланс (Звiт про фiнансовий стан)

основ uмч прuнцuпачu поdац]0 фiнаtlсовоj' звi ltllocл] i ci

Доспlовiрне пооаtпd , фiнансова звiгнiсть лlас достовiрно полавати фiнансовий стан, фiнансовi

результати дiяльностi r.a грошовi 11отоки Товариства. ,щостовiрне поданяя вимагае правдивого подання

впливу операчiй, iнших подiй та умов Riдповiдно до визвачень та критерiiв визнавня для активiв,

зобов'язань, доходу та витраг, наведених у Концепryмьнiй ocнoBi фiнансовоi звiтностi, Передбачаеться,

що в результатi застосування МСФЗ з розкриттям додатковоi iнформацii (за потреби) буде досягв)"то

посrовiрне полrння 5 фiнiнсовli звilнос li.

Безперервпiс,пь _ ТоваристRо ск-ладае (lirratlcoBy звiтtliсть на ocHoBi безперервностi, Якщо пiд час

очiнювавня управлiнський персоlIал знае про cy.r"t.cBi rlсвизttаченостi, пов'язанiз подiями чи умовами, якi

мож}ть спричинити зНачний cyMHiB tцодо зДатttосr,i-Говариства продовжувати дiяльнiсть Ita безлер9рвнiй

ocHoBi, Товаристuо розкриватиме iнфорлrаLlirо про Talci невизначеностi, Оцiнюючи доре,{нiсть

припуцення про безперервнiсть, управлitlський персонм бере до уваги всю H,UIBHy iнформацiю щодо

майбrтнього - щонайменше на ] 2 пliсяцiв з кiнця звiтного перiоду, ме не обмежуючись цим перiодом

Нврахування - Товариство скпадае овою Фitlансову звiтяiсть (KpiM iнформачii про рух грошових коштiв)

за гlрипципом нарахування,

Суltlпlсвiсп]ь i об'с(rllаlл!я у aрупч - коl<н1,1й суrr,евий клас подiбних статей ловинен бути представлений у

фiнансоRiй звiтностi окремо, IIелолiбrri cTaTTi llo;KlTb бу,ги згрупованi, тiльки якцо KorKHa з яих окремо €

несуттеви It{ и.

ЗZ()рпlФlня - Товприство не повиIlне згортаl.и ilкl,иRи та зобов'язання або дохiд i витрати, якщо тiльки

цього не вимага€ або не дозволяс МСФЗ,

Порiвнrlльна iн4)ор7|аL|iя - KpiM випалкiв, коли МсФЗ дозволяють чи вимагають iнше, Товариство

розкривае iнформацiЮ стосовно rlопереднього перiоду lцодо Bcix сум, наведених у фiнансовiй звiтностi

поточвого перiоду, ТОsарисT,во вклIочае поРiвняльну iнформачirо також в описову час,гину, якщо вона е

tоречною для por} мiння 4lIHaHcoRo'i lBl]Hoc li ,lU lочноl о перiоду,

ПослiОовцiс lь поОаll я - Товариство зберiгае лодання та кпасифiкацiю статей у фiнансовiй звiтностi вiд

одного перiоду до irrшого, якlIюT,iJlьки:

у не е очевидltим (внаслiдок сутт€Rоi злrirrи в xapakTepi операцiй суб'€кта господарювання або

огляду його фiнапсовоi звiтпостi), lllo ilrше подання чи iнша класифiкацiя буд}ть бiльш

доречними з урахуванням KPиlcpiil] цо,цо обран,Iя та застосування облiкових полiтик у МСБО 8;

r' МсФз lle виvалас зviни в лоданнi,

Рiulр ня про ,аlпв,,роJlсецuя фiнац.й oj Bt1l]tll,(пll

ТОR lБtОРО I BEcTll ll I й lllц ТЕМ l аГla'П Ii>, цjьliпм no фitlапсовоl м'плоспli lo 20l9 pi(



Фiнансова звiтнiсть Товариства затвердкена до випуску (з п{етоlо оприлюднення) керiвником Товариства

20 лютого 2020 року. Hi учасники Товариства, Hi iнmi особи не мають права вносити змiни до цi€Т

ф iHaHcoBoi зв iTHocTi пiсля ii затверлженпя ло випусllу,

Звiпнuй перiоd фiнансовоi звiпlцосlпi

ЗвiтниNl перiодом, за який форпrусться фiнансоRа звiтнiсть, вважасться ка,rенларний piK, тобто перiод з 0l

сiчня по 3J грулня 2019 року,

Конtlепmlальна o.1,oBa фiнаt tcoBoi' звiпп tuc пt t

Промiжна фiнансова звiтнiс,гь KoMпaHii пiдrотовлена у вiдповiдностi з МСФЗ (AIS) 34 (Промiжна

фiнансова звiтнiсть>,

облiкова полiтика i методи обчисленнll, що використовуються в промi)(нiй фiнансовiй звiтностi,

аналогiчнiтим, якi використовувапись в ocтaнllboNly рiчвому фiн8нсово1,Iу звiтi, складеному за МСФЗ.

КонцепryальноЮ основою фiнансовоi зRiтlюсli за 2019 piK, с бухгалторськi полiтики, що базусться на

ВИМОГИ МСФЗ,

За 2019 piк, ТОВ (Бюро iнвестицiйних ],ехllологiй> надае насryпнi компоненти в своjЙ ФiнансовiЙ

звiтностi:

r' Звiт про фiнансовий с,ган на з l,]2.20l9p.

У Звiт про фiнансовi результати (про сукупних дохiд) за 2019 piK, що закiн'rу$ься З l,l2,2019p.

r' звiт про рух грошових коштiв 2О19 piк, цо закiнчу€ться 31.12.20l9p,

/ звiт про власний калiтм за 20 ] 9 PiK, що закillчуеться З ].l2.2019р,

cУTTEBt положЕння оБJlп(овоi поJll гllки

Осяова (або осповu) o l|ill K u, зос лосоваlll пр ч скlаd t|l i 4)illaltcoqoi звiпl оспli

LИ фiнансова звiтнiсть лiдготовлена на ocнoBi iсторично'i собiвартостi, за винятком оцiнки за

справедlивою вартiсr.ю осtlовних засобiв на дату першого застосування мсФз вiдповiдно до мсФз l

(Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнапсовоi звiтlIостi)), коли ця справед,lива BapTicTb може

бути використана як доцiльпа собiвартiсть, а ,гакож iнвестицiйноi Hepyxoмocтi, яка вiдображаеться за

справедливоtо BapтicTlo вiдповiдно ло МСБО 40 (Iнвестицiйна HepyxoМicTb), та оцiнки за справедливою

вартiстю окремих фiнансових iнструплсятiв вiдповiдно до МсФЗ 9 (Фiнансовi ;нструментиD, з

використаIlням методiв оцiнки tiiHarrcoBпx i,lclPyMcln.iB, лозволеlrих МСФЗ lЗ (Оцiнки за справедTивою

вар,гiсто), TaKi ]\{етоди оцillки вlспючаIоть Rикорисl,ання бiржових котирувань або даних лро поточну

ринкову BapTicTb iншого аналогi,lного за )iapaKTepoм iHcTpyMeHTy, авмiз дисконтованих грошових

потокiв або iнш; моделi визвачення справелливот варгостi. перелбачувана справедлива BapтicTb

фiнsнсових активiв i зобов'язань визнача€ться з використанням наявноI iнформацii про ринок i

вiдповiдних методiв оцiнки.

ЗалL tьпi поло,лtсеп t tя tцl цц, об. l i KoBIN по. I iппltl

Ос l toBo формуван ня облiковuх по.l i ппоl

облiковi по.lirики - KoHhpellli приllц,]llf, n., lJl(,l, ,',,\l ,l!л(носli. правила la лракгика. ,jcclocoBalli

суб,ектом господарювання лри скJIалаяIli та rrojBrrrri фiнансовоi звiтностi. мсФз наводить облiковi

полiтики, якi, за висновко]\{ РМсБо, даIоlь зNiогу сIспасги таку фiнансову звiтяiсть, яка мiститиме

доречЕу та достовiрку irrформацirо про операцii. irrrui полii та умовиl до яких вони застосовуються. Taki

l'оRlБtоРоltlBEcTцtlliiHltxTExtlo.'loГIt:i,,лPILrilllaпDфhайolot'iпл|Ф1]з,]0lqPil



полiтики не слiд застосовувати! якLцо вll]lив ]i застосування е несутт€вим.

I{я фiнансова звiтнiсть пiдl.о,говлсна lla ocнoBi iсторичноi собiвартостi та справедливоi вар,гостi або

амортизацiЙноi собiвартостi окремих фiнансовлrх iHcTpyMeHTiB вiдповiдно до МсФз 9 (Фiнансовi

iнструменти), а такох iнвсстицiйlIоi цсрухоrvос,гi, яка вiдобралtаеться за справед,lивоIо вартiстю

вiдповiдно до МСБО 40 (Iнвсстиtliйна нерухоlriс,гы, Оцillка оflраведlивоi BapTocTi здiйснюсться з

використанням методiв оцiнки фiнансових iнсгрумеtrтiв, лозволених МСФЗ 1з (оцiнки за справед,IивоIо

варl,iстю), TaKi методи оцiвки вкпlочаlоlь lrlIЕописlсння справедлиsоi BaprocTi як цiни, яка була б

тримана за продфк активу, лбо сплаченп за персдачу зобов'язання у звичайнiй операцii Mirt< учасниками

ринку на даry оцiнки, Зокрема, використанн! бiржових котирувань або даних про поточну ринкову

BapтicTb iншого аваjlогiчного за характером iHcTpyMeHTy, аttмiз дисконтованих грошових потокiв або

iншi моделi визначення справедливоi BapTocl.i. Передбачувана справедlива BapTicтb фiнансових активiв i

зобов'язаl{ь визнача€ться з використаннrl]!1 llаявноi iнформлцii про ринок i вiдповiдних плезодiв оцiнки

облiкова полiтика товариства розроблена.lа затверджена керiвництвом товариства вiдповiдно до вимог

МСБо 8 (облiковi полiтики. змirrи в облiкових оlriнклх та по]\{илки) та iншйх чинних МСФЗ, зокрема,

МСФз 9 (Фiнансовi iнсrрупленти>, МСФЗ l5 (llохiд вiл лоловорiв з клiентами>, якi застосовуюгься

Товариством.

]нформаl|iя про зMillu в облiковчх поJlil]1шiах

Товариство обирас та застосовуе cBoi облiкоRi lrолiтики лослiдовно д,lя подiбних операцii, iнших

подii або умов, якщо МсФз конкретно не вип{агас або Ile дозволяе визначепня категорii статей, для яких

iншi полiтики Monýrгb б)ли доречниNIи, Товариство обирае та застосовуе cвo'i облiковi полiтики

послiдовно д,iя подiбних операцi], iIIших лодii або умоR, якщо МСФЗ конкретно не вимага€ або не

лозволяе визначення категорij ста,геЙ, для яких iншi полiтики мож)пь бути доречнимй,

Товариство застосовуе МсФз ]5 (Лохiл Riл логоRорiв з клiентаNlи). Товариство отримуе осllовний

дохiд вiд фitrансовоi дiяльностi, Зас]'осуlrаlllш МсФз 15 (дохiд вiд договорiв з клiсmамил tta

вiдображення результатiв дiяльностi не мапо су,ггеRого впливу,

керiвництвом Товариства було прийllr,lо рiшення про застосування МсФз 9 (Фiнансовi

iнструменти) з l сiчня 2018 року (застосування МСФЗ ранiше дати наб},тгя чинностi дозволяеться),

Зокрема, HoBi вимоги до масифiкацij фittа,Iсових активiв iзобов'язань, З ] сiчня 2018 року МСФЗ 9

(Фiнансовi iнструменти) мае нову рсдакl(iФ, яка серел iншого персдбачас змiну пiдходiв до зменшення

корисностi фiнOнсових iHcTpyп{ellтiB, Враховуючи масифiкацiю фiнансових лкl ивiв, що

використовуеtься ТовдриствоNI1 розрахунок очiкуваlIих крсдитних збиткiв застосовусться до фiнансових

акгивtв, цооцlнююlься la il\4орlи,оqаllоlо rapT,cIlo,

Форма пlа назвц фЬLа совuх зtli)пiв

Перелiк та назви форм фiнаясоRоi звjтностi l'оRариства вiдповiдарть вимогам, встанов,lеним НП(С)БО 1

"заl альнi вимоl и до фiнансовоi звirнос ri

Л4eпlo,Ju пооа]l lrl iц,!op.\|a1lll ) фillоllсовll\ |Bi L]\l\

Згiдно НП(С)Бо l Звiт про сукупний лохiд передбачас поданIlя l}итрат, визнаних у прибутку або збитку,

за tспасйфiкацi€ю, ocнoBaнolo на {етолi ''функIliТ витрат'! або "собiвартостi ремiзацii", згiдно з яким

витрати r.ласифiкуlоп, вiдповiлно до 1х (lrункцiй як час'гини собiвартостi чи, наприклад, витрат на зб}т

або адluiнiстраrивну дiяльнiсть,

ПредставленнЯ грошових потокiВ BirL опсраrLiйrrо'i лЬлыrостi у Звiтi про рух грошових коштiв

здiйснrоегьсЯ iз застосуванняМ пряNlого меrоду, згiдно з яким розкривасrься iнформачiя про ocHoBHi

класи надходжень грошових KottlTiB чи вигtлат гроlхових коштiв, IIiформацiя про ocHoBHi види грошовиt
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надходдень та гроIl]ових виплат форму€ться на lliдставi облiкових записiв Товариства,

ОблiKoBi полimuK щооо ljiqoqcoBlL\ i спlр!.леппtiа

Вч,нанця tпа оцiнка 4,illaHcaBllt ilл,lllp) мсцлliа

товариство визна€ фiнансовий акl,ив або фiltансове зобов'язання у балансi вiдповiдхо до МсФз, коли i

,гiльки коли воно стае сторопоIо коl{трактних положень щодо фiнансового iHcTpyMeHTa, ОперацiI з

лридбання або продажу фiпаllсових iHcTpyblelrriB визIlаlоться iз застосуванням облiку за дmо!о

розрахуяку,

За строком виконання фiнавсовi активи та фillaHcoвi зобоR'язання подiляються на поточнi (зi строком

виконання зобов'язаtlь до 12 мiсяцiB) та довгостроковi (зi сцоком виконання зобов'язань бiльше 12

мiсяцiв),

ТовариствО масифiку€ фiнансовi активи як TaKi, цО оцiнlоються у полaшьшому або за амортизованою

собiвартiстю, або за справедливою BapTicTro на ocHoBi обох таких чинникiв:

а) моделi бiзнесу суб'скта господар,оваl{ня lця управлiння фiнансовими активами; та

б) характеристик контрактl{их грошових потокjв фiнапсового активу,

l овариство ви lHa. TaKi ка rer opii l,irrlнсошиr ,r i rивir:

. фiнансовi активи! що оцiнюють(я ]а слравед,Iивоlо вартiстю. з вiдображенням результаry

переоцiнки у приб}тку або збитку;

. фiнансовi активи, що оцiнюlоться за алlортизованоlо собiваргiстlо,

товариство визна€ Taki категорii фiнансових зобов'язаны

о фiнансовi зобов'язаIlня, оцiненi за аморгизованоtо собiвартiстlо;

. фiнапсовi зобов'язаннr, оцiIlенi за спрsведливою вартiстю, з вiдображенняrv результаry

переоцiнки у прибутку або зби'гку,

Пiд час первiсного визIlання фittаIIсоRого актиRу або фiнансового зобов!язанllя Товариство оцiнюс i:x за

iхньою справедливою вартiс,гlо ,

При прилиненнi визнання фiнансовогоакl в},lовlll(гlо рi,lниця \1iж:

а) балансовоlо вартiсгю (оцiненою яа лату llрипинення визнання) та

б) отриманоtо компенсацiсIо (вмючаIочи будь,який новий отриманиЙ актив MiHyc буль-яке вове

взяте зобов'язання) визнають у прибу,гку або збиr'ку,

Фiнансовий актив оцiнlосться за аNlортизованою собiвартiсто, якщо BiH придбаваеrься з метою

одерr€нвя договiрних гроUIових поTокiR i логовiрнi умови фiнансового активу генерують грошовi

поrоки,коlрi rсlrовипп^lаvиосll"пllоi.)\,lи l:l лпоuеltliвнанелоlашен) часlк) основноiсvvи,

Товариство визнае резерв пiд збитки дl'l очiкувtlrllrх креди],них збиткiв за фiнансовим активом, який

облiковусться за амортизованоlо Rартiспо,

облiкова полiгика щодо подal,,Iьшот оцiнки фirlаlrсових illcTpyпleHTiB розкриваеться ни)l(че у вiдповiдних

роздiлах облiковоi полiтики,

Гроlцовi кошпlu па ix{i еквiваrcнп11l

грошовi кошти склад оться з готiвхи в lraci та коштiв на поточних рахувках у банках,

Еквiвменти грошових кош-l.iв - це KopoTKocTpoKoBi, високолiквiднi iнвестицii', якi вiльно конверryються

у вiдомi суми грошових коштiв i якилt притаманний незначний ризик змiви BapTocTi, lнвестицiя

визначаетьсЯ зазвичай яК eкRiBa.Jlel гроltlоRих коLптiв тiльки в разi коро,гкого строку погаrчення,

тоR |Б!оРо паЕСТll IlI йI Их ТЕХ ОЛогIii,, lФllliппI n| l llto{oi !аiо|о!аiзо 2019 pi\



наприкпад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з ла,ги придбання,

Грошовi кошти та ix еквiвменти можуть уlри]\lувitтися, а операцii з ними проводитися в нацiональнiй

валютi та в iноземнiй вмютi.

Iноземна валюта - це вмю,га iнша, нiж функцiонмьна вапютп, яка визначена в п,2.З цих Приплiток,

Грошовi кошти ra ]х еквiваленти визнаtотьсч за умови вiдповiдностi критерiям визнання активачи,

подмьша оцiнка грошових кош,гiв здiйсlllоетLс, за справедлипоIо варl icтlo, яка дорiвнюе ii номiнапьн;й

Bapтocтi,

Подальша оцiнка еквiRален,гiв гропIових коIптiв, представлених депозитами, здiЙсшоеться за

амортизованою собiвартiстю,

Первiсна та под:шьша оцiнка грошових Koul,1il} та ix еквiваленl,iв в iноземнiЙ валютi здiЙснюсться у

фувкцiональнiй вапlоТi за офiцiйIlиNlи курсами Нацiоt]мы{ого банху УкраiЪи (НБУ),

у разi обмеження права використанIIя коштiв на поточних рахунках в у банках (наприклад, у випадку

призначення НБУ в банкiвськiй устаноsi тимчасовоi адмiнiстрацii) цi активи можуть б}ти класифiковавi

у скл,rдi непоточних активiв, У випадку прийIlяття НБу рiшення про лiквiдацiю банкiвськоi установи та

вiдсутностi ймовiрностi поверlIення гроltlоRих KoruTiB, визнаяня i'х як актйву припиня€ться i]i BapтicTb

вiпображаrгься 5 скл дi збиtкiв]вilllоlо перiод)

Фiнансовidкlпuвu, tl|o оцi]t,пl,ь(я |\1a1l,it,]ltIl", lli ,]"оаrc,lг]l1iсчlю

,що фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Товариство вiдвосить облiгацii,

делозити, дебiторську заборговаltiсl,ь, у топ{у числi позики, та векселi,

пiсля первiсного визндння Товарисl.во olliltloL ix ]а ilNlорlизовilною собiварт;сто, застосовуtоqи метод

ефективного вiдсотка,

Зас,госовуючи анмiз дисконтованих гроIчових потокiв, Товариство використовуе одну чи кiлька ставок

дисконry, KoTpi вiдповiдаtоть перевФкаючиNl на ринку HopNlaM доходу дlя фiнансових iHcTpyMeHTiB, якi

MaloTb в ocнoBHolty подiбнi умови iхарактерисIики. вмюllаючи кредитн} якiсть iHcTpyMeHTa, залишок

строку, протягом якого ставка вiлсотка за коIIтрактом е фiксованою, а також змишок строку до

погашення основноi суми та BалloTy, в ,lкiй здiйсrrrова,гиьlуr,ься платежi,

Товариство оцiнюе cTaHoNl на кожl{у звiтну даrу рсзсllв пiд збитки за фiнансовим iHcTpyMeHToM у розмiрi,

що дорiвнюе:

- l2-мiсячним очiкуваним крсдитним збиткам у разi, якщо кредитний ризик на звiтну дату не

заlнав !начноlо,]росlання 1 \4ovel1,1) первiсноlо виlнаllllяi

- очiкувапим кредитl{иl!l збиткаlr1 за весь строк дii фiнансового iHcTpyMeHTy, якщо кредиIниЙ

ризик за таким фiнансовим iHcTpyN]elпoп значно зрiс iз MoMcIlтy первiсного визнанвя,

У випадкУ фiнансовиХ активiв кредитIrилl збитком е теперiшня BapтicTb рiзницi мiж договiрними

грошови lи потоками, нмежни]\lи до слла1]l lla liорисl,ь 
-I'оварисl,ва 

за договором; i грошовиNtи поrоками,

якiТовариство очiкус одержати на cl]olo корисlь,

Станом на кожву звiтну дату Товариство оцilllос. чи зазl{ав кредитниЙ ризик за фiнансовим iHcтpyMeHToM

значного зростання з моменry первiсllого визваIlllя. При виконаннi TaKoi оцiнки Товариство замiсть

змiни суми очiкувsних кредитних збиткiв використовус змiну ризику настання дефолту (невиконання

зобов'язань) протя.ом очiкуваного строку дii фiнансового iHcTpyMeHTa, Дпя виконання такоi оцiпки

Товарйство lvloжe зробити припущеIlllя tlpo тс, що кредитний ризик За фiнансовим iHcTpyMeHToM не
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зазнав значIlогО зростаIlIlя з пloN1(''llly первiсного визнання) якцо було з'ясовано, цо фiнапсовиЙ

iHcTpyMeH I vа. llизький piBcHb кре,,lи rrroro 1,иiиl,}, ! ldIlJ\l ll:] 1silll) ла r),

У випадку фiнансовоГо активу, що е крелиlltо,зllецilIеним станоМ на звiтну даlу, ше не 0 придбаним або

створеним кредитно-знецiненим фiнансовим акl.иRоrv, ТоваристRо оцiню€ очiкуванi кредитвi збитки як

рiзницю мiж вмовою балансоRоlо Baplicтlo активу та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх

грошових потокiв, дисконтованою за пepBictroro ефективною ставкою вiдсотка за фiнансовим активом.

Будь-яке коригування визнаеться в прибутку або збитку як прибуток або збиток вiд зменшення

корисностi.

Товариство визнае банкiвськi депози,r'и зi строком погаuIення Bia чотирьох до дванадц'ти мiсяцiв з

дати фiнансовоj звiтностi, в разi, якlllо дu(lрокоsе логiшення таких делозитiв Ймовiрно призведе до

значних фiнансових втрат, в складi лоr,очних фiIlансових iнвестицiй,

Товариство вiдносно банкiвських дспозиl,il] лlilc lllrс,гупllу ]tlодель розрахунку збитку вiд знецiненвя

фiнансового активуi

- при розмiценнi дспозиту в банку з високоrо надiйпiстrо (iнвестицiйний piBeHb рейтингу uаААА,

uaAA, uаА, ual]BB та банки, цо MaIoTb прогноз (стабiльниЙ), що присвоюеlься рейтинговими

агентствами, якi BHeceHi до Державного ресстру уповноважених реЙтингових аг9нтств НКЦПФР)

на дату розмiщенвя коштiв резерв збиткiв розраховусться в зalлежностi вiд сlроку та умов

розмiщення (лри розмiценнi вiд l до 3-х мiсяцiв розмiр збитку складас 0%, вiд 3-х мiсяцiв до

l року l% вiд супlи розNli!цеllllr, бiлыIIе I року - 2%);

- при розмiщенпi депозиту в баIlку з бiльUl низьким кредитним реЙтингом (спекулятивний piBeнb

рейтингу, що присвоlосl,ьоя рсЙlrlliгоL,llIlll .lгсlllстпJNIи, якi BHeceHi до ДержавIlого реестру

уповновФкених рейтингових агенlс,гR lII(LllIФР) яа даry розмiщення коштiв резерв збитку

розраховуеться у роз liрi вiл 7% ло 20% вir суNlи вкладу в запежностi в розмiру ризикiв,

вiдносно дебiторсько'i заборговаlIос.гi у l]иглядi надаllих Ilозик Товариство використовуе модель

розрахунку зби.гку з використаннялl Koc4rillicн]y спiRвiдношення грошового потоку до загаJIьного

боргу.

Фiнансовi акmuвu, 1цо оцilооlопься за справеалавоlо Bapпic ,llo, з вidобрФлсепtl'м резульпопу

переоц[нк1l у прчбулlк! або збllпlку

,що фiнансових активiв, що оцiнIоlотl,ся за справедливоlо BapтicTlo. з вiдображенням результаry

переоцiнки у прибутку або збитку, вitlIосr,|,|,ся акцii та паi (частки) господарських товариств,

Пiсля первiсного визllання'Говариство оцiнlое'1',\ за слравсдливою вартiстю.

Справедлива вар,гiсть акцiЙ, якi Bllecelli ло бiрх{ового списку, оцitпоеться за бiржовим курсом

органiзатора торгiвлi,

Якщо акцii мають обiг бiльш як Ita одноi{у органiзаторi торгiвлi, при розрахунку Bapтoc'l,i активiв TaKi

iнструменти оцiнюються за курсом на oclIoBHoMy ринку лля цього активу або, за вiдслностi основt!оло

ринку, на найсприятливiulоrvу ринку для нього, За вiдсутностi свiдчень на користь протилежного,

ринок, на якому То8ариство зазвичай здiйс]{юе операцiю продажу активу, приймаеться за основний

ринок або, за вiдсутностi основного ринку, за наЙсприятлйвiшиЙ ринок,

обставинам та для яких с достагньо ,Ilаllи\, llLоб оцiни,ги справедlиву BapTicтb. максимi]уючи

використання доречних вiдкритих даних та Nlirrirлiзуrочи використання закритих в{iдних даних,

Якцо е пiдстави ввфка,l,и, що балансоlJа варr,iс,гь суттево вiлрiзняеться вiд справедlивоi, Товариство

визначае справед,lиву Bapl.icTb за допоNlогоIо ilIших методiв оцiнки, Вiдхилýння Mortyтb бути зумовленi

тоВ 1БIоРО lН ВЕСТrI!|I й uх тI:\ ОIОГIri,, tq]l\iпM По фillчлсовоlз!hплосп,iза Иl9рiх



зlIачними змiнами у фiнансовому cTaHi еN{iтепта,га/або змiнами кон'lонктури ринкiв, на яких eMiTeHT

здiйсню€ свою дiяльtliсть, а такох зNlillамй у KoI]'loHKTypi фондового ринку.

Справедлива BapTicTb акцiй, обiг яких зупиltено, у тому числi цiнних паперiв eMiTeHTiB, якi включенi до

Списку eltliTel{T;B, що маютъ ознаliи фiк,глtвIlостi, визIlачасться iз урахуванням наявносli cTpoKiB

вiдновлення обiгу таких цiнних паперiв, HaяBllocri фiltаноовоi звiтностi таких eMiTeHTiB, результатiв ix

дiяльностi, очiкування надходження майбуr,нiх скоrtомiчних вигiд.

Деб i п орс ьк а заб ор2о ва ic пlь

дебiторська заборговднiсть - це фiнансовий актив, який являе собою контрактне право оlримати грошовi

кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'екта гослодарIозаяня.

Дебiторська заборгованiсть визнасться у звiгi про фiнансовий стан ,l,одi i лише тодi, коли Товариство стае

стороною коlпрактних Biдltottretrb щоло llього iHcl.pyМellTy, ПервiсIlа оцiнка дебiторськоJ заборгованостi

здiйснtоеться за слраведIивоlо ваirтiс,гrо, яка дорiвню€ Bapтocтi погашення, тобто cyMi очiкуваних

KoH]paKlни\ l,роu,ович поrокiв rra _rar1 оli,rли,

пiсля первiсного визнання подмьша оцittк;l лебiгорськоi заборгованостi здiйснюсться за амортизованою

собiвагI iс,lю iз 1асlо(уванням чеlUд) еd,ск'иыlJl о Ui!colK],

якщо е об,€ктивне свiдчеllня того, цо вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, бмансова Bapтicтb

акlивуз\4еншусгьсянас)v)tаки\,]биlкiвilзасlосуваяllямра,()нк)ре,]ервiв,

Резерв на покриття збиткiв вiд зменшеlлlя корисностi визначасться ях рiзниця мiяt балансовоtо BapTicTto

та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутltiх грошових потокiв, Визначення суми резерву на покриття

збиткiв вiд зменшення корисностi вiлбува€l.ься на ocнoBi анллiзу дебiторiв та вiдобрФкае суму, яка, на

думку керiвницrва! доста.]ня д,Iя покри,lтя понесених зби,гкiв. Для фiнансових акrивiв, якi е iстотними.

резерви створюlоться на ocнoBi il{дивiдуальноТ оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових аfiиtsiв, суми

яких iпдивiдумьно не с iстотнилlи , tta ocrklBi гр),повоi оllillки. Фактори, якi Товариство розглядае при

виll{аченнi ,lolo. ,lи с ) Hbolo об'гкlив.ri .ri.l rсr,,rч llаявносгi lбигкiв вiд зvеншеllня корисносli,

включаlоть iнформацiю про тенденцii llспогашення заборгованостi у строк. лiквiднiсть,

платоспроможнiсть борпfiика, Дя групи дебiгорiв такими факторами € негативнi змiяи у cTaHi плаT,ежiв

позичальникiв у груIli, таких як збiльшення кiлькостi прострочених платея(iв; негативнi економiчнi

)мови ) гм)зi rбоlеоrрафiчном1 pcrrobi

Сума збиткiв визна€ться у лрибутку чи збитку, Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд змевшення

корисностi зменшусться i це зNlенUlеlll{я N,lоя(e б)ти об'€ктивно пов'язавим з подiсю, яка вiдбувасться

пiсля визнання зп{еншенl]я корисllос,гi! то попередньо визIlаний збиток вiд змеllшення корисностi

сторну€ться за pllxylloK коригуваlпlя резервiв. Сума сторвування визнаеться у прйб)тку чи збитку, У разi

неможливостi повернення дебiторськот забоll, oBaIlocтi вона списуе,гьс,l за рахунок створеного резерву на

покриllя збиlкiв вiдlпtеншення t<орисносli

дебiторська заборгов5нiсть може бути rrесг.r.о,,,rо пгизначена ск така_ rцо оuiнюеться за справед,lивою

вартiстю з вiдобра]кенням результа,lу лереочirrrtи у прибrку або зби'гку, якLцо таке призначсIпlя усувас

або значно змепшус неRiдповiднiс,r.ь оцiнки чи визнання (яку iнколи називають пнеузгодженiстю

облiку)), що iнакше виникне внаслiдок оцiнlованltя активiв або зобов'язань чи визнання прибуткiв або

збиткiв за ними на рiзних пiдсгавах,

пода.Jlьша оцiнка дебiторськоI заборгованостi здiйснюсться за справедливою вартlстю. яка лорiвнюс

B]plocтi поlашення. lоб lо сумiо,iк}вlthих ко,llпiкlних lрошових поlокIв на цат) оцiнки,

у разi змiн справелrиRоi BapTocтi лебiторськот заборгованостi, що мають мiсце на звiтну дату. Taki змiни

ви lHalol ься ) llрибл к) l lбиl ь), ]п:,|о| о ||,гi^ l\,

Зzорплання фitвнсовuх акпlчвiс ll1a зобовrlзоllь

тоВ аБtОРa' 1llВЕa:ТltI|IйltrLХ'tЕХ о.lоГlli,, ц,lL|iпtп по фitшцI|оiJвilплослtiJu 20l9 pi\



Фiнансовi акгиви та зобов'язання згортаlоться, якщо Товариство ма€ юридичIlе право здiйсвювати 3алiK

визнаних у балансi сум i мае HaMip або зробити взаеплозмiк, або ремiзувати актив та викоfiати

зобов|язання одночасно

зобов'вацlш.

кредиrорська заборгованiсть виз,lасl,ься як зобов'язаl{llя толi, коли Товарпство ста€ стороною договору

та, внаслiдок цього, набува€ юридичнс зобов'язаtl}lл сliлатити грошовi кошти.

поточн; зобов'язання - це зобов'язання. яt<i вiлповiлаrоть однiй або декiльком iз нижченаведених ознак:

. керiвництво товариства сподiвасгься погасити зобов,язання або зобов,язання пiдлягае

погашовню протягом дваналцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;

. керiвництво Товарисr,ва не мас безумовlIого права вiдстрочити погаrlrення зобов'язання

проlягоv щонrйменluс лваllпдцяги Micquin пiсля зrriпrоrо перiолу

Поточнi зобоR.язання визlIаlоться за умоRи Riдповiдностi визначенню i критерiям визнання зобов'язань.

Поtочнi ,обов'язання оцiнlоlо,lься ) поl]fuпLulом) ]il аvорtиlованою вартiсlю.

Поточну кредиторську заборговаяiсl,ь без Rсl,alllоRJiеllоi стаl]ки вiдсотка Товариство оцiнюс за сумою

первiсного рахунку фактуриt якщо вплив дискоlrlузаIlIlя е несуттевим.

Облiковi полitlluка щоdо поiаmк! lto прu()),пlолi

Витрати з податку Еа приб)ток являють собоlо суму витрат з поточних податкiв. Поточний податок

визнача€ться як сума податкiв на лрибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшходуванню) щодо оподажованого

прибlтку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Товариства за податка]!tи розраховуються з

використанням податкових ставок, чинвих (або в освовному чинних) на даry балансу.

Товарис,l,во визнае поточIIi та вiдстрочеlli податки у каlriталi, якщо податок нмежить до сr,атей, якi

вiдображено безпосередньо у Rласноl\lу каlliталi R тому самому чи в iншому перiодi,

'zорt 
lаппя фiнансовuх акп|цвiв пul зобовЗвnlth

Фiнансовi активи та Зобов'язання згортаютLся, якщо Товариство мае юридичне право здiйснювати запiк

визнаних у балансi сум i мае HaMip або зробити взаемозмiк, або ремiзувати актив та вихонати

зобов'язання одночасно

Облiковi полiпакч щоОо iqtltllY акп|чвiв пlа зобо6rвпль

забезпечеl{ня визнаIоться, коли Товариство мас теперiшню заборгованiсть Qоридичну або

конструктивну) внаслiдок минулоi полii, iспус ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нЬк немФ{спиво), що

погашевня зобов,язання вимагаl.иýlе Rибупя pccypciB, KoT)li B,r.irrroloTb у собiекономiчнi вигоди, i можна

достовiрно оцiнити сумузобов'язаlпlя,

Вuпла lu працiвпчкла

Товариство визнас KopoTKocTpoKoBj виплати працiвникам як витрати та як зобов|язання пiсля

вирахування буль-якоi вже сплаченоi суNlи, Товариство визпае очiкувану Bapтicтb короткострокових

виплат працiвникам за вiдсутпiсть як забезпечення вiлllусток - пiд час надання працiввиками послугl якi

lбi.lьш) юl L i\Hi права на майбл Hi випла rи вiлп5 скних,

п е нс iйн i з об а в rLз ан 1 l я

Вiдповiдно до укра'iпсы(ого закоllодавсlв.t, 'IЪваристRо yl pllMyc вtrески iз заробiтноi плати працiвникiв ло

Пенсiйного фонду, Поlо,lнi Bllecк.] po'lpa\oB\lolbL,tr ,lH llроцеllгнi вi!рах)вання iз по]очни\ нарах)вань

ТоR 4БlоРо lIIВЕСТlIцIliИИх тЕх ОЛогlii,,lФц-лi,апо4)ппц,оrl]riппоO,iJo2{119pi\



зарФбiтноi платнi, Taki витрати вiдобраr€lоться у Ilсрiолi, в 
'кому 

були надавi працiвниками послуги, що

надають i',M лраво на Одержання BHecKiB, ,l,a заробле а вiдповiдна заробiтна платня,

Цfui пп пoJlimuqu у ровлhlпrl Фiнапсоа пlц plBullLillu

керiвництво Товариства визнае, що дiяльнiоть Товариства пов'язана з ризиками i BapтicTb чистих активiв

у нестабiльному ринковоп{у середовищi i\ro)l(e суттсво змiнитись унаслiдок впливу суб'€ктивних чиtlникiв

та об'ективних чинникiв, вiрогiднiсть i нflпрrNlок впливу яких зiLздмегiдь точно передбачити неможливо,

{о таких ризикiв вiдяссено креди-гIlий ризик. ринковий ризик та ризик лiквiдностi, Ринковий ризйк

включае валIоl.ний ризик, вiдсотковий ризиtt з.а irrurtlй l1ittовий ризик. Управлiння ризиками керiвниц],вом

Товsриства здiйснюеться на ocнoBi розул iння причин вивикнення ризику, кiлькiсноi оцiнхи його

можпивого впливу на BapTicTb чистих акгивiп та застосування iHcTpyMeнTapilo щодо його пом'якшенttя,

Креdчпнuа рчзчк

Креduппuй рttзuк ризик того, що одIlа сгороlIа контракry про фiнансовий iHcTpyMeHT не змолке

виконати зобов'язанпя i це буде причиноlо винйкнення фiяансового збитку iншоi сторони, КредитниЙ

ризик притаманний таким фiяаlrсовипл iHc lP) MellтaM, як поl очнi та деllозитнi рахунки в банках, облiгацii

та дебiторська заборлоRаlIiсть,

ОсItовним методом оцillки крслитllиI ризикiR KepitlвиltTBoM Товариства е оцittка

кредиrоспроможностi контрагсtlтiR, лля llогtl хиьU|)истовуlоться кредитнi реЙтинги та будь-яка iнша

доступна iнформацiя [якщо застосовусl,ься, 1,о яка саме] щодо jt спромФкностi виконувати борговi

зобов'язання. Товариство використовуе HacтyпIli Ntетоди управлiняя кредиl,ними ризиками:

"/ лiмiти щодо боргових зобов'язаllь за класаlчи фiнаrrсових iHcTpyMeHTiB;

7 лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою);

/ лiмiти щодо вr(JIадевь у фiнаrrсовi iнструменти R розрiзi креди,гних рей,гингiв за нацiоIlмьною

рейтинговоlо lшкмою;
,/ лiмiти щолО розмiщеннЯ лепози,гiв у банках з рiзниtilи рейтингами ''а випадки дефолту та

неповернення лепозитiв гrротягошl ocr'aHtlix п'яти poKiB,

Рuнковuй рllзuк це ризик того, що справсдлива l]apTicтb або NlаЙбутнi грошовi потоки вiд фiнансового

iяструмевта коливатймуться внаслiлок змiн риlIкоl]их цiIl. Ринковий ризик охоплю€ три типи ризику:

iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiлсотковий ризик. Ринковий ризик вйника€ у зв'язку з

ризиками збиткiв, зумовлених коливанняl!1и цiн lla акцij, вiдсоткових ставоь та ваllютних k}pciB,

товариство наражатиметься ва риIlковi ризики у зв,язку з iнвестицiями в акцii,, облiгацiт та iпшi

фiнансовi iнсгрументи.

hluluй цillоGuй рuзuк цс ризик l,ого) lцо слравсдlива варт;сть або майбутнi грошовi потоки вiд

фiнансового iHc,rpyMelrTa коливати]\lугься RlIасJliдок змiн риlIкових цilI (oкpiм тих, що виникають

унаслiдок вiдсоткового ризику чи валI()гllоl,о ризику)! lIезале,(но вiд того, чи спричиненi вони

чинниками, характерними для окремого {DillallcoBoгo illcтpyмeIiTa або його eMiTeHTa, чй чинниками, що

вплйвають на Bci подiбвi фiнансовi iнструмсlrги, з ,ll(ими здiЙснюlоться операцiТ на ринку,

Основним методом оцiнки цiнового ризику с аяалiз чутливостi. Серед методiв пом'якшення цiвового

ризику Товариство використовуе диверсиtl)iкацirо активiв,l,а дотримання лiмiтiв на вмадення в акцii та

iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованиNl Ilриб)тко 1,

Вал,опlнuй рuзuк це ризик того! що справедtива BapTicTb або маЙбутнi грошовi потоки вiд фiнансового

iH(lp) vel11) кuлиljаIи\l} l ься llllаспiдок 1\lill вrлrоr них к1 pciB,

Вidсоl ковuй рrзllк - це ризик того, цо справед5ива BapTicтb або маЙбутяi грошовi потоки вiд

тоВ а БюРО lIlВЕсТпЦIЙ rlХ ТЕхнопогl i,, l0п-ni,лil t! фпип.|rоlJlh|loc 12!loptЕ



фiналсовогО iHcTpyMeHTa коли,]тги]!lу,гьсЯ Brraclri:Klri змirr ринко8их вiдсотковиХ ставок. КерiвIlицl,во

Товариства усвiдомлюе, що вiдсотковi стilllки Nlo){)lb злllнlоватись iце впливатиме як на доходи

Товарисrва. taK iHa справед tив1 варлiсть чисlltr акtивiв,

Рчзuк лiквidносlпi - ризик того, lцо ТоваристRо матиме труднощi лри виконаннi зобов'язаяь, пов'язаних

iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаlоться шляхом поставки грошових коштiв або iншого

фiнансового активу,

Iнцлi заслпосоваlli облilкrвi полiпluкu, ц!о с lоречпп,lч Олл роз!лiлtнп |JiHa coqoi мi, поuпi

Дохоdч 1]1а вчlпрап1l|

доходи та витрати визнаються за методом Ilарахуваllня.

Дохiд це збiльшення економiчltих вигiд проl,ягоl,j облiкового перiоду у виглядi надходкення чи

збiльшевня кориспосгi акIивiв або у виглядi зменшення зобов'язань, результатом чого с збiльшення

чисгих акlивiв, ,а виняrком збiльшення. пов'я,!сноIо l внескаvи учасникiв,

дохiд визнасться у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi ви]наченню та критерiям

визнання. визнавня доходу вiдбува€ться одночасно з визнанням збiльшення аkтивiв або зменшення

зобов'язань,

Дохiд вiд продФку фiнансових illcгpyNIcllTiB, iнRестицiйноi HepyxoмocTi або iнших активiв ви]насrьс, у

при6}тку або 'rбиrк) в p,r,i rалово rеrrrlя rrc is r,"r,., rc,rrrr rlлi },roB:

/ Товариство передало покупцевi cy,rTeBi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на фiнsнсовий

iHc lруvенr. illBecl ицiйну Hep}xovic l,, iljo ilrllli ilKl иви:

"' за ТовариствоМ tle змишаетьсЯ BHi полальша участь управлiнського персоналу у формi, яка

зазвичай пов'язана з вололiнням, aHi ефективний контроль за проданими фiнансовими

iнструментами, iнвестицiЙною HepyxoмicтIo або iншими активами;

суму доходу можна достовiрllо оцiнити;

ймовiрно, що до Товариства налiйдуть eKoHoNliчHi вигоди, пов'язанi з олерацiеюj

та

/ витрати, якi були або будуть пollecclli у зR'язкч з олерацi€lо, можна достовiрно оцiнити,

Дохiл вiд надання послlr вiлобра>ка,,rься в l\lol\l(H'] l{иllикнення llезмежно вiд дати надIоIйення кошliв i

визначаеться, виходячи iз сryленя завершсIlостi олсрацii з нsдання послуг на дату бirлансу,

Дивiденди визнаю,ься до\оцом. кол.{ вс,lаноRл(,lо лраво на оlримання кошliв,

Витрати це зменшення економiчIlих виriд протягом облiкового лерiоду у виглядi вибупя чи

амортизацii активiв або у Rиlrlядi виникllсtlня зобоR,язань, результатом чого е змсllшення чистих активiв.

за ви}Iятком зменшення, пов'язаного з RиплатаIlи учасникам,

ви,грати визнаються у звiгi лро прибуr.ки та збитки за уrvови вiдповiдностi визначеннIо та одночасво з

визнанням збiлLшення зобов'я,ань або,lrеаrr-енrtя акrивiв,

витрати веI,айно визнаються у звiri гrро прибутки та збиr,ки, коли видатки не надаlоть майбутнiх

економiчних вигiд або тодi та тiсю Mipolo, якоlо Ntайбутнi економiqнi вигоди не вiдповiдають або

перестають вiдповiдати визнанню як актиl}у у зRiгi Ilpo фilIансовиЙ стан.

витати визнаю,гься у звiтi лро прибутки ra зби.r.ки також у тих випадках, коли виникдють зобов'язання

без визнання активу.

витрати, понесенi у зв,язку з оrриýlаннrNl дохOд), sизнаються у тому ,( перiод,. tцо й вiдповiднi доходи,
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]]чlпрап| за позuкамu

витрати за позиками, якi не с частиt]оIо фittансового iHcTpyMeHTy та не капiталiзуюrься як частина

собiвартостi активiв, визltаtоться як виl.раl.и пcpio]ly, ТоRариство капiталiзуе витати на позики. якi

безпосередньо вiдносяться до лридбанtlя, булiвllиl(тв1 або виробництва квалiфiкованого активу, як

частина собiвартостi цього активу,

Умовн i зобов'яза1 лlя пlа акп]uв1|-

Товариство не визнас yMoBHi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стал Товариства, Iнформацiя про

умовне зобов'язання розкривасться, якщо можливiсть вибуrтя pecypciB, якi втiлюють у собi економiчнi

вигоди. не с вiдlменоIо. Товарис,гl]о Ile визнае yMoBHi активи, Сr,исла iнформацiя про умовпий актив

розкриваеться, коли lIадходжснI!я еконоiiiчIlих вигiд € Ймовiрним,

()cHoBHi прuпуцення, olli]лi 1l1а cyolcelпol

При пiдготовцi фiпансовоi звiтнос,гi ТоваристRо злiйснrос оцiвки та прилущення, якi мдють вплив на

елементи фiI!ансовоТ звiтlrостi, Грунryrочись lla МСФз, МСБо ra тлуl,{trченнях, розроблених KoMiTeToM з

тлумачень мir(народНоi фirrансовоi звiтлостi. ОlLitIки та суджоння базуються на попередньому лосвiлi та

iнших факгорах, що за iснуючих обставин вваrкаlоться обrрунтованими i за результатами яких

приймаються суджепня щодо балансовоТ BapToc,l.i активiв r'a зобов'язань, Хоча цi розрахунки базуються

на наявнiй у керiвництва Товариства irк|lормацii про псrточяi подii, фактичнi результати можлъ зрештою

вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв, областi, де Taki суфкення е особливо важливими, областi, що

характеризую,гься виоокиltl рiвllеNI ск]lадlIостi,,r,а областi, в яких припущення й розрахунки MaIoTb велике

значення для пiдготовки фiнансовоi звiпrостi за МСФЗ, rrаведенi ниlкче,

I н фо рм ац iя за о перац iй 1 l ILl| u с е ?,1 l ец l] l ч 11ll

Згiдно МСФЗ компонент розглядаегься лк оllсрацiйIlий сегмевт лише, якцо по цьому компоненту с

окрема фiнансова iнфорNlацiя, яка дозволrе ксрiRпицтву приймати рiшення вiдносно розподiлу pecypciB,

lнформацiя про активи та зобов'язавttя в розрiзi сегмсвтiR Товариством не розраховуеться, та не

надаеться KepiBHoMy органу, якиЙ вiдповiдас за llрийIlяатя рiшонь. Зважаючи на вiдс}тнiсть Taкoi

iнформацii та неефективнiсть ij отримаIllIя, iнфорп{ацiя про активи та зобов'язаrrня сегментiв в звiтностi

яе наводиться,

вIдповIдлльнIсть KEPIi]Il 14 tlтl}л lцоло пIдготовки тл зАтl]ЕрджЕнЕя
ФIНАНСОВОi ЗВШНОСТI

керiвництво несе вiдловiдальнiсть за пiдготоRку фiнансово'i звiтностi, яка повинна достовiрно подавати

фiнансовий стан Товариства на Зl грудня 2019 року, а також результати Його дiяльностi. рух грошових

кош,t.iв та змiни в капiта,,ri за piK, що закiIlчу€ться Llielo даT'ою, у вiдповiдIlостi до Мiжнародвих

станлартiв фiнансовоj звiтttостi (МСФЗ), При пiдготовцi фiнансовоi звiтностi керiвництво несе

вiдповiдольнiсть за:

r' вибiр вiдповiдних принципiв бухl'а]п.срськп.(r обrIiху та послiдовне зас,rосування цих принципiв.

r' прийнятгя суджень 1а оцiIlок, якi е обгруlпоl]аними та зваженими;

/ iнформування про тс, чи виконувались вимоги МСФЗ, а такФк розкриття i пояснення буаь-яких

тоR nbloPo 1t!REcTrlt!tЙllltx тЕхtIо.|lоГIii,, лfuпiплаr ф iJjtfulпa|i Jапп оtпli Ju }019|iK
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iстотних вiдсryпiв вiд них у звiтностi;

"/ лiдготовку звiтностi Товариства як органiзацii', яка здатна продовжувати дiяльнiсть на

безперервнiЙ ocнoBi, якцО нс icllylo't,b у наЙближчому майбутньому передумови, якi б свiдT или

про проlилеr(llе, Керiвниlll8пlаI\о)( llece вiдповiдальнiс гl, la:

У створення, впровадяФIлIя.l.а lliлг|)и]\]llllljл у Товариствi ефективвоi та надiЙноi системи

внутрiшнього контролtо;

/ ведення достовiрноi облiковоi докумеllIацii, яка б розкривала з обrрунтованою влевненiстю у

будь-який час фillансовиЙ стан Товариства,га свiдчйла про те, що фiнансова звiтнiсть вiлповiлае

вимогам МСФЗ:

/ ведення облiковоi документлцij у вiдповiдностi до законодавс,rва та стандартiв Украiъи;

У застосування необхiдних заходiв цодо збереження активiв Товариства;

/ виявлення i запобiгаIlllя випадкаl!1 Iцахрайства та iнших порушень.

умоl]и здIЙснЕння лIяльнос,г] 1,1 IIриIIущЕннII

ФУЯКЦIОНУВАIIНЯ

ЩОДО ПОЛАЛЬШОГО

Фiнансова звiтнiсть'I'овариства лiлготовлена на ocнo8i припущенняl що воно функчiонуватиме

невизначено довго в майб}тньому. це припущення передбачае реалiзацiю активiв i виконання

зобов'язань в ходi звичайноj дiяльностi, Досвiд, iсторiя розвитку та напрацьована база постiйних клiентiв

товариства дозволяе чекати при,гоку грошоuих коштiв. При цьому слiд зазначити, що на дiяльнiсть

товариства впливають ,гакi 
фактори llестабiльностi в дерл<авi: - лолiтичнi, фiнансовi та економiчнi, а

.iакож кризовi явища усвiтовiЙ eKoHoNlilLi, - IlссlltбijLыliс1l, llpaBoBoI,o поля, особливо у регуляторнiй сферi

та оподаткуваннi, - досить висоl(ий piBeHb ополаl.куIlанlIя, неоднозначне тлумачення нормативних aKTiB

цодо оподаткуванIlя конr.ропl(JlочиNlи оргаllаNlи. ll тако){ ваrомi санкцiJ за несвоечасне виконання

платiжних зобов'язань у сферi оллати IlapaxoвaIlиx податкiв. Товариство е фiнансовою установою, що

ндда€ послуги яа фонловому ринку, тому ltlxe високу сгулiнL запежностi вiд законодавчих та

економiчних обмежень. Керiвництво ввti)ка€, що ни l в)(ивдюгься Bci необхiднi заходи за дlя

забезлечеlIня стабiлыIоi л;яльностi i розвитку бiзнесу Товарйства в сучасних умовах, що склалися в

бiзнесi та економiцi, В результатi аиllикl]a llевизначенiсть, яка може вплинути на маЙб}тнi фiнансово-

господарськi операuii, шlо>tсливiсr.ь Bi/r(lllKo](yBallIlя варгостi акr,ивiв та здагнiсть Товариства

обслуговувати i платити за сво'iми зобов'rзаIlllJlN,и в ý]ipy настання TepMiHiB ]'х погашенtIя. l lpoTe

керiвництво впевнене, що не звa!}каючи lla iсllуlочi ризики, l'овариство змож9 продов)Iryвати свою

дiяльнiсть У наЙбли)кчомУ ltlайбутllьоIlу. Даrrа фiнансова звiтнiсть немiстить буаь-яких кориryвань

вiдображених сум, якi були б необхiдrri, якби Товариство було неспроможним продовжувати свою

дiяльнiýть в майб)тньому, i якби воно реалiзовуl]мо cBoi активи не в ходi звичайноI дiяльностi. Про TaKi

кориIування буде llовiдомлено, якщо воllи craHyTb вiломi i змоlкуть бути оцiненi,

()ClloI]lII прI,tIlуlllгIItlrl, OlllI Ilil l ,i,,\ (]} , t]Ii l,]I l l Irl

при пiдготовцi фiнансовоi звiтносгi Товарлство 3,,!iйснюе оцiltки та припущення, яхi Maloтb вллив на
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елементи фiнансовоi звiтностi, rрунl,уючись на МсФз, МсБо та тлумаченнях, розроблених KoMiTeToM з

тлумачень мiжнародноi фiнансовоi звiтItостi, Оцiнки та судкення базуються на полередньому досвiдi та

iнших факторах, що за iснуючих обсгавин ввФкаlогься обrрунтованими iза результатами яких

приймаються судженвя щодо балансовоi Rлртостi активiв та зобов'язань, Хоча цi розрахунки базуються

на наявнiй у керiвництва'I'овариства iнформацii Ilpo поточнi подii, фактичнi результати можуть зрештою

вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, дс TaKi суддення е особливо в&кливими, областi, що

характерйзуються високим piBHoM склаlrIостi, та обlrастi, в яких припущення й розрахунки MaIoTb ве.'lике

значевня для пiдготовки фiнансовоТ звiтнос,гi за МСd)З, на8еденi нюкче,

Суаження |цоi)о операцiй, поАiй або у)|lоб за Bioq|lпllocl]1i копкре йui МС(DЗ

Якщо немаС МСФЗ, який KoнKpeтllo застосоRуСться до операцii', iншоi под;i або умови, керiвництво

Товариства застосовуе судделtня пitt час розроблелня та засrосування облiковоi полiтики, щоб

iнформацiя була доречною для потреб користувачiв лля прийнятrя економiчних рiшень та достовiрноlо, у

тому значеннi, що фiнансова звiтlliсть:

/ подас достовiрно Фiнансовий cтall, фillaHcoBi результати дiяльностi та грошовi потоки

Товариства;
у вiдобраrкае економiчну cyTIlicTb olIcpaltiii, illlljих подiй або умов, а не лише юридйчну форму;

,/ с нейтрмьною, тобто вiльноIо вiл упсрсд)(сliь;
у е повною в ycix суттевих аспектах.

пiд час здiйснення судr(ення керiRlIицгво ТоRарлства посиласIься на прийнятнiсть наведених дмi

джерел та враховус ]i у низхiдному порядкуi

/ вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбпir,а пов'язанi з ними питанпя;

,/ визначення, критерii визнання та концелцii оцiнки активiв, зобов'язань, лоходiв та витрат }

Коllцепlуальнiй ocHoBi фillilн(овоi "пl lHoc] i

Пiд час здiйсненIlя суджеtll{я керiвяиllтRо-l'оtlариства враховуе найостаннiшi положення iнших орланiв.

що розробляють та затверркуlоть сганда|,ти, чьi застосов)lоть подiбllу концептумьну основу для

розроблення cтallдap.l.iB, ilrшу проr]lссiйrrу lrilсрl,г\рY ] облiку та приЙнятi гмузевi практики, ,l,iсtо мiрою,

якою вони пе суперечать вищезазriаченим д)ксрсJ]аNl,

С))ОэlLення u|оОо справеd"lчво| Bapll,tocпli aKлll\li| 7'оварчспu]а

Справедлива BapTicтb iI]вес'гицiЙ, цо актиRIlО обертаlоться на орrанiзованих фiнансових ринках,

розраховуеться на ocнoвi поточноj ринковоТ BapTocl.i на ]\{омент закриття торгiв на звiтllу дату, В iнших

випадках оцiнка справедливоi Rартостi rрунlуеться нд суд2кеннях щодо передбачуваних майблнiх

грошових потокiв, iснуючоi еконоплiчноi сиryацii', ризикiв, властивих рiзним фiнансовим iHcLpyMeHTaM.

та iнших факторiв з врахуванняNl вимог МСС)З lз (оцiнка слравод,lивоТ BapтocTi>,

Суdэlсен]0 u|ooo з\ti]! справеOrчбоi Gчрпlослli 4)ilKпlcogllx сlкпluбiб

Протягом звiтного 20l9 року пеllеоцiнrtl irrBco,r,rlttiйlloi HepyxoмocTi iз залучепням незмежнйх

оцiнювачiв Ite здiйснtовалась,

Керiвництво Товариствл l]B&Kac, цо облiкоl}i оцillки та llрипущення! якi мають стосунок до оцiнки

фiнансових iHcгllveHrrB. дс ринкоUi hоlир)р.1,1нч lle ло.,l)пнi. ( ключовиv лжерелоv невизначеносri

оцiнок, тому що:

/ вони з високим сТупенем ймовiрlIостi зазнаlоть з]\1iн з плином часу, оскiльки оцiнки базуються на

лрип}щ(ннях керIвницll]а U(o lo пi l.оlкових claBoK, волаlильнос1i, lчIн вмlоlни\ h)pciB,

локазникiв кредитоспроможtlосl,i Koll|prrгeH,r'iB, коригувань пiд час оцiпки iHcTpyMeHTiB. а також

специфiчних особливостой ol lерацiй; та

ТОR аБIОРО l Н вЕСТrlЦl ЙНllХ ТЕМ I аqОП Й,, п|,л,iпRl no 4}iпаRовоi !аiцфспli lu 2019piК
/.



7 вллив змiни в оцiнках на активи, Riдобра,tенi в звiтi про фiнансовий стан, а тако,( на доходи

(витрати) може бути зltачним.

Якби керiвництво Товариства використовуl}мо iншi припущення щодо вiдсоткових ставок,

волатильностi, KypciB обмiну валют, креди,гвого рейтиIlry контрагента, дати оферти i коригувань пiл час

оцiвки iHcTpyMeHTiB, бiльша або менша змiна в оцiнцi BapтocTi фiнансовиl iHcтpyMeHliB у разi

вiдоу'гностiринковихкотируl]аньмалабiстотнийвпливнавiдобрФкенийУфiвансовiйзвiтностiчистий
лриб}ток та збиток,

Використання рiзних маркетиr,гових припущень тrабо методiв оцiнки TaKo>rc може мати значний вплив

ва передбачувану справсдливу BapTicTb.

Суdсlсення Iцоdо очiкувапl|х \epfilliB y lplllyBcllп.,l фi аlrcабuх iнс,пруменпliв

Керiвництво Товарис,гва застосовус пp{i]lcclillle с)&кеltня цодо TepMilliB угримання фillансових

iHcTpyMeHTiB, цо входя,гь до сьпалу t])irrarrcoBиx активiв, Професiйне суд)I(евня за цим l1итаIшям

rрупry€ться tia оцiвцi ризикiв t)irraHcoBoгo iнсгрументу, його приб)тковостi й динаплirri та iнших

факторах, Гlроте iснують яевизначеttостi, якi можуть бути пов'язанi з призупиненнчltl обiry цiнних

паперiв, що не е пiдконтрольнипt керiвliицljу Товариства фактором i моко с)rгтсво вплинуrи rra очiнку

фiнансових iHcтpyNleHl,iB,

С) o']ceHt1! lllooo Bllяb-l|'1l]lл озllLlк llл l!l]l(tl] l) |h,tl]llBлl

ВiдносI!о фiнансових активiв, якi оцIнlоlотl,ся ]1] амортизованою варIiстю, Товариство на дату

виникнення фiнансових sктивiв та на кожllу зBil,rly лату визlrачас piBetlb кредитного ризику,

товариство визнае резерR пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовими активами, якi

оцiнюються за амортизоваllоlо Bapr.icтlo, у розNлiрi очiкуваних кредитних збиткiв за l]ecb строк дii

фiнансового активу (при значноtuу збiльшеttвi кредитlого ризику/д,lя кредитно_зIlецiнених фiнансових

ак,гивiв) або ]2-мiсячними очiкуваними кредитlIиN{и збитками (у разi незначного зростання кредитного

ризику).

Зазвйqай очiку€ться, що очiкуванi l(редитнi збитки за весь строк дi'i мають бути визнанi до того. як

фiнлнсовий iнструплент c,llHe проСтрочсIlиЙ, Як правило, кредитний ризик значllо зростае це до того, як

фiнавсовий iHcTpyMeHT стане flрострочсllпNl або бу,\с поIliчсllо iншi чинники затримки плате)r{iв. шо €

специфiчними для позич.Lльника! (Itаприкllал, здiЙсllсlIIlя ruодифiкачii або реструкryризачii),

Кредитний ризик за фillансовим illcтpyмeнToi\l вl]а}ка€ться низьким, якrцо фiнансовий iнструплент мас

низький ризиК насlання дефолIу. лоiичалLl|и{ vi, поl)жнiЙ поlенцiм викон)вати cBoi договIрнi

зобов'язаннЯ щодо грошовиХ лотокiв у короткостроковiЙ перспективi, а неслри)llливi зItliни в

економiчних iдiлових умовах у довгостроковiй лерспективi можуть знизити, але не обов'язково

здатнiсть позичмьниКа виконувати своТ зобОR'язання щодо договiрвих грошових потокiв,

Фiнднсовi iнструменти не вважаlоl.ьс'l 1,акиNlи, що п{ають низький кредитний ризик лише на пiдставiтого,

шо ризик дефолту за ни]\lи с Ilи){чи\l. rlillt рrlзrrr< лс(хl:rrу за iншипли фiнансовими iнструментами

Товариства або нiж кРедитний ризик Iорислlllillii, l} якiЙ 'l'овариство здiЙснюе дiяльнiсть,

Очiкуванi кредитнi збитки за весь строк лii lle l]изllаlоl,ься за фiнансовим iHcтpyMeHToM просто на

пiдставi того, що в;н вRaI}кавсЯ iнcTpyrveн'гol,I iз низьким кредитним ризиком у попередньому звiтному

перiодi, a,re не ввlDкасться таким станом на зRiгtlу лаT , У такому випадку Товариство з'ясовуе, чи мапо

мiсцс значне зростання кредитного рйзику з моменry первiсного визнан|lя, а оl'rc чи посгма потреба у

визнаннi очiкуваних кредитних збиткiR за весь строк дii. Очiкуванi кредитнi збитки вiдобра]каюl,ь власнi

1'оВ (БlоРо IIlвЕстllпlЙIпd TExt|o1or ll:i,, пrчпiл аl по i)iпшrоиl lаi,цлоФli lo 2019piK



очiкуванвя Товариства ulодо кредитIlих збиl'кiR,

Кошти розмiценi в fиТ (МlБ) та ПА1' "РозРАХУнковиЙ цЕнтр" вiлображенi в балансi за

справедливою вартiстю, яка с ноп{iны]ьноlо,

Компанiя проводитЬ ана-лiз lta KorrtHy звiтну :ra,ry, чи е об'сктивнi ознаки знецiненIlя дебiторськоi

заборгованосl,i, iншоi дебiторськоi заборгованостi, фirrансового активу або групи фiнансових активiв,

дктиви вважаються знецiненими тодi i r.iльки тодi, коли icнye об,ективве свiдченн, зllецiнення в

результатi однiст або хiлькох лодiй, ulо вiдбулися пiсл' первiсного визнання активу (цо стався (випадок

збитку)), iщо випадок збитку Nltlc l]плиl] lla передбачуванi майбушi грошовi потоки за фiнансовим

актйвом або грулою фiнаrtсових активiв, якi ]\{о)ryть б}ти досl,овiрно оцiненi, ознаки знецiнення мож}ть

включати свiдченIlя того, що боржIlик зазlIа€ суl,гсl]их tDiIIансоl]их труднощiв, IIе виконУють зОбОВ'ЯЗаIlllЯ

або ухиJlяються вiд сплати комiсiй (вiдсоlrriв) llбо oclloBrloi суlrlи борry, е ймовiрнiсть того. шо вони

зазнають банкр)лства або iншоi фiпансово'l рсоргаrliзачii, та якщо данi, цо слостерiгаюlься. вказують,

що icнye вимiрне зниження очiкуваIlих Nlайбу,гlliх гроulових потокiв, Taki як змiни в piBHi прострочених

платежiв або економiчIlих умовах, якi корелlоlоlь iз невиконаIIням зобов'язань,

МепlоОuкtl оl|iнюваtп|Я 1а вхidцi daпli, вuкорuС п]]li dля смаdання оцillОк За спрабеё)uвоlо BoP]l1icпxa,

товариство здiйснюс викпlочво безперерввi оцilIки справедливоi Bapтocтi активiв та зобов'язань. тобто

TaKi оцiнки, якi вимагstоться МСФЗ 9 rrt МсФЗ l] }, зRiтi лl}о (l]iнаIlсовий стан fiа кiнець кожного звiтноIо

перiоду.

клас актпвiв тя

оцiпелпх зд

справедлпвою
вартiсr,ю

Nlо1,(Jдllхll оцill Ktl]nILt, Мстол
оцiнкr!

(рlltlповий,
дохiдttпЙ,

t]llтратlluй)

Вtlхiдлi л.tlIi

ГрошоRi кошти Первiсна та подальша oltiIlKa

грошовйх KoutтiB здiйснюсться за

слраведливоlо Rартiс,гю, яl(а

дорiвнIос'iх HoruiIlaл]n!iii Dtlp locTi

ОфiцiйIli курси t]БУ

Депозити (KpiM

депозиl,iв до

Первiсllа оцiнка леllози1,_\,

здiЙснюеl'ься за Його

слравсдливоlо вар,гiс,по, якл

зазвичаЙ дорiвнюс Його

но liналыliЙ вартосгi, Подмьша
оцiнка депози,],iв у IIацiональнiй

Bsjlo1,i здiйсlпоетьс'l за

справелливоtо вартiс,гlо

очiкуваltих гроLлових поrrlкiв

Дох;дний
(дисконтуван

потокiв)

Ставки за депозитами,
ефективнi ставки за

договорами

IttlIi()PllC,l,

1-оt]пБtоРо l sЕa-r l l I lt iiltllx fЕхt lo.'lo 1'l I:1,, лрlаhllю| tо l]nmkarun Jвйллоспli lu :0l9 pi(



Борговi uirrrri trапери Первiсна оцiнка боргових цiI]них

паперiв як t)itиrtсових активiв

здiйснюеться за слраведrивоtо

BapTicTrcl, лка зазвичай лорiвttlсrс

цiнi операцiТ, в ходi 
'lкоi 

був

отрилrаний актив, Полlrтrыпа

оцiнка боргових цiнвих паперiв

здiйснtои,ься за справед:rивоtо

BapTicTlo,

Ринl(овий,

лохiдний

офiцiйнiбiрховi курси

органiзаторiв торгiв на

дату оцittки,

котирування
аналогiчних боргових

цiнних паперiв,

дисконтованiпотоки
грошових коштiв

Iнструменти
капiтму

Первiсна оцiнка ittcTpyMeHTiB

капiтму здiйсlпоеться за iх
справедлL,воlо BapтicTlo, яка

зазвичаЙ дорiвllIое цiнi операцii, в

ходi яхоi був оl,риN!аIIий актив,

Подальша ouirrKa iltcтpvлlcrr L iB

капi,галу здiйснюс-l,ься за

справедлиRоlо вар,гiсIо lla да,lу

оl!ilIки.

Ринковий,
витратний

Офiцiйнi бiря(овi курси

органiзатор;в торгiв на

дату оцiнки, за

вiдсутlостi визначеного

бiржового курсу на дату
оцiнки,
Rикористовуеться

остання балансова

BapTicTb, цiни закритr,я

бiркового торгового дня

Iнвестицiйна
яерухоruiс,гь

Первiсна оцiнка iнвестицiйноi
перухопlостi злiйснlо€ться за

собiвартiспо, llолальша оцiIlка

iнвесгиtLiйlIоi HepyxoMocTi

здiЙсIllосгься за справсJlлllRоlо

вартiстю на дату оцiltllи.

Риllковий,
дохiдний.
Rитрагний

Цiни на ринку
HepyxoMocTi, данi
оцiнки професiйIlих
оцiнювачiв

Дебiторська
заборгованiсть

ГIервiсr!а та полаJп,ltlа or lillKa

деб iTopcbKoT забо рговаI ] ocTi

здiйсню€ться за спраRедJlивоIо

вартiстю, яка дорiвнюе BapTocTi

погаuIення, тобто cylli очiкуваних

коIiтракlних гроlllових потокiв на

даlу оцiпки.

Дохiлlrий KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть погдшення,

очikтванi вхiднi грошовi

потоки

поточнi
зобов'язанlIя

Первiсна та полалыrtа orlilrKa

поточних зобов'язаIlь
здiйснюеться за вартiс,гlо

Ви,rра,rrrий KoBTpaKl,Hi умови,
ймовiрнiсть погашення,

очiкуванi вихiднi
грошовi потоки

Pi1elh iePapxi| справеdLllвоi барD|оспli, Ао яко?о llсL|lеэltопь ol|iЧKu сllравеdлчвоj' варп )ос m i,

КJiаси активiв l,а
зобов'язань,

справедливою

(Ti, tцо маюlr,

спос,гсре)куванi)

(Ti, lrlo не N]aIoTb

cлocтepen{yBaBi)

2 рil!епь 3 рiвеяь

(Ti, що нс пlаtоть

коl,ирувань i не е

спостерФкуваними)

Tolt (БlоРо I П 1rI,:с'l' lll |i l I llx Tlaxl lall oгt 11\ цr.qiл л по lJiпllol|i |(it lol пli lu 2l) 19 ?iK



з ] , ]2,18з 1.12,18 ]l,]2.19з1.12,]8 ]l,]2.19зI.12.18 ]1,12,]9з],l2,]9
Iнвестицiйяа
HepyxoMicl'b

Довгострокова
дебiторська
заборгованiс,гь

IнвестицiI

доступнi для
продажу

Фiнансовi
iввес,l,ицii

ловгосlроl(овi

Iнвестицii, до

ФiнаlIсова оренда

Ру aKlпuBiB, ч|о оцiнлолопlься за c,lPaBeo]luBdc)

Сгдття (стаfl i) у
прпбутку або збитку, у

якiй llрtIбуткп або

збrrткrl впзпанi

заJлпlхll cIxxoM
rrt J1,12.2019 р.

tlр!tдбiлllя
0,род,lжi)

заJIпшкtl

31.12.20l8 р.

Класп актпвiв,
оцitiепих за

слравелливоIо
Bapтic,lro з

впкорrtстаппям 3-го

рiвltл i€pttpxii

lнвестицiйttа
HepyxoMicтb

Довгоо,грокова
дсбiторська
заборгованiсть

Фiнансовi illвестицii

ловгостроковi

ФillaIlcoRa орсIlла

ссry]пiслllо з сul{арuсl\,\аtпlяу Bllxidцux dанuх 3-aо рiвня iepaPxii

]пuli розкрuпlпtя, u|о Bllvazalo 1bc,

Справелrива BapTicTb r]liнансових

МСФЗ ]3 kollillKo справеОпчвоi варпосп }

iHc l|,y\lc,lIl,, l, llогiвllяllllI 1 iд балансовою Baplic lю

HaiItrrctlvвaлпя c'r8TTi Б^л:lлсовп BaPlicl'b Справсллrrва Bapтit,l'b

20l9 2tll8 20l9 20l8

1 2 3 1 5

ФiнаlIсопiакгиви

Iнвестицi'i досryIlнi лля продаrtу 2l4:] 99 2]1з

l}Iвестицii, до погацення

|'оR.БlоРо IlRЕa'1-1lц!iltIllх TE\:t|o-|! llгl li,, прп-\ilлаl й 4,йпцчпп пjппlnli Ju 2019 pi(

BapTicTlo 20l9 20]8 20l9 20l8 20l9 20] 8 20] 9 20]8

Дата оцiнки

99 2]4з 99 2]43



Довлосl,рокова дебiгорська

Торговельна дебiторська

заборгованiсть

945 909 945 909

1200 6]66 4200

Фiнансова оренда

KopoTKoc,rpoKoBi позики

Торгоsельна кредиторська

заборговаlIiсть

l65tJ l2l4 l658 l2l4

справедливу BapтicTb дебil,орськоi та крелиlорсыiоi заборгованостi, а також iнвестицiй, досryлних д,Iя

продФк). неvо)оиво ви,]на,|иlи дос|овiрно. ocлi lLки н(vа. ринковоlо коlирування цих акlивiв,

керiвництво Товлриства Rважае, що наведеlli розкриття щодо застосування слраведJlиво'i Bapтocтi €

достатнiми, i не вваяtае, що за ме}камИ фiнаIlсовоj звiтностi залишиласъ буль-яка суттева iнформацiя

Ulодо застосуваннЯ справедlивоi вар,гостi, яка Nlo)(c б)ти корисною д,]я корисryвачiв фil]ансовоj

звiтностi, Додаткову iнформачirо щодо зruiн справедrlивоI Bapтocтi фiнансових активiв в зв'язку з

Rрахуванням ризикiв наведеIlо ниrtчс,

розкриття IнФорNlАIlli, ulo l IIлгl][р,lliliус] стл.l"1,I IIолдIll у ФIнднсовй звlтностI

Дохiа Bid ремiзацij

Ilдй[lепувtlлllrI сl,д,гтi 20l9 20l8

Дохiд вiд реалiзацii послуг 1416 l248

всього. дохrл |116 1248

С об i вар111 ic п1 ь ре а ] i з al| i j

2019 20l li

Виробничi витрати ]]

]}играти на персовап

Дмоtтгизаtliя

Iнш i

Всього 4 lз

Iчlui dохq)u, i lui вчпlраltlч

IпIUi лохолtl 20l9 20l8

Доходи вiл реалiзацii iIlоземtlоi ваIllоl,и

Iншiдохоли
Вiдшкодування ранiше списаних акl,ивi8

Доходи вiд субсидii
]]сього

А d}l i н i с ],1р а1 l1 чвн i в uлQслп u

20l9 20l8

Ви,грати lla персонал з9,1 з46

Утримання основlrих засобiв

l}итрати на охорону 1

I'oB аБlоРо lHBEcTl]llI iiч Иx Тr-\I! оjlоГl li,, фп пiйю no Фjйl п. оl Ji Jlil|лосл|i Jо 2019 Pix



Амортизацiя основних засобiR i ltемаlерiа]lыlи\ ак пll]il]

Iнш i 795 427

Bcbol rr rrлrriIlic,цrlll,rrr]llllx впlI'l1' 1189 780

Фiнансовi Ооюd1,1 пlа сuпlрlпllч

Проценr,нi доходп 20l9 2018

I'lроцентний дохiд за боргоRиNlи цiнниlчlи папераNlи

Вiдсотки lla деIlозитноl!1у рахунку в баliку 57] ] l67

Iншi фiнансовi лохоли 4

l]cbol Ll lIроцспl lli J0\(),llt 575 1 l67

Процснr,fii BиTPalrl 20l9 2018

Банкiвськi крелити та овердрафти

Фiнансовий лiзинг

l]сього пDоцспl,нi BllTpaтп

Необоропl i акпluвлl спlаноrr на 3 ], ] 2.2019 року

Довгостроковi фiнаноовi iнвестицii (lнцi фiнаllсовi iнвестицi'i ) станом наЗ1.12.20]9року на бмансi
'l'овариства скпадаlоть 26,596 1'ис, грll, la\ пп(rlс,lI]влсlli корпоративними правами тов
"Укрснабхомплект" 9,996 тис. грн, l,а ']'ОВ "d)оliл ]lсрухомоогi" l6,600 тис. фн.

Тор?овельl tu l] la iHllla Оебi поNьла зоl,,р2аап t, iг л ] ь

з1.12.2019 31,r2.2018

Торговельна дебiторська заборгованiсгь 915 90q

Розрахунки з бюдяtе,гоNi

lнша дебiторська заборгоtsанiс,rь l2016 8402

Резерв пiд змсttutенrrя KopиcIlocтi лебil,орськоi

Чпста впртiстъ торговсльпоi лOбil 0pcbKoj 945 909

Дебiторська заборгованiсть Товариства вс ivac забсзrrсчсIlllя.

Аналiз прострочелоi', ме не знецiне}tоi дебiгорськоi заборгоRаllостi, представлено насryпним чином:

з1.12.20l9 31.12.20l8

Ло з0 лнiв
]0-60 днiв
60,90 лнiв
90-I20 лнiu
Бiльше l20 лнiв

податковий облiк дiяльностi Товариства зr(iiiсl!lосп,ся зl,iдrlо вимогам чинного законодавстRа Укра'iни,

ТовариствоМ проанаJriзовано rlаявнiсть розбiжrrостсй;rrirк значеннями бмансовоi BapTocTi активiв та

зобов'язань Ta'ix податкоRоIо базою згiдl{о D}lмогаrr МСФЗ ] 2 (Податки на приб}ток),

у зв'язку з тим, що зазначеlIi розбiжностi вiлсу пri Товариством вiдстроченi податки не формувaulися,

ToL (БlоРо I!!t I:(:'rЛIlIl:jПtIxTEM!o-|llll-tu,, цNлП |п )о фi] .|,овоi lti |o(lli la 2019pi\



з1.12.2019 з 1.12.20l8

Каса та рахунки в банках, в грIl. 4200 6266

Каса та ржунки в бапках, в дол, ClllA
Банкiвськi депозит , в дол. США
l}cl,oI,o 1200 6266

Товариство схладае Звiт про рух грошових Kotu,t,iB згiдно МСФо 7 <Звiт про р}х гроцових коштiв)

прямим методом, згiдно з яким розкриваеться iнформацiя про ocHoBHi кпаси RaUIових надходжень

lрошових коштiв чи вмових випла1 tрошоlзихкошriв.

У не гроluовi операцii iнвес,гицiйноi та d) iHaнcoBoi дiял bнocTi не проводились;

"' наяввостi зпачного сальдо грошоRих коutтiв, якi е в наяRностi i якi Ilедоступнi для використання

групою, до якоi lIмежиlь пiдприr::rrс,r,r;о, rrc rtac,

власнui капiп?ац

Станом ва Зl грудня 20]8 року власвиЙ капil,.ш складасться з заре€строваного капiта,lу та у розмiрi

l2000 тис. грп, та нелокритого збитl(у ]08l тис. грн,

станом на зl грудня 20l9 року власIlий клпiтап складаеться з зареестрованого капiтму тх непокритого

збиrк1 1 розмiрi l2000 lис,lрн га2qlOтис lpH вiдповiдно.

Розлiл влпспоlо кltпimлу 31.12.20l9 р. (Iпс.грп) 31.12.20l8 р. (lпс. грп.)

Заое€стDований (пайовий) каlriга:r l200t) l2000

Долатковий калiтаJI 0 0

РезервlIий калiгаl 0 0

НсрозподiJlений прибуток (нелокритий
збиток)

2910 l08]

IIlшiрезерви
Rсього власного капiтiLлч 909{) 10919

На вимогу МСФЗ 5: (Необоротlli акl,иви, утримуванi для прода'ry, та прилине|lа дiяльнiсть)

повiдомляемо, що ,га пов)язаIlих необоротIlих активiR, утримуванi для продzDк}. та припиненоi

дiяльнiсть, пов'язаних з пими зобов'rзаIlь, а ,гllко}l( 
розуль,I,ати 

'ix продажу (виб}'ггя) у Товариствi немае.

На вимогу МСФЗ 36 "ЗменшеннЯ корисllос,гi ilк,],иRiR" протягом 20]9 було проведено )цiнку цiнних

паперiв на 2 02'7,5 т|lсяч гривень, лов'язаIlу з призупиненням i'x обiгу, яку вiдобрм(ено s Звiтi про

фiнансовiрезультати,

На вимогу МСФЗ 8 кОперацiЙнi сегменти>: Згiдно (Полоr(евня про органiзацiю 6}тгмтерського облiку

та облiкову полiтику, Товариствопt ве встаltовленi oкpe]\{i господарськi чи географiчнi сеrменти,

Протягом 2019 року Товариство здiЙснювало дiяльнiсть в одному геоФафiчному та бiзнес сегментi,

oDKe Додаток ло DiчIlоi фiнансо8оi зRh]lостi ((Iнформацiя за сегментами) ве лотувався,

На вимогу МСФЗ 40 "IнRссl,иlliйIlil IlepYxoj,lic,гl,"; в звiтrrолrу перiолi операцiй з iнвестицiйпою

HepyxoMicTlo Товариством нс здiйсlпоRалось,

На вимогу МСФЗ ]7 (Фiнансова ореlIла) ), rlримiтках до фiнансовоi звiтностi розкривасться така

iнформацiя:

тоR IEtoPo1нВЕСl ЦIЙllllхТЕхrlапОrlii,, п!,лL\Ппfu пU ijiпчп.оsоfзdilплоOliJа 20!9 pii



Товариство протягом звiтного перiолу не укJIадало договори фiнансово'i ореlци,

Невiд\аовноi оренди hа даD ba.lall.) llеб)ло,

пiдприемство у звiтЕоruу перiодi майllо у фiнансову та 0перацiйну 0ренду не надаваJо.

Top?o\e-,lb|a пп i\шa KpedullopcbKa заборzоваt t tcлtb

J L 12.20l9 31.12,20l8

ТоргоRельна кредиторська заборговаltiсть l658 1214

Розрахулtки з бюджетом 59 4l

Одерп€Ili аванси

Розрахунки iз страхування

Заробiтна плата та соцiальнi внесtси 22

lt ttп i 55 35

I]lJbolo кредхllDськп з.rборговапiс l ь 8227 6828

умов l li зоб ов'язап l lя.

Внаслiдох наявностi в yKpaiнcbкoMy податковому законодавствi положень, якi дозволяють бiльш нЬк

одип BapiaHT тлумачення, а також tlсрсз практику, що сIспмася в нестабiльному економiчному

сереловищi, за якоi податковi органи довiлыrо 'глуNlачаl,ь аслекти економiчноi дiяльностi, у разi, якщо

подаrковi ограни пiд,lадJ lL ()\lll;лу пеllllе lлумачення. засноване на orrirrui керiвницlва економiчноi

дiяльнос'r.i Товариства, ймовiрllо, що 'Гоllа1]liсll]о зNlуlllеlIс б)цс сллатиl,й додатковi податки, штрафи та

пенi, Така невизначенiсть може 8плину,ги tta tlаргiо,r'ь фirrансових iHcTpyMeHTiB, втрати та резерви пiд

знецiнення, а такох на ринковий piBeнb цiн lla угоди, I,Ia думку керiвництва Товариство сплатило yci

податки, томУ фiнансова звiтнiс,гЬ не мiстить резервiв lliд податковi збитки. Податковi звiти можуть

перегляда'] ися вiдповiлними пода,гковиvи огl illlilvи лро гяl lJv rpbox poKiB,

сmупilь повернен]ш dебiпорськоi зобор2ованас li пlа iнцluх d)ilaqcoBux акп1чвiв

внаспiдок сиryацii, яка склмась в ekoHoi\ ilti Украiни, а також як результат екопомiчноi нестабiльностi.

що склалась на лаl.у бмаllоу, icHyc ймовiрrriсть того, що акl,иви не зможуть б}ти реаJliзованi за iхньою

бмансовою BapтicTlo в ходi зRичайlIоi lliяльностi Товдриства,

Сryпiнь повернснttя цих акrивiв у зlIачllii] rripi заllс;lпrгь BilL с(rсктивностi заходiв, якi знаходяться поза

зоною контролю Товариства. СryпilIь ловерllсltliя дебilорськоi заборгованостi Товариству визначаеться

на пiдставi обставин та iнформацi'i, llкi llаяRlli Ila лаry бапансу. LIa думку керiвництва Товариства,

додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогодIliшнiй деlIь LIе потрiбен, виходячи з наявних обставин

та iнформацii,

Розкрumпя ilформацii про повrlза i cl|1oPollu

До llов'язаних cтopiн або операчiй з пов'язаними сторонами нмежать:

У пiдприсмсT,ва, якj лряп{о або опосередковано контролюlоть або перебувають пiд контролем, або ж

перебувають пiд спiльни]!1 коlпролеNI разо 1 з Товариствоп{;

r' асоцiйованiкомпаIlii;
У спiльнi пiдприсмства, у яких Товарис1l]о с lФll,гролIоючим учасником;

тоВ lБIОРО II1REcTl!Illii!IItxТГЛ'lIаПОгII:i|.|чNП,lrч ilо 1|)i|lлtч IПллоlпli !ч 20I9|iF



"/ члени лровiдного управлiнськоло персоналу'говаристsа;

"' близькi родичi особи, зазначеIlоi вице;

/ компанii, що коtlтролюють Товариства, або здiйсвюtоть суттевий вплив, аб0 мають с},1,Iевий

вiдооток голосiв у Товариствi;

програми виплат по закiнченнi труловоi лilrrlbHocTi працiвникiв Товариства або будь-якого iншого

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

Перелiк пов'язаних cTopiH:

HaiiMcByBnfi Itя lорпдпчпоТ особи/
П.l.Б. фiзлчпоi особп

IIllс,гка в
cl,al,],1rlorrry

K!rltiliiлi
тпс.гrrп.(7о)

Наяв iсть коптролю вх
звiтrlу лату

Ганlок Т.М. 42з8 (з5,] l6666)
Володiння часткоIо, цо вiдповiдае
cl(BiBaлeHTy З5,З 16666 0/о статуl,ного

20l9 20l8

Оllсрлцii } ltcboI.() Опсрацiiз Всьо, о

l 7 J 1 5

Реалiзаltiя

Прццбм}iя сировини m
платерiапiв

Торгова дебilорська
заборl,ованiсть

Торгова кредиторська
заборгованiсть

Комленсацiя провiлнопrу

управлiнськоrrry персонапу

KopoTKocTpoKoBi виrшtати
працiвникаNI

Виплати по закiнчеlпli трудово'i

рчзчк лiквiоноспli

Товариство здiйснюе контроль лiкRiлlIооT,i lllJlяxONl l].llallyl]aIlIllr по,гочноi лiквiдностi, Товариство аналiзу€

термiни платежiв, якi Пов'язанi з дебiторськоlо забоi]гоl]аlIiстlо та iншими фiнансовими активами, а такох

лрогнознi потоки грошових коштiв вiд опсраlLiiitlоiлiя]lьностi.

lнформацiя щодо недискоt]товавих плате)кiв за фi,lаIIсовим зобов'язаннями Товариства в розрiзi clpokiB

погашення предсlЕвлена насryпним чиtlопI:

PiK, lцо закiнчиltсrl
31.12.20l9 рокr

лоl I}iл l пtiсяця
ло 3 Nli.лlliB

Вiд 3
ltlicBцiB до

1 року

Вiд l року
до 5 poKiB

Бi.,lьшс 5
poKiB

l]cbo1,o

1 2 ] .1 6
,|

fОR (БlОРО IB RЕСТrl ЦI !:il t 
'Ix 

ТЕМIаПОГI Ii,. пршi]лlll tофПtцл(оt|i х|rлл..лli ,l 20lq pi(



KopoTкocтpoкoBi
позики банка

Торговельна та
iпша креди l орська

заборгованiсть

lбj8 l658

Поточна
заборгованiсть за
довгостроковипли
зобов'язанняlчlи

l]сього I(l5l] l658

PiK, що закiпqлвся
31.12.2018 року

Доl
пliсяця

llill 1rliсяrrя
.ю ] rliся tLill

I]iд J
iuiсяцiв ло

1року

Вiд l року
до 5 polriB

БiJIьше 5
poKiB

IJcboI о

KopoтKoc,rpoKoBi
Ilозики банкл

ТоргоRельна та
ilпUa крели]орська
заборr,ованiсть

l2 14 l2l4

Поточllа
заборговаIliсть за
довгострокозими
зобов'язаннями
Bcbol,{} 1214 12 l1

Управлiння кап i t,],l11 to

товариство здiйснюе управлiння karIililпoM з MeTolo досягнення насryпних цiлей:

"' зберегти спроможнiсть товариствс продовжуваrи cвolo дiяльнiсть так, щоб воно iпадмi
забезпечувало дохiл для учасttикiв Товаllиства та виплати iншим зацiкавленим сторонам;

"' забезпечити на,rФкний прибуток учасIlикам товариства завдяки встановленню цiн на послуги

Товариства, що siдпоRiдакrгь piBHro ризику,

Керiвничтво Товариства здiйсвюс огляд структури кlrrliгалу rla щорiчнiй ocнoBi. Прй цьому керiвtlицтво

аналiзу€ Bapтicтb калiталу та притаманнi його складовйм ризики. На ocнoвi отримани\ висновкiв

Товариство здiйснюс регулювання капiтапу U]J]ll\oM залучеlrня лодатьового капiтму або фiнансування, а

також вйплати дивiдеllдiв та погашення iсt]уIочих llозик,

подIi пIсля звIтноi дАти

lIo,1i, HarBllic]'l,

Прийняття рiшення U(одо реоргаIriзаrLii ToBaptзcTBa

olo lошення план) llpo пгипиllеllllч,]lr,l,,l Uc l'
Оголошення про значrry реструктуризачilо або llpo llоча 1,oK ]] запровадження

lcr о гнl при/бання ак tивiв. класифiкацiя al,lипi|, nH \ |JиvуьаI|и\ д lя про_rа},у.

iншi ви6}.гfч акгивjв або експроrrрiаuiя,rr.rчrrиr :r t,,lBiB уряпом
Знищення { в lpa,l а) ак lивiв lоварис lпо пll:lслiдок llo,Kc)(i. aBapii. с l ихiйноl о

лиха або iншоj надзвичайноi подii
Аномально великi змiни пiсля дати балаlIсу R цiнах на аlсиви або в курсах

обмiну iноземних вмют

Hi

Hi

Hi

lli

Hi

ТОВ пБlОРО 1ll3ЕС'l lllЙllПYТЕХgаlОГIl'Ь|,l!,Inir Jlа 4lrшхоюi lвhшhслli lu 2l11'piЁ



l lojliя наявпiсlь

Прийняття законодаsчих aKTiB, якi вll.Jlиваlоlъ lla лiяrrыjiсl,ь ТоRариства (ставка

нБу)
Прийняття значних зобов'язаlIь або неперслба,lсllих зобов'язань, наприклад,

унаслiдок надання значних гарантiй

Початок крупIlого оудового лроцесу, пlо виltик виюttочно вtlаслiдок лодiй, якi

вiдбулися пiсля дати бапансу

Дивiденди за звiтний перiод оголошенi Комл liеlо пiсJlя дати балансу

Ухладення KoHTpaxTiB щодо значних капiтальних i фiнаlIсових iввеотицiй

Оголошення банкротоNt дебiтора Товарис,гва, заборгованiсть якого ранiше була

визнана сумнiвною,
Переоцiнкаакlивiвпiсляlпilllпi!:llи.rк:,.l(i r.и r,п"ос,iйкс llIи,кеIlllя ixHboi

вар,гостi, визначено'i на дату балаllсу,

Продаж запасiв, який свiдчить про необгруlrтолаlliс п, оцilIки чисто'i BapTocTi ix

ремiзацij на даry бмавсу

IIi

Hi

Hi

Hi

tti

tliВиявлення помилок або llорушс}Б заководавсlrrа, ll(o лризвели до
перекрученЕ' даних фiнансовоI звiт'Iостi

Гевера]lьний директор

l-оловIlий бухга]lтср

i l',]\4,Гаlllок1

iпло/

тов . Бlоро lI I RЕсТИ I lI !:i t! и\ т'laхt !о.T оГl lii l, лрц,ап,^п to фhl| tовоi Inй.l i }о }0l1) piK

;!.jj#:з,*


