
тoвAPиствo 3 oБrиE)кEHoю в|дпoвlдAлЬн|стю <ABтoцЕнтP (MoтoP сIт|D

ТoB кAЦ кMoТoP CITI>

Bипискa Aг N982418з0 видaHa ГoлoсiТвськoю pайoнHoю в Мiстi Киeвi дepжaвнoю
aдмiнiстpaцiою 01.10.2013. дaтa perстpaцiT 24.09.2013p.; peостpaЦiйниЙ нolnep 1 068 102
0000 034953

08 лютoгo 2'022 poку

floсягнeння екoнoмiчниx тa сoцiaльниx peзyльтaтiв тa oдepжaHня пpибyткy вiд нaдaння

Haдaння пoслyг з фактopинry
Haдання iншиx фiнaнсoвИx пoслyг (кpiм стpaxyванHя тa пeнсiйHoгo забeзпeчeння) '  н.в. i .y.

cвiдoцтвo пpo perстрaЦiю фiнaнсoвoТ yстaнoви - сepiя ФК N9 759; peeстpацiЙний Hoмep -
1310З378; дaтa вИдaчi свiдoцтвa - 09.06.2016 poКy, кoд фiнaнсoвoТ yстанoви - 13.
Bиди фiHaHсoBиx пoслyг: - Hадaння пoслyг 3 фaкгopинry;
Лiцeнзiя нa пpoвaджeння гoспoдapсЬкoТ дiяльнoстi з HадaHHя фiнaнсoвих пoслyг (кpiм
пpoфeсiЙнoТ дiяльнoотi Hа pиHкy цiнниx пaпepiв), a сaMe Ha HaдaHHя пoслyг 3 факгopинry,
видaнa згiдHo po3пopяджeнHя HaцioнaльнoT кoмiсii, щo здiйснюe дepжaвHe peryлювaHня y

Ng 204з BiД' 25.05.2017
3aкoнoдaвствo i нopмативнi дoкylиeHти, якi впливaють нa eкoHoмiчHy сиryацiЮ в УкpаТнi, e
пpeдмeтoM чaстиx змiн, тoмy aктИви й oпepaцiТ ToвapистBа I\,o)|{ЛЬ Hapaжaтися нa pизИк y
pa3i пoгipшeння пoлiтичнoТ i eкoнoмiчнoТ сиryaцiТ y зв,язкy з пpoBeдeHHяM

пPиM|тки дo P|чнoi ФiнAHсoBo.i зв|тI-|oст| ToB кAЦ кМoToP CITI>
зA P|к' щo зAк|нчивсЯ 31 гPyднЯ 2021PoKУ

aнoм Ha 3,1
yчaсники тoвapиствa: 31.12.2020 31.12.2021

%

пPИBAтHЕ AКЦ|oHЕPHE ТoBAPИсTBO к|HBECТИl-{|ИHA ЕHЕPгЕТИЧHA КoMпAH|я
(|HEКo) (iдeнтифiкацiйний кoд юpидичнoi oсoби зa сtlPПoУ 22925945) 4.34 4,34

ПУБл|чHE АКЦ|oHEPHЕ TOBAPИCTBO кКoPПoPAТИBHLАLА HЕtv1BЕPCИФ|КoBАHИИ
lHBЕстИЦ|ЙHИЙ ФoHД зAКPИТoГo TИпУ (lHЕКo PlAЛ |сTЕЙт) (iдeнтИфiкaЦiйний кoд
юридичHoТ oсoби зa eДPпoУ 34714705)

94,66 94.66

тoBAPИсTBo 3 oБMЕжEHoЮ вlДпoB|дAЛЬH|стЮ (тEXHoMAст) (iдeнтифiкaцiЙниЙ кoд
юpидиvнoi oсoби зa eДPПoУ 30572890) 1 'I

Bсьoгo '100,0 100,0
2

2.1. floстoвipнe пoдaння тa вiдпoвiднiсть MCФ3
Ф!нансoвa звiтнiстЬ Тoвapиствa о фiнaнсoвoю звiтнiстю 3aгалЬнoгo пpизнaчeHня, яка сфopмoBaнa 3 Meтoю дoстoBipHo пoдaHHя

фiнaнсoвoгo стану, фiнaнсoвиx peзyльтатiв дiяльнoстi тa гpoшoвиx пoтoкiв Toваpиствa для зaдoвoлеHHя iнфopмaцiйниx noтpeб шиpoкoгo
кoЛa кopИcryванiв пpи пpийняттi ними eкoнoмiчниx piшeнь.

кoнцeпryaлЬHoю oсHoвoю фiнaнсoвoT звiтнoстi Тoвapиствa зa piк, щo закiнчився 31 гpyдня 2021 poку, с I\,4iжHаpoдHi стaндapти

фiнaнсoвoi звiтHoстi (MсФ3)' включаючи Miжнapoднi стандapтИ бyxгaлтepськoгo oблiкy (MсБo) тa ТлyпlaЧeHHя (кTМФ3' ПКТ), виданi Paдoю
з Miжнapoдниx стaндаpтiв бyхгaлтepськoгo oблiкy (PMсБo)' в peдaкЦiT чиннiЙ нa 1 сiчня 2018 poКy, щo oфiцiйнo oпpилюднeHнi нa вeб-сaйтi
MiHiстepствa фiнaнсiв Укpaiни.

Пiдroтoвлeнa Toвapиствoм фiнансoвa звiтнicть чiткo тa бeз бyдь-якиx зaстepeжeнЬ вiдпoвiдae всiм вимoгall чинних MCФS з
BpaxyBaHHяtt' змiн, внeсeниx PMсБo' дoтpИMaння якиx зaбeзпeнyс дoстoвipнe пoдaHня iнфopмaцiТ в фiнaнсoвiЙ звiтнoстi, a сaмe, дopeчHoT,
дoстoвipнoi, 3iстаBHoТ тa зpoзyмiлoТ iнфopмaцiТ.

Пpи фopмyванHi фiHaHсoBoT звiтнoстi Тoваpиствo кepyвaлoся тaкoж BиI\'oгaми наЦioнaльниx зaкoHoдaвЧих тa нopмaтиBних aКгiв

щoдo opгaHiзaцiТ i вeдeння бyxгaлтepськoгo oблiкy та скЛaдаHHя фiнaнсoвoТ звiтнocтi в УкpaTнi, якi нe пpoтиpiнaть вимoгaм MCФЗ.
2.2,.{icФз' якi пpийнятi, алe щe нe набyли чиннoстi
B склaдi MCФ3, oфiцiйнo HaвeдeHиx нa веб-сайтi Miнiстepствa фiнансiв УкpaТни, oпpиЛюдHeHo стaндapт MсФз 16 <opeндa>, який

HaбyBae чинHoстi 01 ciчня 2019 poкy.
3a piшeнням кepiвництBа Toвapиcтвo MсФз 16 <opeндa> дo дaти нaбyrтя чиннoстi He 3aстoсoByoтЬсЯ.
oнiкyeться, щo зaстoсyвaHня MCФ3 16 (opeHдa) нe бyдe мaти сyттeвий вплив l.|а фiнaнсoвy звiтнiсть Toвapиствa, BpaxoвyюЧИ, щo

тoвapИстBo opeндye He)китлoвe пpим|щeHня, в якoмy знaxoдитЬся oфiс, згiднo.loгoвopy opeнди N9 кЛ 620/,10341 вiд 20.09.13 p.
(opeндoдa3eцЬ - ПpAТ кКoMПЛEКC (ЛИБ|ДсЬКИЙ)' iдeнтифiкaцiйний кoд юpИдичHoi ocoб|А 32768518), oскiльки BapтiстЬ opeHдИ за piк
стaHoвитЬ сyмy y poзмipi 6 тис. гpH.

2.3. Bалюта пoдaння 3вiтнoстi тa фyнкцioналЬна вilлюта' сryпiнь oкpyглeння
Baлютa пoдaHHя звiтнoстi вiдпoвiдae фyHкцioHaлЬHiй вaлютi, якoю e HaцioHaлЬHa вaлютa УкpаТHи - гpивня, сКлaдeHa y тисячax

гpивeнЬ, oкpyглeниx дo цiлиx тисяЧ.
2.4. Пpипyщeння пpo 6eзпepepвнiсть дiяльнoстi
Фiнaнсoвa звiтнiсть Toвapиствa пiдгoтoвлeнa виxoдячи 3 npипyщeнHЯ бeзпepepвнoстi дiяльнoстi, BiдпoBiдHo дo якoгo peaлiзацiя

aктивiв i пoгaшegHя 3oбoв'я3aнЬ вiдбyвarться в xoдi звичaйнoТ дiяльнoстi. ФiнaHсoва звiтнiсть нe включao кopиryвaHHя, якi нeoбxiднo бyлo б
пpoвeсти в тoМy вИпaдкy' якби ToвapистBo He мoглo пpoдoвжИтИ пoдалЬцje здiйснeння фiнaнсoвo-гoсnoдapсЬкoТ дiяльнoстi вiдпoвiднo дio
пpинципiв бeзпеpepвнoстi  д iяльнoстi .

oцiнюючи дopeчHiстЬ гipипyщeння пpo бeзпeрepвнiсть, yпpaвлiнcький пepсoнал бepe дo yBaги Bcю нaявнy iнфopмaцiю щoдo
мaйбyтHЬoгo - щoнаймeншe на 12 мiсяцiв з кiнця звiтнoгo пepioдy, aлe нe oбмeжyючИсЬ цим пepioдoм.

2.5. Piшeння пpo 3атвepдI(eння фiнансoвoi звiтнoстi
ФiHaHсoBa звiтнiсть Тoвapиства затBepджeHa дo випycкy (3 Meтoю oпpилloдHeнHя) кepiвникoм Тoвapиствa 08 лютoгo 2022 po|<У. t1i

yЧaсHики ToвapистBa, нi iншi oсoби He мaютЬ пpaBa BHoсити зMiHи дo цieT фiнансoвoТ звiтнoстi пiслЯ ii 3aтBepджeHHя дo випyскy.
2.6. 3вiтний пepioд фiнансoвoi звiтнocтi



тa ) '  Якa з виI\Лoг MCФ3

Дaтa зaтBepд)кeння фiнансoвoi
3вiтHoстi дo вИпyскy

08 лютoгo 2022poку

Звiтний пeniол rЬiнансoв.}Т звiтнoстi КaлeHдаDний Diк. тoбтo пeDioд з 0,l сiчня пo 31 гpvдня 2021 ooкv
Baлютa звiтнoстi Фiнансoвa звiтнiсть скJlаlleна v гooшoвiй oлиниtli УкDaТни - rDиBHi

oдиниця вимipy Baлютa пoдaHня звiтнoстi вiдпoвiдae фyнкцioнaлЬнiй вaлютi, якoю e нaцioнальнa вaлютa УкpaТHи -
гpивHя, склaдеHa y тисяЧax гpивeнЬ' Bсi данi фiнaнсoвoТ звiтнoстi oкpyглeнi 3 тoчHiстю дo цiлиx
тисяч г0ивeнЬ.

lдeнтифiкaцiя фiHаHсoBoТ зBiтнoстi ФiHaHсoвa звiтнiсть Тoвapиствa 6 фiHaHсoBoю звiтнiстю зaгaлЬHoгo пpи3HaчeHHЯ, Якa сфopMoвaHa з
мeтoю дoстoвipHoгo пoдання фiнансoвoгo стaнy, фiнaнсoвих peзyльтaтiв дiяльнoстi, pyхy
гpoшoBиx пoтoкiв тa власнoгo кaпiтaлy i пpиMiтoк дo piчнoТ фiнaнсoBo.i звiтHoотi 3a зBiтHиЙ пepioд,
якa r кopисHoю для шиpoкoгo кoлa кopистvвaчiв пpи пpийняттi ними eкoнoмiчниx piшeнь.

Cклaд фiнaнсoвoТ 3вiтнoстi пepeлiк тa HaзBИ фopм фiнaнсoвoТ звiтHoстi Тoвapиствa вiдпoвiдaютЬ BИMoгaM, BстaHoвлeнИM
|]п(c)Бo 1 к3aгaльнi BиrЙoги дo фiнaнсoвoТ звiтнoстi>.
Фiнaнсoва звiтнiстЬ тoвapиствa вКЛючaо нaсryпHi фopfutи: Фopма N9 1.Бaлaнс (3вiт пpo фiнaнсoвий
стaн) нa З1.12.2О21p.; Фopмa Ne2-3вiт пpo фiнaнсoвi peзyльтaти (3вiт пpo сyкyпний дoхiд) зa
2021p.; Фopмa N9 3.3вiт пpo pyx гpoшoвиx кoштiв (зa пpяMим мeтoдoм) зa2021p.i Фopмa N94 -
3вiт пpo влaсний кaпiтaл зa 2021p'; пpимiтки дo pivнoТ фiHaHсoвoi звiтнoстi 3a 2021p.' щo MiстятЬ
cтислий в9клад сyпоBих oблiкoBиХ пoлiтик та iншi пoясHювaльнi пpимiтки, склaдeHi 3гiдHo виMoг
MсБo 1 <Пoдання фiнансoвoT звiтнoстi>.

PiЦJeнHя пpo onpилюднeння
фiнансoвoТ звiтнoстi

Фiнaнсoвa 3вiтнiстЬ Toвapиствa склaдeнa 08.02.2022p'' ЯвляeтЬся пoпepeдHЬoю' He 3aтвepджeнoю
в peзyльтaтi ayдитopськoT пepeвipки, яКy Heoбxiднo викoHaти дo 30-гo квiтня 2022 poкy. 3вiтнiсть
пiдгoтoвлeнa для пoдaчi в opгaHи стaтистики тa.ЦФC.
3вiти пiдписyються Гeнepaльниrи диpeКтoporЙ тa гoлoвниIи бyxгaлтepoм Тoвapиствa тa винoсятЬсЯ
нa зaтBepджeння згiднo Cтатyry заraлЬHими збopaми yvaсникiв, щo здiйсHюeтЬся дo 30 квiтня poкy'
HасryпHoгo 3a пoтoЧним. Hi yнaсники Тoвapиствa, нi iншi oоoби He мaютЬ пpaвa внoсити змiHи дo
цiсТ фiнансoвoТ звiтнoстi пiсЛя i] дo випvскv

Фiнaнсoва звiтHiстЬ в yмoвax
гiпepiнфляцiT (MсБy 29)

з 2001 poкy eкoнoмiка yкpaТHи пepeстaлa бyги гiпepiнфляцiйнoю, oтжe вapтiсть aкцioHepнoгo
кaпiтaлy тa oснoвHиx засoбiв КoмnаHiТ, Якa пpeдставлeHa B oдиHиЦяx вимipy, щo дiютЬ y пepioд
пiсля 0.1 .01 .2001 p., склaлa oсHoвy длЯ визHaЧeHня вapтoстi y нaсryпHиx пepioдax
B 2015-2022 poкax eкoнolvliка Укpaiни за сyджeнням кepiBHицтвa Тoвapиствa нe e
гiпepiнфля цiЙнoю.
Aнaлiз кpитepiТв, якi хapaкгepизyютЬ пoкaзHик гiпepiнфляцiT i пepeдбaнeнi y пapaгpaфi 3 MсБo 29'
а оaмe:
a) oснoвна масa Hасeлeння вiддаe пepeвary 3бeрeжeнню свoii цiннoстeй y фoрMi нeмoHeтapниx
aктивiв aбo y BiдHoсHo стaбiлЬнiЙ iнoзeмнiй вaлютi. Cyми, yгpимyвaнi в HaЦioHaлЬHiй вaлютi,
нeгaйнo iнвeсryються для збepeжeння кyпiвeльнoi спpoмolоoстi;
б) oснoвна мaсa насeлeння poзглядaо гpoшoвi сytйи He в нaцioнaльнiй гpoшoвiй oдиницi, а y
вiднoонo стабiльнiй iнoзeмнiй вaлютi. |-{iни мo)юЛЬ тaкoж нaвoдитиcя в цiй валютi;
в) пpoдa)к тa пpидбaння Ha yмoBax вiдстpoнки плaтeжy здiйснюеться зa цiнaми, якi кoмпeнсyють
oнiкyванy втpary кyпiвeльHoТ спpol\Лoжнoстi пpoтягoм пepioдy вiдстpovки плaтeжy, нaвiть якщo цeЙ
стpoк e кopoтtим;
г) вiдсoткoвi стaвки, зapoбiтнa плaтa тa цiни iндeксyються згiднo iндeксy цiн;
/) кyмyлятивний piBeнЬ iнфляцiT зa тpиpiнний пepioд нaближaoтЬся дo 100% aбo пepeвищyе цeй
pIвeнЬ
згiдHo 3 oфiцiйними дaними lepжaвнoТ слyrкби стaтистики iнфляцiя 3a oстaHHi тpИ poки o тaкoю:
2019 oiк - 104,1 o/o
2o20 oiк - 105.0o/o
2021 piК- 11o'0%
3нaчeння кyмyлятивHoгo piвня iнфляцiI стaHoвИтЬ:
(104'1%|100 - 105'0%1100-110'0%/100Г100 - 1oQ = 20,2355 o/o
КepiвHицтвo ToBaристBa пpийнялo piшeння He зaстoсoByвaти пpoцeдypy кopИryвaHня пoказникiв,
так як вBажae' щo вплив v нa фiнaнсoвv звiтнiсть бУдe нeсyггeвим.

пPИMIтки дo PIЧHoT ФlHAнсoBoТ зB|тHoст| тoB (AЦ (MoтoP с|тlD

зA Plк' щo зAк|HчиBGЯ 3,t гPyдHя 2021PolсУ

3вiтним пepioдoм' зa яКиЙ фopмyeться фiнaнсoвa звiтнiсть, ввaжaeтЬся кaлeндapний piк, тoбтo пepioд з 01 сiчня no 31 гpудня 2021
poкy.

2'7. ocнoвu пiдгoтoвки, затвepджeння i пoдaння фiнансoвo'i звiтнoстi
дaHa фiHaнсoвa звiтнiсть пiдгoтoвлeнa y BiдпoBiдHoстi дo MiжнapoдHиx стaHдapтiB фiнaнсoвoT зBiТHoстi' дo (пoлoх(eння пpo

з. сyттсв| пoлoжEннЯ oБл|кoBoi пoл|т|^к|А
3,1. oснoви oцiнки, зaстoсoвaнa пpи склaдaннi фiнaнсoвoT звiтнoстi
Ця фiHaнсoвa звiтнiсть пiдгoтoвлeнa на oснoвi iстopиннoТ сoбiваpтoстi та спpaвeдливoТ вapтoстi aбo аMopтизaцiйнoТ сoбiвapтoстi

oкpeмих фiнaHсoвиx iнстpyмeнтiв вiдпoвiднo дo MсФ3 9 (ФiHaHсoвi iнстpyмeнти>' oцiнка спpaвeдливoТ ваpтoстi здiЙснюeтЬсЯ 3
Bикopистagням мeтoдiв oцiнки фiнaHсoвиx iнстpyмeнтiв, дoзвoлeниx MсФ3 13 (oцiнки 3a спpaвeдливoю Bapтiстю). Tакi мeтoди oцiнки
вклЮчaютЬ викopистaнHя спpaвeдливoТ ваpтoсТi як цiни' яка бyла б тpимaнa зa прoдaж aКтиBy' aбo сплaчeнa 3а пeрeдaчy зoбoв.язaннЯ y
3BИчaйHiй oпepaцiТ мiж yнaсникaми pинкy Ha дary oцiнки. зoкpeмa, BИкopистaHHя бipжoвиx кoтиpyвaнЬ aбo дaниx пpo пoтoЧнy pиHкoвy
вapтiстЬ iншoгo aналoгiчнoгo 3a xapaктepoм iнстpyмeнry, aHaлiз дискoнтoBaнИx гpoшoвиx пoтoкiв aбo iнцJi мoдeлi визHaчeння спpaвeдливoT
вapтoстi. Пepeдбанyвaна спpaвeдлиBa вapтiстЬ фiнaнсoвиx aКгивiB i зoбoв,язань визнaчaeтЬся 3 викopистaHHям нaявнoТ iнфopмaцiT пpo
pинoк i вiдпoвiдниx мeтoдiв oцiнки'

Bедeння бyxгaлтepськoгo oблiкy тa сКлaдaHHя фiнaнсoвиx звiтiв здiйсHюoтЬся з дoтpимaHняM пpиHципiв oбaчнoстi, пoвHoгo
висвiтлeння, пoслiдoвнoстi, безпepepвнocтi, HapaxyвaHHя тa вiдпoвiднoстi дoxoдiв i витpат, пpeвaлювaнHя сyrHoстi нaд фopмoю'
пepioдичнoстi'

пpи вiдoбpaжeннi в бyxгaлтepсЬKoмy oблiкy гoспoдаpськиx oпepaцiй i пoдiй нeoбхiднo зaстoсoByвaти Hopми сИстeми м|)кHapoдHиx
стaHдapтiв бyхгaлтepськoгo oблiкy (МсБo) тa мiжнapoдниx стaндapтiв фiHаHсoвoТ звiтнoстi (MCФ3).

3.2. 3агальнi пoлoжeння щoдo oблiкoвиx пoлiтик
3.2'1' ocнoвa фopмувaння o6лiкoвuх пoлimuк
oблiкoвi пoлiтики . кoнкpeтнi пpинципи, oсHoви, дoмoвлeнoстi, пpaвилa тa пpaктикa, застoсoBaHi сyб'rкгoм гoспoдаpюBaння |-Jpи

склaдaннi тa пoдaннi фiнансoвoT звiтнoстi. MCФ3 нaвoдить oблiкoвi пoлiтики, якi, зa виснoвкoм PMCБO, дaютЬ зI\'ory склaсти такy фiнансoвy
звiтнiсть, якa мiститимe дopeЧHy тa дoотoвipHy iнфopмaцiю пpo oпepaцiT, iHшi пoдiТ тa yмoBи, дo якИx вoHи 3aстocoвyютьcя. Taкi пoлiтики нe
слiд зaстoсoвyвaти, якщo вплив Тx 3aстoсyвaнHя r нeсyгтeBим.

oблiкoвa пoлiтикa ToвapИстBa poзpoблeнa тa зaтвepджeHa кepiвництвoм тoвapиствa вiдпoвiднo дo вИмoг MсБo 8 <oблiкoвi
пoлiтики, змiни в oблiкoвиx oцiнкax тa пoмилки) та iншиx чинниx MCФ3, зoкpeмa, MсФз 9 (ФiнaнсoBi iнстpyмeнти> та МCФ3 15 кloxiд вiд
дoгoвopiв з клieнтaми).

3.2.2. lнфopмaцiя llpo змiнu в oблiкoвux пoлimuкax
Тoваpиствo oбиpae та зaстoсoвye свoТ oблiкoвi пoлiтики пoслiдoвнo для пoдiбниx oпepaцiT' iншиx пoдiТ aбo yмoв, якщo MCФ3

кoнкpeтHo He вимarar aбo нe дoзвoляe BизHaЧeHня кaтeгopiT стaтeй, для якиx iншi пoлiтики мoiюдь бyти дopeчHими.
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3 1 сiчня 2018 poкy Тoвapиствo 3aотoсoвye MсФз 15 <Дoxiд вiд дoгoвopiв з клieHтaMи). Тoваpиствo oтpимyo oсHoвнИй дoxiд вiд
HaдaHHЯ фiнансoвиx пoслyг, a сaмe пoслyг фaкгopинry.3aстoсyвaння MсФ315 <Дoxiд вiд дoгoвopiв з клieнтaми> нa вiдoбpaжeння
peзyльтaтiв дiялЬHoстi He Maлo сyттrвoгo BплиBy.

3 .l сiчня 2018 poкy MсФз 9 <Фiнaноoвi iнстpyмeнти> Maо HoBy peдaкцiю, якa сepeд iншoгo пepeдбанae змiнy пiдxoдiв дo змeHшeнHЯ
кopиснoстi фiнaнсoвиx iнотpyмeнтiв. Bpaxoвyюvи клaсифiкaцiю фiнaнсoвиx aктивiв, щo викopиотoвyeтЬся Toваpиcтвoм' poзpaxyнoк
oviкyвaниx кpeдитHиx 3бИткiв зaстoсoвyrтЬся дo фiнaHсoвИx aктивiв, щo oцiнюються зa aмopти3oвaнoю Bapтiстю. lнфopмaцiя пpo oблiкoвi
пoлiтики щoдo oнiкyвaниx кpeдИтниx збиткiв навeдeна y пpимiтцi 3.3.3., а iнфopмaцiя пpo сyми, oбyпЛoвлeнi oчiкyвaHиI\,и кpeдИтHими
3бИткaми нaBeдeHa y poздiлi 7 Пpимiтoк'

3.2.3' Фopмa ma нaзвu фiнaнcoвux звimiв
пepeлiк тa HазBи фopм фiнaнсoвoТ звiтHoстi тoвapистBa вiдпoвiдaють виI\4oгaM' BстaHoвлeHиM Hп(с)Бo 1 <3aгальнi BИMoгИ дo

фiнансoBoТ 3Biтнoстi), тa фopми Пpимiтoк, щo po3poблeнi y вiдпoвiднoстi дo МCф3.
3'2'4, Memodu пodaн']я iнфopмaцii у фiнaнcoвux звimax
3гiднo MCФ3 тa вpaxoвyючи Hп(с)Бo .1 3вiт пpo сyкyпний дoxiд пepeдбaчaо пoдaнHя витpaт, визHaHиx y пpибyткy aбo збиткy, зa

клaсифiкaцisю, oснoваHolo Ha Meтoдi .'фyнкцiТ витpaт'. aбo .'сoбiваpтoстi peaлi3aцii.', згiдHo 3 якиM витpaтИ клaсифiкyють вiдпoвiднo дo Тx

фyнкцiй як чaстиHИ сoбiвapтoстi чи, Haпpиклaд, Bитpaт Ha збyт aбo aдмiHiстpaтивHy дiялЬHiстЬ.
Пpeдстaвлeння гpoшoвиx пoтoкiв вiд oпepaцiйнoТ дiяльнoстi y 3вiтi пpo pyx гpoшoBиx кoштiв здiЙснюeтьcя iз зaстoсyвaнHЯt\' пpяMoгo

Meтoдy, згiдHo з яким poзкpивaoться iнфopмaцiя пpo oснoвнi Kлaси HaдxoджeнЬ гpotlJoвиХ кoштiв чи виплaт гpoшoвИх кoштiв. |нфopмацiя пpo
oснoBHi BидИ гpoшoвИx нaдxoджeнЬ тa гpotlloBиx виплaт фopмyeться нa пiдстaвi oблiкoвиx зaписiв тoвapистBa.

3.3. oблiкoвi пoлiтики щoдo фiнансoвиx iнстpyмeнтiв
3.3.1' Buзнaння ma oцiнKa фiнaнcoвuх iнcmpумeнmiв
Тoваpиствo визнаe фiнaнсoвий aкгив aбo фiнaнсoвe зoбoв'язaнHя y бaЛaнсi вiдпoвiднo дo MCФ3, кoлИ i тiлЬки кoли Boнo стae

стopoнoю кoHтpaKтнИx пoлo)кeнЬ щoдo фiнaнсoвoгo iнстpyмeнтa. oпepацiТ з пpидбaння aбo прoдa)кy фiнaнсoвих iнстpyмeнтiв визнaються iз
3aстocyвaHHяМ oблiкy зa дaтoю poзpaxyнкy.

3a стpoкoм викoHaнHя фiнaнсoвi aКгиBи тalфiHaноoвi зoбoв'язaння пoдiлЯютЬся Ha пoтoчHi (зi стpoкoм викoHaHHЯ зoбoB'язaHЬ дo 12
мiсяцiв) тa дoвгoстpoкoвi (зi стpoкoм BикoнaHня 3oбoB'я3aнЬ бiльшe .|2 мiсяцiв).

Тoвapиствo клaсифiкyr фiнaнсoвi aКтиви Як тaкi, щo oцiHюютЬся y пoдaлЬшoмy aбo зa aмopтизoвaнoю сoбiваpтiстю, aбo зa
спpaвeдлиBoю вapтiстю Ha oсHoвi oбox тaкиx чинникiв:

a) мoдeлi бiзнeсy сyб'eкгa гoспoдapювaнHя для yпpaвлiння фiнaнсoвими аКтиBaми; тa
б) xapaкгepистик кoнтpaктниx гpoцJoBих пoтoкiв фiнaнсoвoгo aктИвy.
Toвapиствo визHae тaкi кaтeгopiТ фiнансoвиx aкгивiв:
. фiнaнсoвi актиBи, щo oцiнюються зa спpавeдливoю вapтiстю, з вiдoбpaжeнням peзyлЬтary пepeoцiHки y пpибщкy абo збиткy,
.  фiнaнсoвi  аКтиви, щo oцiнюються зa амopти30вaHoю сoбiBapтiстю'
тoвapиствo визнao тaкi кaтeгopiТ фiнaнсoвиx зoбoв'язaнь:
.  фiнaнсoвi  зoбoв.язaння, oцiнeнi  зa aмopтизoвaнoю сoбiвapтiстю;
о фiнансoвi зoбoв.язaння, oцiнeнi зa спpaвeдливoю вapтiстю, з вiдoбpaжeнняM peзyлЬтary пepeoцiнки у пpибyткy aбo збиткy.
Пiд vaс пepвiснoгo вИзHaHня фiнaнсoвoгo aкгивy aбo фiнaнсoвoгo зoбoв.язaння Тoвapиствo oцiнюе Тx за Тxньoю спpаBeдливoю

вaoтiстю .
Пpи пpипинeннi визнaння фiнaнсoвoгo aкгивy пoвнiстю piзниця мiж:
a) бaлансoвoю вapтiстю (oцiнeHoю нa дary пpипинeння визнaння) тa
б) oтpимaнoю кolllпeнсацieю (вклюЧaючи бyдь-який нoвий oтpимaниЙ aктив мiнyс бyдь-якe нoвe взятe зoбoв'язaння) BизHaютЬ y

пpибyrкy aбo збиткy.
Фiнaнсoвий aкгив oцiнюoться зa aмopтизoвaнoю сoбiваpтiстю, якщo вiн пpидбавarться 3 мeтoю oдepжaння дoгoвipних гpoшoвИx

пoтoкiв i дoгoвipнi yмoви фiнaнсoвoгo aКтивy гeнepyютЬ гpoшoвi пoтoки, кoтpi r сyгo BИплaтами oснoвнoТ сyMИ тa пpoцeHтiв Ha HeпoгашeHy
часткy oснoвHoТ сyми.

ToBapИствo Bи3Hao peзepв пiд збитки для oнiкyвaниx кpeдитнИX збиткiв за фiнaнсoвим аКтиBoM, який oблiкoвyетЬся зa
aмopтизoванoю вapтiстю.

oблiкoвa noлiтИкa щoдo пoдaлЬшoТ oцiHки фiнaнсoвиx iнстpyмeнтiв poзкpивaeтЬся Hижчe y вiдпoвiдниx poздiлаx oблiкoвoТ пoлiтики.
3'3.2' гpouloвi кoшmu maTxнi eквiвaлeнпu
Гpoшoвi кoшти склaдaютЬся з гoтiBки в касi та кoштiв на пoтoчHиx paxyнкax y бaнкaх.
Eквiвaлeнти гpoцloвиx кoштiв - цe кopoткoстpoкoвi' висoкoлiквiднi iнвeстицiТ, якi вiльнo кoнвepryютЬся y Biдoмi сyми гpoшoвиx кoштiв

i яким пpитaмaнний нeзнaчний pизик змiHи вapтoстi' lнвeстицiя визнaчaeтЬся зaзвичaй як eквiвaлeнт гpoшoвиx кoштiв тiльки в paзi кopoткoгo

стpoкy пoгaшeнHя, нaпpиклaд, пpoтягoм нe бiльшe нiжтpи мiсяцi з дaти пpидбaння.
гpotuoвi кoшти та ii eкBiвaлeнти мo)'ЦrтЬ yтpимyвaтися, a oпepaцiТ 3 ними пpoвoдитися в нaцioнaлЬHiй вaлютi та в iнoзeмнiй вaлютi.
IHoзeмHa вaлютa - цe Baлютa iншa, нiж фyнкцioнaльнa вaлюта, якa визHaчeнa в п.2.3 циx Пpимiтoк.
гpoшoвi кoшти тali eквiBaлeнти ви3нaютЬсЯ зa yмoви Biдпoвiднoстi кpитepiям ви3нaнHя aктиBaми.
Пoдальшa oцiнка гpoшoвих кoштiв здiйснюеться зa спpаBeдливoю вapтiстю, якa дoрiвнюe ii нoмiнальнiЙ вapтoстi.
Пoдaльшa oцiнкa eквiвaлeнтiв гpoшoвиx кoштiв' пpeдстaвлeHиx дeпoзитами, здiйснюeтЬся зa aмopтизoBaHoю coбiвapтiстю.
Пepвiснa тa пoдалЬшa oцiнкa гpoшoвиx кoштiв тa ii eквiвалeнтiв в iнoзeмнiЙ валютi здiйснюeтЬся y фyHкцioнaлЬHiЙ вaлютi зa

oфiцiйними кypсaмИ HацioHaлЬнoгo бaHкy УкpaТHи (HБУ).
У paзi oбмeжeння пpaвa викopистaння кoштiв Ha пoтoчниx pаxyHкax в y бaнкax (нaпpиклaд' y випaдкy пpизHaчeHHя HБУ в бaнкiвськiй

yстaнoвi тимчaсoвoТ aдмiнiстpaцiT) цi акгиви мox<yть бyти клaсифiкoвaнi y склaдi Heпoтoч|-lиx aпИвiв. У випaдкy пpийняття HБУ piшeння пpo
лiквiдaцiю бaнкiвськoТ устaHoви та вiдсyтнoстi ймoвipнoстi пoBepHeHHя гpoшoBиx кoштiв' визHання ТХ як aКтиBy припиHяrтЬся i |х BapтiстЬ
вiдoбpaжarтЬся y Gкладi збиткiв звiтнoгo пepioдy.

3'3'3' Фiнaнcoвi aкmuвu, щo oцiнююmьcя зa a^nopmuзoвaнoю coбiвapmicmю

!o фiнaнсoвих aкгивiв, щo oцiнюються 3a aмopтизoвaHoЮ сoбiвapтiотю, тoвapистBo вiдHoсИтЬ o6лiеaцii, Оeпoзumu, Оedimopcьку

зa6opeoвaнicmЬ' у moIу'у чucлi пoзuкu.
Пiсля пepвiснoгo визtlаHHя Toвapиствo oцiHюo Тx зa aмopтизoBaнoю сoбiвapтiстю, зaотoсoByючи мeтoд eфeКгИBнoгo вiдсoткa.
3aстoсoвyюvи aнaлiз дискoнтoвaниx гpoшoвиx пoтoкiв, Тoвapиствo викopистoвye oдHy Чи кiлька ставoк дискoнry, кoтpi вiдпoвiдають

пepeвaжaючиM на pиHкy нopмrаM дoхoдy для фiнaнсoвиx iнстpyмeнтiв, якi мають в oсHoвнoмy пoдiбнi yмoви i xapaкгepиотики, вКлючaючИ

кpeдитHy якiсть iнстpyмeнтa, зaлишoк стpoкy' пpoтягoм якoгo стaвка вiдсoткa зa кoHтpaКгoм o фiксoвaнoю, a тaкoж зaлишoк стpoкy дo
пoгашeHHя oснoвHoТ сyми та валюry, в якiй здiйснювaтиMrгЬся платeжi.

тoBapистBo oцiнюe стaнoм нa кoжнy зв|тнy дary peзepв пiд збитки зa фiнaнсoвим iнстpyмeнтoм y poзмipi, щo дopiвнюe:
- 12-MiсяЧниM oviкyвaним кpeдИтHим збиткaм y paзi, якщo кpeдитний pизик нa звiтнy дary He 3aзHaв зHaчHoгo 3poотaHHЯ 3 мoMeHry

пeoв|сHoгo вИзнaння;
- oнiкyвaниM кpeдитниM збиткaм 3a BeсЬ стpoк дiТ фiнaнсoвoгo iнстpyмeнry, якщo кpeдитHИй pизик 3a тaким фiнaнсoвим iHстpyIиeHтoM

3HaчHo зpiс iз  мoмeнry пepвiснoгo вИ3HaHня.
У випaдкy фiнaнсoвиx aКгиBiв кpeдИтним збиткoм e тeпepiшHя ваpтicть piзHицi мiждoгoвipHИМи гpotjJoвиМи пoтoкаMи' нaлe)кHИмИ'дo

сплaти Ha кopИстЬ тoвapиствa 3a дoгoвopoм; i rpoшoвими пoтoкаMи, якi Toвapиствo oчiкye oдepжaти Ha свoю кopистЬ.

Cтaнoм Ha кoжHy звiтAy дary Toвapиствo oцiнюe, чи зaзHaв кpeдитHиЙ pизик 3a фiHaHсoBиM iнстpyмeнтoм 3HaчHoгo 3poстaHHя 3

мoмeHry пepвiснoгo вИ3Haння. Пpи викoнaннi такoТ oцiнки Toвapиствo замiсть змiни сyми oviкyвaниx кpeдитниx збиткiB вИкopистoвy.e з[,.|iнy

pизикy HастaHHя дeqoлтy (нeвикoнaння зoбoв.язaнь) пpoтягotvt oЧiкyвaнoгo стpoкy дiТ фiнaнсoвoгo iнстpyмeнтa. .Qля викoнaння тaкoT oцiнки

nopiвнюе pи3ик HaстaHHЯ дeфoлry (нeвикoнaння зoбoв,язaнь) зa фiнaнсoвим iнстpyмeнтoм стaHol\,l на звiтнy дary з pизикoм HaстaнHя

дe.фoлry зЬ 6iнaнсoвим iнстpyмeнтoм стaHoм Ha даry пepвiсHoгo вИзHaHHЯ, i вpaxoвye при цЬol\'y oбipyнтoвaнo нeoбxiднy тa пiдтвepд}ryBaHy

iнфopмiцiю' щo e дoсryпHoю бeз нaдмipHиx BИтpaт aбo зyсиль, i вкaзye Ha знaчHe зpoстaнHя кpeдитHoгo pизикy 3 мoмeнry пepвiсHoгo

ви3нaHня.



пPиMlтки дo P|ЧHoi ФlHAнсoBoT звlтHoстt тoB <Aц (MoтoP с|т|D
зA P|к' щo зAкlF|Чився 31 гPyдHя 2021Po|<У

Toвapиствo мo)кe 3poбИти пpипyщeHHя пpo тe, щo кpeдитниЙ pи3ик зa фiнaнсoвим iнстpyмeнтoм нe зaзнaB зHaЧHoгo 3poстаHl.iя з
MoMeнry пepвiснoгo вИзHaHня, якщo бyлo з'ясoBaнo, щo фiнaнcoвий iнстpyмeнт мar низЬкий piвeнь кpeдитнoгo pизикy стaнoм на звiтнy

Аaту,
У випaдкy фiHaHсoвoгo aКгивy, щo e кpeдитнo.знeцiнeним стaнoшl Hа звiтнy дary' aлe нe e пpидбaним aбo стBopeниll кpeдитHo.

знeцiнeним фiнансoвим aктивol\', Toваpиствo oцiнюс oнiкyванi кpeдитнi збитки як piзницю мiж вaлoвoю бaлaнсoвoю вapтiстю aкгиBy тa
тепepiшньoю ваpтiстю oЧiкyвaниx маЙбутнiх гpoшoвИx пoтoкiв, дискoнтoвaнoю зa пepвiснoю eфeктивнoю стaвкo}o вiдсoткa зa фiнaнсoвим
aКтивoм. Бyдь-якe кopиryвaнHя вИзHаeтЬся в пpибyткy aбo збиткy як пpибщoк aбo збитoк вiд змeншeння кopиснoстi.

Toвapиствo визнаe бaнкiвськi дeпoзити зi стpoкoп,r пoraшeння вiд нoтиpьox дo двaHaдцяти мiсяцiв з дати фiнансoвoT звiтHoстi, в
paзi ,  якщo дoстpoкoBe пoгaшeння таких дeпoзитiв ймoвipнo пpизвeдe дo зHaЧHиx фiнaнсoвиx Bтpaт, в cклaдi  пoтoчних фiнaнсoвиx
iHBeстиЦiЙ.

Тoвapиствo вiднoснo банкiвськиx дeпoзитiв мae HaстyпHy ldoдeлЬ poзpаxyнкy збиткy вiд знeцiнeння фiнaнсoвoгo активy:
- пpи poзмiщeннi дeпoзитy в бaнкy 3 висoкoю нaдiйнiстю ( iнвeстицiйний piвeнЬ peйтиHгy uаAAA, uaAА, uaA, uaBBB тa бaнки, щo

мaютЬ пpoгHoз <стaбiльний>, щo пpисвoюeться peйтингoвими aгeнтстBaijИ нa АaтУ poзмiщeння кoштiв peзepв збиткiв poзpaxoвyoтЬся B
зaлeжнoстi Biд стpoкy тa yмoв poзмiщeHHя (пpи poзMiщeннi вiд 1 дo 3-x мiсяцiв - poзмip 3биткy склaдar 0%, вiд 3-x MiсяЦiв дo 1 poку - 1o/o
вiд сyми poзмiщeння, бiльшe 1 poку - 2%);

- пpи poзмiщeннi дeпoзитy в бaнкy з бiльш низЬкиM кpeдитHим peйтингoм (спeкyлятивний piвeHЬ peЙтиHгy, щo пpИcвoюотЬся
peйтингoвими aгeнтствaми, нa дaтy poзмiщeння кoштiв peзepв збиткy poзpaxoвyeтЬся y poзl'lipi вiд 7o/o дo 20% вiд сyми вКлaдy B
3aлeжHoстi  в poзмipy pизикiв.

fle6i m o pc ькa з a6 opеoв aн i c m ь
Бeзyмoвна дeбiтopськa 3aбopгoвaHiстЬ визHаeтЬся як aКтив тoдi, кoли ToBapИстBo стae стopoHoю дoгoBopy тa' внaслiдoк цьoгo,

нaбyвaе юpИдиЧнe пpaвo oдep)кaти гpo|дoвi кotuти.
Пepвiснa oцiнкa дeбiтopсЬкoТ зaбopгoвaнoстi здiйснюeтьсЯ 3a спpaвeдливoю вapтiстю.
Пiсля пepвiснoгo ви3нaHHя пoдалЬtlJа oцiнкa дeбiтopськoi забopгoвaнoстi вiдбyвaeться зa aмopти30BaHoю вapтiстю.
Пoтoннy дeбiтopськy зaбopгoвaнicть бeз вЪтaнoвлeнoi стaBки вiдсoтка Toвapиствo oцiнюe 3a оyмoю пepвiснoгo paхyHкy фaKrypи'

якщo вплив дискoнryBaHHя 0 HeсyгтeвиM.
3'3'4' Фiнaнcoвi aкmuвu, щo oцiнююmьcя зa cпpaвedлuвoю вapmicmю, з вido6paяG'|Hям pe?ульmamу nepeoцiнtШ у

пpu6уmку a6o з6umку
!o фiнaнсoвиx aкгивiв, щo oцiHюютЬся зa спpaвeдливoю Bapтiстю, з вiдoбpажeнняIvl peзyлЬтaтy пepeoцiнки y пpибyткy aбo збиткy,

вiднoсяться aкцiT' пaТ (vaстки) гoспoдapсЬкиx тoвapистB, дeбiтopськa зaбopгoвaнiсть для пpoдaжy.
Пiсля пepвiснoгo вИ3нaHня Toвapиствo oцiHюe ix 3a спpaBeдлиBoю вapтiстю'
Cnpaвeдливa вapтiсть aкцiй' якi внeсeнi дo бipжoвoгo спискy, oцiнюeться зa бipжoвим кypсoм opгaHiзaтopa тopгiвлi.
Якщo aкцiТ мaють oбiг бiльш як Ha oдHoMy opгaнiзaтopi тopriвлi, пpи po3paxyнкy вapтoстi aктивiв тaкi iнотpyмeнти oцiH|oloтЬся зa

кypсoм Ha oсHoBHoмy pиHкy для цЬoгo аКтивy aбo, зa вiдсyтнoстi oснoвнoгo pиHкy, Ha найспpиятливiшoмy pиHкy для HЬoгo. 3a вiдсyтнoстi
св iднeнь на кopистЬ пpoтиЛeжнoгo, pинoк, Ha якoмy Тoвapиствo зaзBичaЙ здiЙснюe oпepaцiю пpoдaжy aктивy, пpиймаeтЬся 3а oсHoвHий
pинoк aбo, зa в iдсyтнoстi  oсHoвHoгo pиHкy, зa нaйспpиятливiший pинoк'

Пpи oцiнцi спpaвeдливoТ вapтoстi акгивiв застoсoвyютЬся мeтoди oцiнки вapтoстi, якi вiдпoвiдaють oбставинaм тa для якИx e

дoстaтHЬo дaниx, щoб oцiнити спpaвeдлиBy вapтiсть, мaксимiзyюvи викopИстaHHя дopeчниx Biдкpитиx даHиx тa мiн iмiзyюни викopистaнHя
зaкpитиx вxiдниx даниx.

Якщo с пiдстaви BBaжaти, щo бaлaнсoвa вapтiсть Gyгтrвo вiдpiзняeтЬся вiд спpaвeдливoT, Тoвapиствo Bи3Haчar спpaBeдливy
вapтiсть 3a дoпoмoгoю iнших мeтoдiв oцiнки. BiдxилeHHя Mo)кyтЬ бyти зyмoвлeнi знaчними змiнaми y фiнaнсoвoмy стaнi eмiтeнтa таlaбo
змiнами кoн,юнктypи pинкiв' нa яких eмiтeнт здiйснюe свoю дiяльнiсть, а тaкoж змiнafurи y кoH'юнКтypi фoндoвoгo pинкy.

Cпpавeдливa ваpтiсть aкЦiй, oбiг якиx зyпиHeHИй, y тoмy нислi  ц iнних пaпepiв eмiтeнтiв,  як i  включeнi дo спискy eмiтeнтiв,  щo
MaютЬ oзHaки фiКгивHoстi ,  визнaчaeтЬся iз ypaxyвaнням нaявнoстi  стpoкiв в iднoвлeння oбiгy такиx цiHниx пaпepiв '  нaявнoстi  фiнaHсoвoТ
звiтнoстi  таких eмiтeнтiв,  peзyлЬтaтiв ix д iяльнoстi ,  oнiкyвaння Haдxoджeння мaйбyгнix eкoнoмiнних виг iд.

3.3.5' 3o6oв'язaння
Кpeдитopськa зaбopгoвaнiсть визHaeтЬся як зoбoв'язaння тoдi, кoли тoвapИстBo стae стopoHoю дoгoвopy та, внaслiдoк цьoгo,

нaбyвae юpидиЧHe зoбoв'язaння сплaтити гpoшoвi кoшти.
пoтoЧHi зoбoв'язaння - Цe зoбoв'язання, якi вiдпoвiдaють oднiй aбo дeкiлькoм iз нижчeнaвeдeHиx 03Haк:
. Кepiвництвo Тoваpиствa спoдiвaоться пoгaситИ зoбoв'язaння aбo зoбoв'язaння пiдлягaс пoгaшeHHю пpoтягoм дBaHaдцяти

мiсяцiв пiсля звiтнoгo пepioдy;
. Кepiвництвo Тoваpиствa He Мao бeзyмoвнoгo пpaвa BiдстpoчИти пoгaшeнHЯ зoбoв'язaння пpoтягoм щoнaЙмeншe двaHaдцятИ

rиiсяцiв пiсля звiтнoгo пepioдy.
пoтoчHi зoбoв'язaння вИ3нaютЬся 3a yMoBи вiдпoвiднoстi визHaчеHHю i кpитepiям визHaHHЯ зoбoв'язaнь.
Пoтoчнi зoбoв,язaння oцiнюються y пoдaлЬшoмy 3a aмopтизoвaнoю вapтiстю.
Пoтoннy кpeдитopсЬкy зaбopгoвaнiсть бeз встанoвлeнoТ стaвки вiдсoткa Toвapиствo oцiнюе 3a сyмoю пepвiснoгo paxyнкy фaКrypИ'

якщo BплИB дискoHryвaHня с Heсrпсвим'
3.3.6. gеopmaння фiнaHcoвux aкmuвiв ma зo6oв,я3aнь
Фiнaнсoвi aктиви тa зoбoв.язaння згopтaютЬся, якщo Тoвapиствo мae юpИдичнe пpaBo здiйснювати зaлiк визнaниx y бaлaнсi сyм i мae

намip aбo зpoбити взaомoзaлiк, aбo peaлiзyвaти aктив тa Bикoнaти зoбoв.язaння oдHoчaсHo'
3.4. oблiкoвi пoлiтики щoдo oс|loвниx засoбiв тa нeматepiaльниx aктивiв
3.4.1. Buзнaння ma oцiн'<a ocнoвнuх зacoбiв
Тoвapиствo визнae Maтepiaльний oб.eкг oснoвним зaсoбoм, якщo Biн yгpиIиyeтЬся з мeтoю викopистaння ix y пpoцeсi свoeT дiяльнoстi,

Haдaння пoслyг, aбo для здiйснeння aдмiнiстpaтивHих i сoцiалЬHo-кyлЬrypHих фyнкцiй' oviкyвaний стpoк кopисHoгo викopистaHня
(eксплyaтaцii) якиx бiльшe oднoгo poкy. PiBeHЬ сyггoвoстi для oснoвниx зaсoбiв визнaчeниЙ y poзмipi 6000 гpн.

Пepвiснo Toвapиствo oцiнюe oснoвнi 3aсoби 3a сoбiвapтiстю. У пoдaльшoмy oснoвнi засoби oцiнюютЬся 3a iх сoбiвapтiстю мiнyс бyдь-
якa HaкoпичeHa aмopтизaцiя тa бyдь-якi нaкoпичeнi збитки вiд змeншeHHя ксipиснoстi. Cyмa нaкoпиveнoT aмopтизацiТ Ha дary пepeoцiнки

BиключarтЬся 3 BaЛoвoT балансoвoТ вapтoстi aктИвy тa чистoТ сyми, пepepaxoвaнoТ дo пepeoцiHeHoТ сyми aКгивy. Дooцiнка, якa BxoдитЬ дo
скЛaдy влaсHoгo кaпiтaлy' пepeHoситЬся дo нepo3пoдiлeнoгo пpибркy, кoли пpипиняeтЬся вИ3Haння вiдпoвiднoгo aктивy'

3 мeтoю вeдeнHя бyxгaлтepсЬкoгo oблiкy стBopюЮтЬся нaсryпнi гpyпи oснoв|-|иx 3aсoбiв:
. -гpyпa 1 <Бyдiвлi тa спopyди);
. -гpУпa 2 (Maшини та oблaднaння>;
. .гpyпa 3 <Тpaнспopтнi зaсoби>;
. -гpупa 4 кMeблi тa iHвeнтap);
.  -гpyпa 5 (|ншi oснoBHi зaсoби>;

ФaКт гoтoвHoст| oсHoBнИx зaсoбiв дo eксплyатацii пiдтвepджyeться HaкaзoM Гeнepaльнoгo диpeктopa тoBapИcтBa. oнiкyвaниЙ стpoк

кopиснoгo викopистaHHя oб.eкгa oснoвниx зaсoбiв встaнoвлюrтЬся Hака3oм Гeнepaльнoгo диpeКтopa ToBapиствa.
3.4.2' Пodaльшi вumpamu
Toвapиствo He ви3Har. в бaлaнсoвiй вapтoстi oб.екга oснoвниx зaсoбiв вИтpатИ, Ha щoдeHHe oбслyгoвувaння, pel\,loHт та тexHiчHe

oбслyгoвyвaння oб'екта. [.{l витpaти визHaЮтЬся в пpибркy vи збиткy, кoли вoHи noнeсeнi' B бaлaнсoвiй вapтoстi oб,eктa oснoвниx зaсoбiв

ви3HаютЬся тaкi пoдальшi Bитpати, якi задoвoльняютЬ кpитepiям Bи3HаHHЯ aКтивy.
3'4,3. Aм o pm вaцiя oc нoвIr uх lacoбi в
Aмopтизацiя oснoвниx зaсoбiв Toвapиствa нapaхoвyeтЬся пpяMoлiHiйHиM мeтoдorvl виxoдячи зi стpoкy кopИснoгo BикopистaHHя

oб'окгa oснoвниx зaсoбiв, який встaнoвлюeтЬсЯ HaкaзoM кepiвництвa з вpаxyвaHHям Bимoг HopM пoдaткoвoгo зaкoнoдaвствa.
Aмopтизaцiю aктиBy пoчиHaютЬ, кoли вiH стar пpИдaтHим длЯ викopистaHня. Aмopтизaцiю aКтивy пpипиняютЬ Ha oдHy 3 двox дaт' якa

вiдбyвarться paHiшe: Ha дary, 3 якoi aкгив клaсифiкyютЬ як yтpимyваний для пpoдa)ry, aбo нa дaтy, з якoТ пpипиняютЬ BизнaнHя aКтивy.
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Aмopтизaцiя oкpeмoгo oб.eктa oснoвниx зaсoбiв poзpaxoByrтЬсЯ iз зaсToсyвaHHям пpямoлiнiйHoгo мeтoдy, зa якИM piннa сyмa
aмopти3aцiТ BизHaЧarтЬся дiлeнHЯM вapтoстi, якa aMopтИзyeтьcя, нa oviкyваниЙ пepioд кoрисHoгo BИкopистaння oб'eкгa oснoвних 3aсoбiB,
BиpaжeHoгo y poкax. MiсячHa сyMа aMopти3aцiТ визнаvaeться дiлeнням piннoТ сyми амopтизацiТ нa 12, aбo дiлeHHяIи вapтoстi, якa
амopти3yeтЬся, нa oнiкyвaний пepioд кopиснoгo вИкopистaнHя oб'eктa oсHoвHиx зaсoбiв виpaжeHoгo y мiсЯцЯx.

Лiквiдaцiйна вapтiсть oб.rКгiв oснoBHИx засoбiв визнaчaeтЬся нaкaзoм Гeнepaльнoгo дИpeКгopа Toваpиствa щoдo гoтoвнoстi oб'екгa
дo eксплyaтацiI. Лiквiдaцiйнa вapтiсть пеpeглядaoтЬся Ha кoжHy 3вiтHy дary piчHoT фiHaHсoвoT звiтнoстi.

Cyмa нaкoпинeнoT aмopтизaцiТ Ha дary пepeoцiнкИ BиклЮчaeтЬся з вaлoвoТ бaлaнсoвoТ вapтoстi aктивy тa vистoТ сyми, пepeрaxoвaHoТ
дo пepeoцiнeнoi сyми aкгивy. fiooцiнкa, якa BxotитЬ дo склaдy влaснoгo кaпiтaлy, пepeHoситЬся дo нepoзпoдiлeнoro пpИбytкy, кoли
пpипиняrтЬсЯ BизHaHHя вiдпoвiднoгo aктивy.

3'4.4. Heм am ep i aльн i aкm uв u
Bизнaння, oцiнка та oблiк нeматeрiaльниx aкгивiв здiйснюeться y вiдпoвiднoстi з MCБo 38 <Heмaтepiaльнi акгиви> з ypaxyBaHнЯM

3aзHaчeниX B цЬol\,iy Пoлoжeннi зaстepeжeнЬ.
ПpИдбaнi (ствopeнi) нeмaтepiaльнi aКтиви визHaються зa пepвiснoю вapт|стю, якa скЛaдarтЬся з вapтoстi пpидбaння тa витpaт' щo

бeзпoсepeдньo Haлe)кaтЬ дo пpидбaння aбo дoведeння oб'екry дo poбoнoгo стaнy. oдиницeю oблiкy e oкpeмий oб'окг нeмaтepiaлЬHиx
аКтивiв, ЯкиЙ B пoBHiй мipi вiдпoвiдaс вимoгам щoдo вИзHaHня pecypсy aктивoм.

Haсrynнi Bv,Пpaти, пoв'язанi з noлiпшeнням нeмaтepiaльниx aкгивiв, кaпiтaлiзyються тiльки в тoмy BИпaдкy, якщo BoHИ збiльшyють
мaЙбyтнi eкoнoмiчнi вигoди, пoв'язaнi з тим oб'скгoм, дo якoгo цi витpaти вiднoсяться.

oнiкyвaний стpoк кopИсHoгo вИкopистaHнЯ oб'rкгa oснoвниx зaсoбiв BстaHoвлюeтЬся Haкaзoм гeHеpалЬHoгo дИpeKгopa Тoвapиствa.
Heмaтeрiaльнi aкгиви oблiкoвyютЬGя зa пepвiснoю вapтiстю (сoбiвapтiстю) з виpaxyBaнHям нaкoпиЧeнoТ aмopтизацiТ тa HaкoпичeHиx

збиткiв вiд змeнlueHHя кopиснoстi.
Aмopтизацiя oкpel\,oгo oб'окгa нeмaтepiaлЬHИx arгивiв poзpaxoвyeтЬся iз зaстoсyванням пpямoлiнiйнoгo мeтoдy, BИxoдячИ |з стpoкy

кopисHoгo BикopистaHHя oб.oКгy. Cтpoк кopиснoгo BикopистaнHя oб.eктa i фaКгopИ, щo впливаютЬ Ha HЬoгo, вiдoбpaжaються B аКтax
(пpoтoкoлаx) пoстiйнo дiюнoТ iнвeнтapизацiйHoТ кoМiсiТ, якi згiднo гpафiкy oбiry дoкyмeнтiв, здaютЬся в бyxгaлтepiю.

Heмaтepiaльнi aКтиви' щoдo якИx He встaн6влений стpoк кopисHoгo BикopистaHHя He П|длягaютЬ амoртизaцiТ.
Лiквiдaцiйнa вapтiстЬ нeмaтepiaльниx aкгивiв дopiBHюe HyлЮ.
3.4'5' 3мeншeння t<opucнocmi ocнoвнux зaco6iв ma нeмamepiaльнuх aкmuвiв
Ha кo)кHy звiтнy дary Toвapиствo oЦiнюe, ЧИ e якaсЬ oзHaкa тoгo, щo кopиснicть aКтИвy Moжe змeншитисЯ. ToBapиcтBo змeHшye

бaлансoву вapтiсть аКтиBy дo суми йoгo oviкyванoгo вiдшкoдyвaння, якщo i тiльки якщo сyмa oнiкyванoгo вiдшкoдyвaнHя aКтивy мeншa вiд
йoгo бaлансoвoТ BаpToстi. Taкe змeншeння HeгайHo BизнaотЬся в пpибркax чи збиткax, якщo aктиB Hё oблiкoвyютЬ зa пepeoцiHeнoю ваpтiстю
зriднo з MсБo 16. 3битoк вiд зIvleHшeHHя кopисHoстi' визнaниЙ для аКIивy (за виняткoм ryдвiлy) в пoпepeднix пepioдax, Toвapиствo стopнye,
Якщo i тiлЬкИ якщo змiнилися пoпepeднi oцiнки, зaстoсoвaнi для визHачeнHя сyми oviкyвaнoгo вiдшкoдyвaння. пiсля визнaHня збиткy вiд
3мeHшeнHя кopисHoстi аMopтизaцiя oсHoвHИx зaсoбiв кopиryeтЬся B мaйбyгнix пepioдаx 3 мeтoю poзпoдiлeння пeperлЯнyтoТ бaлaнсoвoТ
вapтoстi HeoбopoтHoгo aктивy Hа систeмaтичнiй oсHoBi пpoтягoм стpoкy кopисHoгo вИкopистaHHя.

3.5. oблiкoвi пoлiтики щoдo нeпoтoчних акrивiв, yтpимyвaниx для пpoдa|ry
Toвapиствo класифiкyе нenoтoчний aктив Як щpимyвaний для пpoдaх(y, якщo йoгo балaнсoвa вapтiсть бyдe в oснoвнoмy

вiдшкoдoвyвaтИся шлЯхoM oпepaцiТ пpoдa}ry, a He пoтoчнoгo викopистaHня. Heпoтoчнi aктиBи, yтpИI\,yвaнi для пpoдa}ry, oцiHюютЬся i
вiдoбpaжaються в бyxгaлтepськoмy oблiкy зa нaймeншoю з двox вeличиH: бaлaнсoвoю aбo спpaвeдливoю вapтiстю з виpaxyвaнняI\l витpaт
нa oпepaцiТ, пoв.язaнi 3 пpoдФкoм. Aмopтизaцiя нa такi arгиви He Hapaxoвyeться. 3битoк вiд змeншeння кopисHoстi пpи пepвiснoмy vи
пoдaлЬшol\'y списаннi aктИвy дo спpаBeдлИвoТ Bаpтoстi зa виpaxyвaHням витpaт нa пpoдaж визHaeтЬся y звiтi пpo фiнaнсoвi pe3yлЬтaти.

3.6. o6лiкoвi пoлiтики щoдo opeнди
ФiHaHсoBa opeнда - цe opeндa' 3a якoю пepeдaютЬся в oсHoвнoMy всi pизики тa виHaгopoди, пoв'язaнi з npaвoм Bлaснocтi нa актив.

тoBapиствo як opeHдaтoр Ha пoЧaткy стpoкy opeнди визнar фiнaнсoвy opeHду яК aKтv]'sи тa 3oбoв.язaнHя 3a сyмaMИ, щo дopiвнюють
спpaвeдливiЙ вapтoстi opeндoвaHoгo майнa на пoчaтoк opeнди aбo (якщo BoHИ мeншi зa спpaBeдливy вapтiсть) зa тeпepiшнЬoю вapтiстю
мiнiмaльниx opeHднИx плaтeжiв. Miнiмaльнi opeнднi плaтежi poзпoдiляються мiж фiнaноoвимИ Bитpaтaми тa зMeHшeHHям HeпoгашeHиx
зoбoB'яза|.iЬ. Фiнaнсoвi Bитpaти poзпoдiляються Ha кoжeH пepioд тaким ЧинoM, щoб 3aбe3пeчити стaлy пepioдиvHy стaBкy вiдсoткa нa зaлИшoк
зoбoB'язaHЬ. Heпepeдбанeнi opeнднi плaтeжi вiдoбpaжaються як BитpaтИ в тиx пepioдaх, y якиX вoни бyли пoHeсeHi. Пoлiтика HapаxyвaHня
aмopтизaцiT на opeндoвaнi aКтиBИ, щo a.vlopтизyютЬся, yзгoджeHа iз cтандapтнoю пoлiтикoю Тoвapиствa щoдo пoдiбниx аКгиBiB.

opeндa аКгивiB, зa якoю pИзики тa виHaгopoди, пoв.язaнi з пpaвoм влaснoстi Ha aктИB, фaкгиvнo зaлИшaютЬся в opeHдoдaвця,
клaсифiкy€тЬся як oпepaцiЙнa opeнда. opeнднi плaтeжi 3а yгoдo|о пpo oпepaцiйнy opеHдy вИ3HaютЬся як вИтpaтИ нa npямoлiнiЙнiй oснoвi
пpoтягoм cтpoку opeHди. loхiд вiд opеHди зa yгoдalvlИ пpo oпepaцiйHy opeндy тoBapиствo вИзHae на пpямoлiнiйнiй oснoвi пpoтягoм стpoкy
opeнди. 3атpaти, BКЛючaЮчИ aмopтизацiю, пoнeсeнi пpи oтpимaннi дoхoдy вiд opeHди, вИзнaютЬся як вИтрaти'

3.7. oблiкoвi пoлiтики щoдo пoдаткy нa пpибщoк
Bитpaти з пoдaткy на пpибyтoк являЮтЬ сoбoю сytvly витpaт 3 пoтoчHoгo та вiдстpoveнoгo noдaткiв. Пoтoчний пoдатoк BизHaЧаeтЬся як

сyмa пoдaткiв нa пpибyтoк, щo пiдлягaють сплaтi (Biдшкoдyвaнню) щoдo oпoдaткoBaHoгo пpибyткy (збиткy) зa звiтниЙ пepioд. пoтoчнi витpати
Toвapиствa зa пoдaткaМИ poзpaxoByютЬся з викopистаHHям пoдaткoвиx стаBoк, ЧиHHИХ (aбo в ocнoвнoмy нинниx) Ha даry бaлaнсy.

BiдстpoveниЙ пoдатoк He poзpaxoвyeться, oскiльки пpийнятo piшeння пpo нeзастoсyваHHя кopиryвaHь фiнaнсoвoгo peзyлЬтary Hа yсi
пoдaткoвi piзницi в pаMкax пoдаткoвoгo oблiкy'

3.8. oблiкoвi пoлiтики щoдo iнших активiв тa зoбoв'язанЬ
3'8.1. 3a6eзneчeння
Sабeзпeчeння визнaютЬсЯ, кoли тoваpиствo мae тeпepiшню зaбopгoванiсть (юpидиvнy aбo кoHстpyКгивHy) вHaслiдoк миHyлoi пoдiТ,

iсHye Йl,toвipнiсть (тoбтo бiльшe мo>кливo, нiж нeмorкливo), щo пoгашeння зoбoв.язaнHЯ вИмaгaтиМe вибуття peсypсiB, кoтpi втiлюютЬ y сoбi
eкoнoмiчнi BиroДи, i I\'o}о]a дoстoвipнo oцiнити сyмy зoбoв,язaння.

Тoвapиствo тaкoя( ствopюo peзepв витpат нa oплary щopiчHих (oснoвниx тa дoдaткoвИx) вiдпyстoк. Poзpaxyнoк такoгo peзepвy
здiйснюeться нa пiдстaвi пpaвил oблiкoBo.i пoлiтики тoBapиствa. Poзмip ствopeнoгo peзepвy oплaти вiдпyстoк пiдлягae iHвeHтapизaцiТ Ha
кiнeць poкy' Poзмip вiдpаxyвaнЬ дo peзepвy вiдпyстoк, BклюЧaючИ вiдpaxувaння нa сoцiaльнe стpаxyвaнHя з Циx сyM, poзpaxoвyютЬсЯ
виxoдяЧи з кiлькoстi днiв фaкгиvнo HeвикopистaHoT пpацiвникaми вiдпyстки тa iхHЬoгo сepeдHЬoдeнHoгo зapoбiткy нa мoMeнт пpoвeдeHHЯ
тaкoгo po3paхyнку. Taкoж мoжrгЬ вpaxoвуBaт|Аcя iншi oб'екrивнi фaкгopи, щo BпЛивaютЬ Ha po3paхyHoк цЬoгo пoкaзникa. У paзi нeoбxiднoстi
poбиться кopИryЮЧa пpoBoдкa B бУxгaлтepсЬкoмy oблiкy 3гiдHo дaHиx iHвeнтаpи3aцiT peзepBy вiдпyстoк.

3'8.2. Buплamu пpaцiвнuкaм
Toвapиствo BизHao кopoткoстpoкoвi Bиплaти пpaЦiBHИкaм як Bитpaти та як зoбoв'язання пiсля вИpaxyBaHHя бyдь-якoТ Bжe сплaчeHoТ

сyми. ТoваpистBo визHae oчiкyвaнy вapтiсть кopoткoстpoкoBих виплaт пpaцiвникам за вiдсyтнiсть як забезпeчeння вiдпyстoк - пiд чaс HaдaHHя
пpaцiB|-tикaMИ пoслyг, якi збiльшyють ТxHi пpaBa нa мaйбщнi виплaти вiдпyскниx.

3.9. lншi застoсoванi oблiкoвi пoлiтики, щo e дopeчними длlя poзyмiння фiнансoвoi звiтнoстi
3.9.1 toхodu ma вumpamu
Тoвapиствo визнae дoхiд вiд нaдaння пoслyг, кoли (aбo y мipy тoгo, як) вoнo зaдoвoлЬняe зoбoв'язaнHя щoдo BикoнаHHя, пepetaючи

oбiцянy пoслyry (тoбтo arrив) клiентoвi' AктИB пepeдaeтЬся, кoли (абo y мipy тoгo, як) клieнт oтpи.Йye кoHтpoлЬ Haд тaкиМ aктИвoм.
loxiд вiд пpoдalКy фiHaHсoвиx aкгивiв визнaeться y пpибyткy aбo 3биткy в paзi зaдoвoлeння всiх нaвeдeних дaлi yмoв:
a) тoваpИcтвo пepeдae дoгoвipHi пpaвa Ha oдepжaнHя гpoшoвИx пoтoкiв вiд тaкoгo фiнaнсoBoгo aКтиBy;
б) Toвapиствo пepeдaлo пoкyпцeвi p|АЗ|АКитa пepeBaги вiд вoлoдiння, пoв'язанi з фiнaнсoвим aкгивiв;
в) зa Тoвapиствoм Hе 3aлишаeтЬся aHi пoдaлЬша yvaсть yпpaвлiнсЬкoгo пepсoHaлy y фopмi' якa зaзвичaй пoв'язaHa з вoлoдiHHям. aHi

eфeктивний кoнтpoлЬ 3a пpодaниMи фiнaнсoвими iнстpyмeнтaми, iнвестицiйнoю нepyxoмiстю aбo iHшип,lи aктИвaмИ;
0 сyмy дoxoдy мoжнa дoстoвipнo oцiнити;
д) ймoвipнo, щo дo Toвapиствa нaдiйдyть eкoнoмiчнi вигoди' пoв,язaнi з oпepaцiою; тa
e) витpатИ, якi бyЛи aбo бyдyтЬ пoнeсeнi y зв'язкy з oпepaцirю, мoжнa дoстoBipHo oцiнити.
flивiдeнди визнаютЬся дoxoдoм лишe y paзi, якщo:
- пpaвo тoBapиствa нa oдepжaHHя Bиплaт за дивiдeндaми BcтaнoBлeHo; 
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- e ймoвipнiстЬ, щo eкoнoмivнi вигoди' пoв'язaнi з дивiдeндами, нaдiйдyть дo тoвapиствa;
-  оyмy дивiAeндiB мolнa дoстoвipнo oцiнити.
loxiд визнaoться y звiтi пpo пpибyтки тa збитки зa yмoвИ вiдпoвiднoстi BИзHаЧeHHю тa кpитepiям BизHaHHЯ. BизHaння дoxoдy

вiдбyвaеться oдHoчaснo 3 Bи3HaHHям збiльшeння aкгивiв абo 3мeHшeHHя зoбoB'язaнЬ.
Bитpaти _ цe 3мeHшeння eкoнoмiчниx вигiд пpoтягoм oблiкoBoгo пepioдy y виглядi ви6уття ни aмopтизaцiТ aкrивiв aбo y виглядi

виникHeння 3oбoв'я3анЬ, peзyлЬтатoм чoгo e 3МeHшeння Чистиx aктивiв, зa виHяткoм зMeншeння, пoB'я3aнoгo з виплaтaми yЧaоHикaM.
Bитpати BизHaютЬся y зBiтi пpo прибрки тa збитки зa yмoви вiдпoвiднoстi визHaЧeHHю тa oднoчaсHo 3 визHaнHяM збiльшeння

30бoв'я3aHЬ aбo 3MeHцJeHня aктивiB.
Bитpaти HeгaйHo BизнaютЬся y звiтi пpo пpибyгки тa збитки, кoли видaтки He HадaютЬ мaйбрнix eкoнoмiчних вигiд aбo тoдi тa тiею

мipoю, якoю MaйбyтHi eкoнoмiЧHi Bигoди He вiдпoвiдають aбo пepeстaють вiдпoвiдaти вИзHaHHю як aктиBy У 3вiтi пpo фiнaнсoвий стaн.
Bитpати ви3HaютЬся y звiтi пpo пpибyтки та збитки такoж У тих випaдкax, кoли BИHикaютЬ зoбoв,язaHнЯ бeз визнaння aктивy.
Bитpати' пoHeсeнi y зв'язкy 3 oтpиMaHням дoxoду' визHaютЬся у тoмy ж пepioдi, щo й вiдпoвiднi дoxoди.
3.9'2. Bumpamu зa Пoзu'<a^nu
Bитpaти 3a пoзикaми, якi нe e чaстинoю фiнaнсoвoгo iнcтpyмeнry тa нe кaпiтaлiзyютЬся як частиHa сoбiвapтoстi aКгИвiB, вИ3HaЮтЬсЯ

Як витpaти пepioдy. Toваpиствo кaпiтaлiзyr B|Атpaти Ha пo3ики, якi бeзпoсepeдньo вiднoсяться дo пpидбaння, бyдiвництвa абo виpoбництвa
квалiфiкoBaHoгo aКтиBy, як чaстинa сoбiваpтoстi цЬoгo aктивy

3.9.3' Умoвнi зoбoв'яgaння ma aкmuвu.
Toвapиствo He BИзнao yмoвнi зoбoв.я3aння в 3вiтi пpo фiнансoвий стaH Toвapиствa' lнфopl\,ацiя пpo yмoвHe зoбoв'язaння

рoзкpивaoтЬся, якщo мo>кливiсть вибyття peсypсiв, якi втiлюють y сoбi eкoнoмiЧнi вигoди, нe e вiддaленoю. Toваpиствo He визHae yмoвHi
аКтивИ. стислa iнфopмaцiя npo yмoвний аКтив poзкpивarтЬся, кoли нaдxoджeнHя eкoнoмiчниx вигiд o ймoвipним.

4. oснoвHI пPипyщEннЯ' oцlнки тA сyджEнHя
Пpи пiдгoтoвцi фiнaнсoвoТ звiтHoстi Toвapиствo здiйснюe oцiнки тa пpИпyщeнHя, якi мaють вплИB Ha eлeмeнтИ фiнaнсoвoТ звiтнoстi,

dpyнryюvись нa MCФ3, MCБo тa тлyмaчeHHяx, poqpoблeниx Кoмiтeтoм 3 тлумaчeнЬ мilоapoднoi фiнaнсoвoТ звiтнoстi. oцiнки тa сyджeHHя
бaзyються нa пoпepeднЬoмy дoсвiдi тa iншиx фаtтopaх, щo зa iснyЮчиx oбстaвин ввaжaютЬся oбipУHтoваHиI\,и i зa peзyлЬтaтalvlи якИx
пpиймaються сyджeHHя щoдo бaлaнсoвoi вapтoстi aкrивiв та зoбoв'язaнь. Xova цi poзpaxyнки базyються нa нaявнiй y кepiвництва тoвapИстBа
iнфopмtаЦiТ пpo пoтoЧHi пoдii, фaггиннi pe3yлЬтaти мo)lryтЬ зрeштoю вiдpiзнятися вiд цих poзpaxyнкiв. oблaстi, дe тaкi сyджeHня о oсoбливo
Ba)клИвиIvlИ, oблaстi, щo xapaктepизyютЬся висoки1\4 piвнeм склaднoстi, тa oблaстi, в якиx пpипyщeння й poзpaxyHки MaютЬ вeликe знaчeHHя
для niдгoтoвки фiHaнсoвoТ зBiтнoстi зa MCФ3, нaвeдeнi ни>шe.

4'1. Cyдкeння щoдo oпepaцiй, пoдiй а6o yмoв за вiдсщнoстi кoнкpeтниx MCФS
Якщo нeмae MCФ3, якиЙ кoнкpeтHo зaстoсoвyeтЬся дo oпepaцiТ, iншoТ пoдiТ aбo yмoвИ, кepiвHицтвo Toвapиствa зaстoсoвye сyджeння

пiд чaс poзpoблeння тa зaстoсyвaнHЯ oблiкoBoТ пoлiтики, щoб iНфopмaЦiя бyлa дopeчHoю для пoтpeб кopисryвачiв для пpийняття
eкoнoмiчниx piшeнЬ тa дoстoBipHoю, y тoмy 3Hачeннi ,  щo фiнaHсoвa звiтнiсть:

. пoдao дoстoBipHo фiнaнсoвИЙ стaн, фiнансoвi peзyльтaти дiяльнoстi тa гpoшoвi пoтoки Тoвapиствa;

.  в iдoбpa)кae eкoнoмiЧHy сyтнiсть oпepaЦiй, iHших пoдiй aбo yмoв, a He лИшe юpидичHy фopмy;

. о HeйтpaлЬнoю, тoбтo вiльнoю вiд yпepeджeнь;

. r пoвHoю B yсix сyгтrвиx aспeктax.
пiд чaс здiйснeння сyджeнHЯ кepiвництвo ToвapистBa пoсилaoтЬся нa пpийнятнiстЬ HaвeдeHИx далi джepeл тa BpaxoBye ix y

низxiднoмy пopядкy:
a) BиI\'oги B MсФ3' y якиx iдeтъся пpo пoдiбнi та пoв'язaнi з ниMИ пИтaнHЯ;
б) BизнaчeHHя' кpитepiT визHaHHя та кoнцenцiT oцiнки акгивiв, зoбoв'язaнь, дoxoдiB тa вИтpaт y Кoнцeпryaльнiй ocнoвi фiнансoвoT

звiтнoстi.
пiд чaс здiйснeння сyджeHHя кepiвництвo Toваpиствa BpaxoBye HaйoстaHнitui пoлo)кeHHя iншиx opгaнiв, щo poзpoблЯютЬ тa

зaтBepд)lryютЬ стaHдapти, якi зaстoсoвyють пoдiбнy кoнцeпryaлЬHy oснoвУ для poзpoблeнHя стaHдаpтiв, iншy пpoфeсiйнy лiтeparypy 3 oблiкy
тa пpийнятi гaлyзeвi пpaКтИки, тiою мipoю, якoю вoHИ He сyпepeЧaтЬ Bищe3aзнaЧeHи[4 джepeлaм.

oпepaцiТ, щo He peглaмeHryютЬся MCФ3 ТoвapистBoM He здiйснювaлись.
4'2' Cуджeння щoдo спpавeдливoi вapтocтi aктивiв Toвapиства
Cпpaвeдливa вapтiсть iнвeстицiй, щo aКтиBHo oбepтaються нa opгaнiзoвaних фiнaнсoвиx pиHкax, poзpaxoвyrтЬся на oсHoвi пoтoчнoi

pиHкoBoТ вapтoстi Ha мoмeнт закpиття тopгiв нa звiтнy дary. B iншиx випадкax oцiнка спpaвeдлИвoТ вapтoстi /pyнryeться нa сyджeHняx щoдo
пepeдбaчyваниx мaйбyгнiх гpoшoвиx пoтoкiв, iснyюvoТ eкoнoмiчнoТ сиryaцi.i' pизикiв' властиBиx piзним фiнaнсoвим iнстpyмeнтaм' тa iншиx

фaкгopiв 3 BpaxyBaHняM вимoг MCФ3 1 3 кoЦiнкa спpaвeдливoТ вapтoстi>.
4.3. Gyджeння щoдo змiн спpaвeдливoT вapтoстi фiнaнсoвиx аlсгивiв
Кepiвництвo Toвapиствa вBaжаe' щo oблiкoвi oцiнки та пpипyщeHня, якi мають стoсyнoк дo oцiнки фiнaнсoвиx iнстpyмeнтiв, дe

pинкoвi кoтиpyвання He дoсryпHi, o КлючoBиl\' д)кepeлoм HeBизначeнoстi oцiнoк, тoмy щo:
a) вoHи з Bисoким сryпeнeм ймoвipнoстi зазHaЮтЬ змiн 3 плиHoм нaсy, oскiльки oцiHки бaзyютЬсЯ Ha npипyщeнняx кepiвництвa

щoдo вiдсoткoвиx стaвoк, вoлaтильнoстi' змiн вaлютниx кypсiв, пoкaзHикiв крeдитoспpoмoжHoстi кoнтpагeнтiв, кopиryBaHЬ пiд чaс oцiнки
iнстpyмeнтiв, a тaкoж спeцифiчниx oсoбливoстeй oпepaцiй; тa

б) вплив змiни B oцiнкax Ha aКтиви, вiдoбpaжeнi в звiтi пpo фiнaнсoвий стaH, a тaкoж нa дoxoди (витpaти) Ivloжe бyти зHaЧниM.
Якби кepiвництвo Toвapиствa викopИстoвyвaлo iншi пpИпyщeHHя щoдo вiдсoткoвИх стaвoк, вoлaтильнoстi, кypсiв oбмiнy вaлют,

кpeдитHoгo peЙтинry кoнтpaгeHтa, дaти oфepти i кopиryвaнь пiд vaо oцiнки iHстpyMeHтiB, бiльшa aбo мeншa змiнa B oцiHцi вapтoстi фiнансoвиx
iнстpyмeнтiв y paзi BiдсyrHoстi pинкoвиx кoтиpyвaHЬ мaлa б iстoтний BплиB Hа вiдoбpaжeний y фiнaнсoвiй звiтнoстi нистий пpибyтoк тa збитoк.

PoзyмiючИ вaiкливiсть викopИстанHя oблiкoвих oцiнoк тa пpИпyщeHЬ щoдo спpaвeдливoi вapтoстi фiнaHсoBиx aКгиBiв в paзi
вiдсyтнoстi вxiдних дaниx щoдo спpaвeдливoT ваpтoстi пepшoгo piвня, Кepiвництвo Тoвapиствa плaнye викopИстoByвaти oцiнки тa сyджeHHя
якi бaзyютьcя Ha пpoфeсiЙHiЙ кoмпeтeHцiТ пpaцiвникiв тoваpиствa, дoсвiдi тa l\'инyлиx пoдiяx, a тaкo)к 3 викopИстаHHяI\,l poзpaxyHкiв тa
мoдeлeй вapтoстi фiнaнсoвиx aктивiв. 3aлyнeння 3oBнiшнix eкспepтHиx oцiнoк щoдo тaкиx фiнaнсoвиx iHстpyмeнтiв дe oцiнкa, якa бa3yeтЬся
Ha пpoфeсiйHiй кoмпeтeнцii, дoсвiдi тa poзpаxyHкax e нeдoстaтнЬoю, Hа дyl\'кy Кepiвництвa e пpийнятним тa нeoбxiдним.

Bикopистaння piзнИx маpкeтИнгoвиx пpиnyщeHЬ тalaбo мeтoдiв oцiнки тaкoж мoжe мати знaчний вплиB Ha пepeдбavyвaнy
спpaвeдлиBy вapт|стЬ.

4.4. сyдx(eння щoдo oнiкyвaниx тepмiнiв yтpимyвaння фiнансoвиx iнстpyмeнтiв
Кepiвництвo Toвapиствa зaстoсoвye пpoфeсiЙнe cyджeнHя щoдo тepмiнiв yтpиMaHHя фiнaнсoвиx iнстpyмeнтiв, щo вxoдятЬ дo склaдy

фiнансoвиx aкгивiв. пpoфeсiйHe сyджeння зa циIvl питaHням ipyнryeться нa oЦiнцi pизикiв фiнансoвoгo iнcтpyмeнry, йoгo пpибyткoвoстi й
динaмiцi тa iHшИx фaКгopax. Пpoтe iснyють нeBизHaчeHoстi, якi мoЩпь бyти пoв'язaнi з пpи3yпинeHHяM oбiгy цiнниx папepiв, щo He e
пiдкoнтpoлЬним кepiвHИцтBy тoвapИствa фaкгopoм i мoжe сyттевo вплиHyги нa oцiнкy фiнaнсoвиx iнстpyментiв.

4.5' Bикopистання ставoк дискorrryвання
Cтaвкa дискoнry - цe прoцeHтHa стaвкa' якa BикopистoвyeтЬся длЯ пepepaxyнкy lvtaйбyгHix пoтoкiв дoxoдiв в eдиHе зHaчeнHЯ

тeпepiшHЬoТ (пoтovнoТ) вapтoстi, якa e бaзoю для визнaЧeння pинкoвoТ вapтoстi бiзHeсy. 3 eкoнoмiчнoi тoчки зopy, в poлi стaвки дискoHry e
бaжaнa iнвeстopy стaвкa дoxoдy Ha вклaдeний кaпiтaл y вiдпoвiднi 3 piвHeм pизикy пoдiбнi oб.eКги iнBeсryвaння, aбo - стaвкa дoxoдy 'зa
алЬтepнативHиlvtи вapiaнтaми iнвeстиЦiй iз зiстaвляння piвня pизикy Hа дary oцiнки. Cтaвка дискoHry мae BизнaЧaтися з ypaxyвaнням тpЬox

фaкгopiв:
a) вapтoстi гpoшeй y vaсi;
б) вapтoстi джepeл, якi залyнaються для фiнансyвaння iнвeстицiйHoгo пpoeКтy, якi вимaгaють piзнi piвнi кoMпeHсaцiТ;
в) фaктopy pИзИкy aбo мipи ймoвipнoстi oтpимaння oviкyвaниx y майбrгHЬoмy дoxoдiв'
Cтaнoм Ha 31.12.2021 сepeднЬoзвaжeнa стaвкa 3a пopтфeлeм бaнкiвськиx дeпoзитiв y нaцioналЬHiй вaлютi в бaнкax, y якиx He

Bвeдego тимчaсoвy aдмiнiстpaцiю aбo He зaпpoваджeнo лiквiдaцiйнy кoмiсiю, станoвилa 7,2 oЬ piuних. |нфopмaцiя, щo викopистaHa для
ви3Haчeння сepeдHЬoзBaжeнoi стaBкИ oдepжaHa з oфiцiйнoгo сaйry HБy 3a пocИлаHHям https://bаnk.gov.ua/сontrol/uk/a|linfo poздiл <Bapтicть
стpoкoBиx дeпoзит|в).



пPиtvllтки дo P|Чнoi Ф|нAl.{сoвoТзBIтHoст| тoB (AЦ (tvloтoP сIт|D
зA Plк' щo зAк|HчиBсЯ 3,t гPyдHя 2021PoKУ

4.6. Cyдкeння щoдo вияв,reння oзнак 3нeцiнeння aкгивiв
Biднoснo фiHaHсoвиx aкrивiв, якi oцiнЮютЬся зa aмopти3oBaHoю вapтiстю, Тoвapиствo Ha даry виHикHeння фiнансoвиx aкгивiв тa нa

кoжнy звiтнy дary визHачae piвeHЬ крeдитнoгo pизикy.
Тoвapиствo вИ3Hae pe3epв пiд збитки для oнiкyвaниx кpeдитниx збиткiв за фiHaHсoвими aКтивaп4и, якi oцiHюютЬся зa aмopти3oвaнoю

вapтiстю' y poзмipi oчiкyвaниx кpeдИтниx збиткiв зa вeсЬ стpoк дiТ фiнансoвoгo aктиBy (пpи знaчнoмy збiльшeннi кpeдитнoгo pизику|для
кpeдитнo-знeцiнeниx фiнaнсoBиx aKгивiB) абo 12-мiсячними oviкyвaними кpедитниMИ збиткaми (y paзi HeзнaЧHoгo зpoстaHня кpeдитHoгo
pизикy).

3азвичaй oviкyeться, щo oviкyвaнi кpeдитHi збитки зa BeоЬ стpoк дiТ мають бyти визнaнi дo тoгo, як фiнaнсoвий iнстpyмeнт стaнe
пpoстpoнeний. Як пpaвИлo, кpeдитний pизИк зHаЧнo зpoстaо щe дo тoгo, як фiнaнсoвий iнстpyмeнт станe пpoотpoЧeним aбo бyдe пoмiveнo
iншi чинники 3aтpиlvlки плaтeжiв, щo e спeцИфiчHИMИ для пo3ичaлЬHикa, (Haпpиклaд, здiЙснeння мoдИфiкaцiT aбo peстpyКrypи3aцiТ).

Кpeдитний pи3ик зa фiнaнсoвим iнстpyмeнтoм вважarтЬся нИзЬкиM, якщo фiнaнсoвий iнстpyмeнт мae низькиЙ pизик HaстaHHя
дефoлry, пoзИчaлЬHИк мae пoтркнiй пoтeнцiaл викoHyвaти cвoТ дoгoвipнi зoбoв.язання щoдo гpot'|Joвиx пoтoкiв y кopoткoстpoкoBiй
пepспeкгивi, a неспpиятливi змiни в eкoнoмiчниx i дiлoвиx yмoвax y дoвгoстpoкoвiй nepспeКгивi мox(yтЬ 3Hизити, aлe нe oбoв'язкoвo здaтHiстЬ
noзИчaлЬHика Bикoнyвати свoT зoбoв'язaнHя щoдo дoгoвipнИx гpoшoвиx пoтoкiв.

Фiнaнсoвi iнстpyмeнти He BвaжaЮтЬся тaкими, щo lvrаютЬ низький кpeдитний pизик лИшe нa пiдстaвi тoгo, щo pизик дeфoлry за HИми e
Hи)|{t.{Им, нiж pизик дeфoлтy зa iншими фiнaнсoвими iнстpyмeнтами тoвapИстBa aбo нi)к кpeдитний pизик юpисдИкцiТ, в якiй тoвapиствo
здiйснюe дiялЬHiстЬ.

oчiкyвaнi кpeдитнi збитки зa вeсЬ стpoк дiТ нe визнaються зa фiнaнсoвим iнстpyмeнтoм пpoстo нa пiдстaвi тoгo, щo вiн ввaжaвся
iHстpyмeнтoM iз низьким кpeдитнИм pизИкolvl y пoпepeдHЬoMy звiтнoмy пepioдi, aлe He вважaeтЬся тaким стaHoM нa звiтнy дary. У тaкoмy
випaдкy Тoвapиствo 3'ЯсoByо, чи l\Лaлo мiсце знavнe зpoстaHHя кpeдитHoгo pи3икy з MoMeHry пеpBiсHoгo ви3HaHHя, a oтжe чи пoстaлa пoтpeба
y визнaннi oнiкyвaних кpeдитниx збиткiв зa вeсь стpoк дiT.

oЧiкyвaнi кpeдитнi збитки вiдoбpaжaють власнi oviкyвaння Тoвapиства щoдo кpeдитHиx збиткiв. ..
5. PoзкPиття |HФoPмAцli щoдo викoPистAннЯ спPAвЕдливol вAPтoстl

5.1. Meтoдики oцiнювання тa вxiднi данi' Ёикopистанi дЛя сlшадaння oцiнoк за спpaвeдливoю ваpтiстю
Тoвapиствo здiйснюe виKЛючHo бeзпepepвнi oцiнки спpавeдливoТ вapтoстi arгивiв тa зoбoв'язaнь, тoбтo такi oцiнки, якi вИмaгaЮтЬся

викopистaння

У 2021 poцi пepeмiщeння мiж piвнями iepapхii нe бyлo.
У 2021 тa 2020 poкаx пepeвeдeнЬ Miж piвняМи iepapxiT He бyЛo.

Класи aкrивiв тa
зoбoв,язaнь, oцiнeних зa
спoавeдлиBoю BaDтiстю

Meтoдики oцiHюBaHHя
Meтoд oцiнки

(pинкoвий, дoxiдний'
витoатний)

виxiднi дaHi

Гpotuoвi кoшти Пepвiснa тa пoдaлЬшa oцiHкa гpoluoвиx кouJтiв
здiйснюeться 3a спpaвeдливoю вapтiстю, якa
дoDiвнюe ix нoмiнaльнiй вaoтoстi

PинкoвиЙ oфiцiйнi кypсИ HБy

IHстpytйeHти кaпiтaлy Пepвiснa oцiHкa iHстpyMeнтiв кaпiтaлy 3дiЙсHюoтЬся
зa Тx спpaвeдЛивoю вapтiстю, якa зазвичaй
дopiвHюо цiнi oпepaцiТ, в xoдi якoT бyв oтpимaний
актиB. Пoдaльшa oцiнкa iнcтpyмeнтiв кaпiтaлy
здiйснюеться зa спpaвeдливoю Bapтiстю Ha дary
oЦiнки.

Pинкoвий'  дoxiдниЙ oфiцiйнi бipжoвi кypси
opгaHi3aтopiв тopгiв нa Аary
oцiнки, зa вiдсyrHoстi
вИзHaчeHoгo бipжoвoгo кypсy Hа
даry oЦ|Hки' викopИстoвyeтЬся
oстaHHя бaлaнсoва ваpтiсть, цiни
зaкpиття бipжoвoгo тopгoBoгo
дня. У paзi вiдсyтнoстi бipжoвиx
кypсiв викopиcтoвyeться бyдь-
яка B|дкpИтa та дoсryпHа
iнфopмaцiя' Чи 3acтoсoByютЬся
iншi мeтoди oцiнки

Дeбiт0pсЬкa
забopгoванiсть для
пpoдilry

Пepвiсна oцiнкa дeбiтopсЬкoТ 3aбopгoвaнoстi як
фiHaHсoвoгo aктивy здiйснюeтЬся зa сoбiвapтiстю,
якa зaзвичaй дopiвнюе цiнi oпepaцiT, в xoдi якoТ бyв
oтpимaний aкгив' Пoдaльшa oцiнкa здiйснюeться

вaDтlстю.

PинкoвиЙ, дoxiдний I-{iни нa pинкy, дaнi oцiнки
пpoфeсiйниx oЦiнювачiв

5'2. Bnлt1B 3акpитиx вxlдниx дaниx длlя пepioдичниx oцiнoк нa пpибyтoк
збитoк

Piвeнь дo якoгo нaлeжатЬ
КлaсИ аКtивiв тa
зoбoв'язaнь,
oцiнeних зa
спpaвeдлиBolo
ваoтiстю

1 р|вeнЬ
(тi, щo MaютЬ кoтиpyBaння'

тa спoстepe)ryвaнi)

2 piвeнЬ
(тi, щo He I\'aютЬ
кoтиpyвaHЬ' aлe
cп6стenewR'нi)

з piвeнЬ
(тi, щo He мaЮтЬ кoтиpyвaHЬ
i He e спoстepexryвaними)

Усьoгo

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
Дaтa oЦ|Hки 31.12.20 З1 .12 .21 31.12.20 31.12.21 31-12.20 з1.12.219 31.12.20 31.12.21
lнстpyмeHти
капiтaлv (aкцiiJ

!eбiтopськa
забopгoвaнiоть
лля пoo.цa)ry

1 419 1 119 1 419 1 119

5.4. пepeмiщeння мiж 2.м тa 3.м piвнями iеpapxii

5.5. oц|нюютЬся 3 3-ro
Клaои aKгИвiв, oцiHeHих 3a
спpaвeдлиBoю Bapnстю 3
викopистaHням 3-гo piвня

iopapxiT

3aлишки стaHoм Hа
31.12.2020 p.

| |pидoaHHя
(пpoдaжi)

3aлишки стaнoм на
31.12.2021 p.

Cтaття (стaтгi) y пpибyткy aбo
збиткy' y якiй пpибрки aбo

збитки ви3нaнi

!eбiтopськa забopгoвaнiоть
лля пDoдaя(v

1 419 -300 1  1 1 9 0

5.6. po3кpиття' щo виl'4агаютЬся 1 з
BIHс

спpaвeдливa вapтiстЬ

2020 2021

1 2 3

lнстpyмeнти кaniтaлy (aкцii)

Цeбiтopськa зaбopгoвaнiсть для пpoдaжy 1 419 1 119
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Гpoшoвi кoшти 0 1

Cпpaвeдливy вapтiсть дeбiтopськoТ зaбopгoвaнoстi нeмo}{ливo BизHачити дoстoвipнo, oскiльки нeмаe pинкoвoгo кoтиpyвaнHя циx
aктив|в.

Кepiвництвo тoBapистBа Bвaжaо, щo HaвeдeHi poзкpиття щoдo 3aстoсyBaHHя спpaвeдливoТ Bapтoстi o дoстaтHiми, i He Bвa)кao, щo 3a
мeжaми фiHaHсoвoТ звiтнoстi зaлишилaсЬ бyдь-якa сrгтовa iнфopмaцiя щoдo застoсyBaHHя спpaBeдливoТ вapтoстi, якa Mo}кe бyти кopисHoю

для кopисryвaчiв фiHaнсoвoТ звiтнoстi.
6. PoзкPиття |нФoPttЛAц|i, щo пIдтвEPд)|ryс стAттl пoдAнl y ФIнAнсoвиx зв|тAx

6.,|. нeматepiальнi aпиви
стaнoм нa 31 .12.2021 тa 31 .12.2020 Тoвapиствo нe Maлo нeматepiaльниx aКгивiв.
6.2' oснoвнi засoби

гpyдHя zU20 poкy y

Cтaнoм на 31.12.2021p. нa бaлaHсi Toвapиствa He мaо iHшиx дoвгoстpoкoвих фiнaHсoвиx iнвeстицiЙ.
Cтaнoм нa 31 '12'2021p. тa нa 31 .12.2О20p' y Тoвapиствi oблiкoвyються нaсryпнi пoтovнi фiнaнсoвi aкгиви, якi пpeдстaвЛeHi дeбiтopськoю

зaбopгoвaнiстю для пpoдax{y' 3 HaсryпHими кoнтpaгeнтaми:
. пpAT кКoMПЛЕКC (ЛИБ|ДсЬкИЙ> - пpидбaнo 3 мeтoю пepeпpoдa}ry зa дoгoBopoм вiдсryплeння пpaBa Bимoги. сyмa, 3a якoю

oблiкoвyeться 3a3нaЧeHa зaбopгoвaнiсть стaHoBитЬ 444тиc. гpн.тa744 тис. гpн' вiдпoвiднo.
. Швeць oлeксaндp Кoстянтинoвич - пpидбaнo 3 мeтoю пepeпpoдil(y зa дoгoвopot\il фaкгopинry. Cyмa, зa якoю oблiкoвyeтЬся

зa3начeнa дeбiтopськa зaбopгoвaнiсть стaHoвитЬ 65 тис. гpн. Toвapиствo нe здiйснювaлo пepeoцiнкy зазнaчeнoТ дeбiтopськoT забopгoванoстi,
тaк як сyцa пpидбaння стaнoвитЬ 0,14 % вiд нoмiнальнoT вapтoстi. Пpoтягoм 2021 poку Тoвapиствo нe здiЙснювaлo пpoдaж цioТ дeбiтopсЬкol
забopгoвaнoстi. Тoвapиствo ввaжае, щo вapтiсть цieT дeбiтopcЬкoТ зaбopгoвaнoстi e спpaвeдливoю.

31.12.2020 31.12.2021
IHшa пoтoчна дeбiтopськa зaбopгoвaнiсть

дeбiтopсЬкoТ зaбopгoвaнoстi нe маe.
Piвeнь кpeдитнoгo pизикy для вищeвказaнoi зaбopгoванoстi визначeний як низький. тoBapиствo He фopмyвaлo pe3epBи пiд oчiкyвaнi

кpeдитнi збитки' fleтaльнa iнфopмaцiя Haвeдeна в poздiлi 7.3.1 Пpимiтoк.
6.6. |ншi aкгиви

<AЦ кМoТoP ClТI> стaнoм нa31j22021 oблiкoвyються iншa пoтoчнa зaбopгoвaнiстЬ:
r ToB кТEХHoMACТll y сyмi 485 000'00 (Чoтиpистa вiсiмдeсят п'ятЬ тисяч гpивeHЬ 00 кoпiйoк) - згiдHo дoгoBopy дopyЧeHHя

вiдсryплeння пpaBa виMoги щoдo кyпiвлi тopгoвиx rЙapoк пAТ (лAКMA). пoпepeдHЯ oплaтa;
. ПpAТ <|К к|HЕКo> y cyмi 25 000'00 (Двaдцять п'ятЬ тиcяч гpИвeHЬ 00 кoпiйoк) пoпepeдHя oплaта 3а дoгoвoporЙ кoмiсiТ щoдo

кyпiвлi oBПД;
о ПpAТ кКoMПЛEКC клИБl.QCЬкИЙ) y cyMi 5104604 10 (П'ять мiльйoнiв стo чoтиpИ тисячi шiстсoт voтиpи гpивнi .10 кoпiйoк) -

пoпepeдHЯ oплaтa зa дoгoвopoM кyпiвлi пpoдaжy кopпopaтивHиx пpaв.
6.6' cтатрний кaпiтaл

Biдпoвiднo дo вимoг 3aкoнy УкpаТни кПpo дepжaвнe peryлюBaнHя pинкy фiнaнсoвих noслyг) вiд 12'07.2001 Ng2664-||l BстaнoBлeHo
нaсryпнi виMoгИ дo BлaсHoгo кaпiтaлy фiнaнсoвoT yстaнoви (кoмпанii) Тoвapиства He мeHшe нiж 3 мiльЙoнiв гpиBeнЬ.

ётaнoм Ha 31'12.2021 тa нa 3.|.12.2020 стaryтний кaniтaл Toваpиствa стaнoвить 6930 тис. гpн. Cтaтрний капiтaл Тoвapиствa
сфopмoвaниЙ y пoвHoмy oбся3i.

6.7' BлacнuЙ капiтaл
Cтaнoм нa31.12.2021 тaнё31.12.2020 Bлaсний кaпiтaл стaнoBить6672 тис гpH. тa 6 503 тис. гpH вiдпoвiднo. Тaким чинoм, Тoвapиствo

нaкoпичeнa
з1'12.2o2o з 3

Hapaxoвaнo 1 1

Cписанo

з1.12'2021 4 4

з1.12'2021 0 0
з1.12'2020 1

танoм нa 31 2020 склaдi oснoвних зaсoбiв пoвнiстю зHoшeHиx oсHoвHиx He Mar.
6.3. Фiнaнсoвi активи' щo oцiнюютЬся за спpaвeдпивoю ваpтiстю, з вiдoбрaжeнням peзyлЬтаry пepeoцiнки y пpибyткy aбo

Cтанoм нa31'12.2o20 cтанoм нa 31'12.2021

|ншi дoвгoстpoкoвi фiнансoвi iнвeстицiT (aкцii)

.Qeбiтopськa забopгoвaнiсть для пpoдaжy 1 419 1 119

Стeном на З.l .t |нвeстиЦlи.

6.4.
Haймeнyвання стaнoм нa 31'12'2o2o Cтанoм нa31.12.2021

гpoшoвi кoшти нa пoтoчниx paxyнкаx' UAH 0 1

6.5. зa

cтанoм нa31'12.2020

3a po3м|polЙ Bлaснoгo кaп|тaлy в|дпoBlдae BИMoгaМ 3aк()H()д
стDvктvDa власнoгo капiтaлv:

Hаймeнvвання статтi Gтанoм нa31.12'2o2o Cтанoм нaз1'12'2021
Cтаryтний кaпiтaл 6 930 6 930

Hepoзпoдiлeний пpибрoк (нeпoкpитиЙ 3битoк) -427 -719

8
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пPиIVI|тки дo P|чHoТ ФIHAнсoBoT зBlтHoстl ТoB кAЦ (tvloтoP сlт|D

та витpaти
Bсi стaттi дoxoдiв i витpaт, визнaнi y звiтниx пepioдax вKлюЧeHo дo оклaдy Звiry пpo фiнaнсoвi pe3yлЬтaти (3вiт пpo сyкytlниЙ дoxiд).
Bитpaти вiдoбpaжaються в бyxгaлтepськoмy oблiкy oдHoчaсHo зi змeнUJeнHям aктивiв aбo збiльшeнням зoбoв'язaнь. Bитpaтaми

3вiтнoгo пepioдy визHaЮтЬся aбo змeншення aкгивiв aбo збiльшeння зoбoв'язaнь, щo пpивoдитЬ дo змeHшeHHя власHoгo кaпiтaлy
Тoвapиcтвa, зa yмoви, щo цi витpaти мo>юдь бри дoстoвipнo oцiнeнi.

Bитpaтaми визHaютЬся вИтpaти пeвHoгo пepioдy oдHoчасHo 3 визHaHняM дoxoдy, для oтpимaнHя якoгo BoHИ здiйснeнi.
3а yмoви' щo oЦiнкa дoxoдy мoжe бyти дoстoвipнo визHaЧeнa' дoxoд y 3вiтi пpo фiнaнсoвi peзyлЬтaтИ вiдoбpaжaеться в мoмeнт

Haдxoджeння arгивy aбo пoгaшeHHя зoбoв.язaння, якi пpизвoдять дo збiльшeння влaсHoгo кaпiтaлy тoвapиствa.
3a yмoви' щo oцiнкa Bитpaт Mo)кe бщи дoстoвipнo визHaчeнa, витpaти вiдoбpажаються y 3вiтi пpo фiнaнсoвi peзyлЬтaтИ B мoМeHт

вибyпя arгивy aбo збiльшeння зoбoв'язaння.
.Qoxoди i Bитрaти зaзвиЧaЙ вpaxoвyютЬся пpиHципoм нapaxyвaння зaлeжнo в|д сryпeHя зaвepцJeHoст| кoнкpeтHo| oпepaц||' якa

як | 3aгaлЬHoгo ' як|

doхodu, iнuri вumpamu

B 2021 poцi Toваpиствo нe здiйснювaлo пpoдil(фiнaнсoBиx iHвeстицiЙ.
Елetleнm u ollepaцi Йtl uх в umpamu

Фiнaнcoвi вumpamu poки Toвapиствo фiнaнсoвиx

пpo pyx гpoшoвих
3вiт пpo pyx гpoшoвиx кoштiв 3a 2020 тa 2021 poки сКлaдeHo Тoвapиствoм зa вимoгaMи MсБo 7 3a пpяIvlим мeтoдoм. У звiтi

вiдoбpaжeний pyx гpollloBиx кoштiв вiд oпepaцiйнoТ, iнвeстицiйнoT тa фiнансoвoТ дiяЛЬнoстi Тoвapиствa.

тий дoxiд вiд peалiзaцiТ (дoхiд пpoдa)ry

Iншi oпepaЦiйнi дoxoди i B|Атpaти

Б. lншi фiнансoвi дoxoди i витpaти

B. |ншi дoxoди i витpати

loxiд вiд peaлiзaцiТ iншиx пoслyг

Iншi витpати 2020 2021

|ншi oпepaцiйнi витpaти (opeндa' ayдит тa iншi витpaти) 1 3 o,i

2021 poкУ тoвapистBo здiйснилo пpoдaж дeбiтopськoI зaбopгoвaнoстi

2020 2021

MaтepiaлЬHi sитpaт|А

Bитpaти нa oплary пpaцi 115 180

BiдpaxyBaHня нa сoцiaльнi зaxoди 27 40

Aмopтизaцiя oснoBHиx зaсoбiв i HeMaтepiaлЬниx aКгиBiв 1

|ншi oпepaцiйнi витpaти zo 71

BсЬoгo oпepацiйниx витpат 292

2o21 тe 2o2o ooки Toвaoиствo нe мa дoxoдlв тa витDaт
нa

Haймeнvвання пoкaзHикa 2020 pitl 2021 piк

фiнaнсoвий pe3yлЬтaт дo oпoдaткyвaння: пpИбyгoI(/збитoк нa кiHeцЬ
пepioдy

-1 69 -zJz

BитpaтИ з пoдaткy нa пpибщoк

]иотиЙ фiнaнсoвий peзyльтaт: пpибyгoK/збИтoк Ha кiHeцЬ пepioдy - 169 -292

кoll lт|в

oсHoвHии якol  BoHoметoю
Hаймeнyвання стaттi зa 2020 piк la2021 piк.

I. Pyx кoштiв y peзyлЬтaтi oпepaцiйнoТдiяльнoстi Hадхoджeння вiд:
PeaлiзaцiТ пpoдyкцii (тoвapiв, poбiт, пoслyг) 3а дoгoвopaми
вiдсwплeння пDaвa вимoги

0 0

|ншi HaдxoджeHHя 34

BитpaчaHHя Ha oплary тoBaplв' poolт' п0слyг - 1 3 -oJ

BитoачaHня Ha oплaтv пDац| -Уo 152

вИтoaЧaнHя нa oплary в|дpaxyваHЬ Ha сoц|алЬH| 3axoдИ -28 -42

a



зA P|к' щo зAк|HчиBся з1 гPyдl-|Я 2021PoKУ

витpaчaння Ha oплary 3oбoB'я3aHЬ i3 пoдaткiв i збopiв - 25 - 5 1

BитpaчaнHя Ha oплaтy 3oбoB'я3анЬ з noдaткy Ha пpибyгoк

BитpаЧaHHя Hа oплary зoбoв,язaнь з iH|.!иx пoдaткiB i збopiB

Bитpaнaння нa Bиплaтy aвaHсiB 1 R

BитpaчaHHя Ha oплaтy ЦiлЬoBиx BHeскtB -23

|ншi витpaнaння -4 -э

Чистий pyx кoштiв вiд oпepaцiйнoТдiяльнoстi -168 -299

Haдxoджeння Biд пoгaшeнHя пo3ик ,|в7 300

Ч истий pyx кoЦтiв вiд iнвeстицiЙнoT дiяльнoстi 1в7 з00

чиcт'|Й pyx кoштiв вiд фiнансoвoТ дiяльнoстi

Чиcтий pyx rpoшoвих кoштiв зa звiтний пepioд -1

3aлишoк кoщтiв нa пoчaтoк poкy 1

3алишoк кoштiв на кiнeць poкУ 1

пPиM|тки дo P|чHoТ ФlнAнсoBoTзBlтHoст| тoв (AЦ (tvloтoP сtтlD

2020 oiк 2021 piк
3алишoк нa пoчaтoк 6 930 6 930
КopиryваHня:
Bип oа влeння пol\ilилoк
CкooигoвaниЙ 3aлишoк Ha пoчaтoк
Bнeски .пo кaniтaлv
Пoибvтoк (збитoк) -427 719
Bлaсний кaпiтaл 6 503 6 211

2021 кап|тaл| ям 292 т|Ac, гpн. вiд здiЙснeння oснoвнo.lПpoтягoм
дiяльнoстi.

poкy y влaсHoMу i бyли спpиvинeнi oтpИMaнням збиткy y poзмipi

7. P03кPиттЯ |нt.lJoi ll.|ФoPMAцIT
7.{ Умoвнi зoбoв'язaння
7.1'1, Cуdoвi I'oЗoвu
Пpoтягoм 2021 poкy тoBapиствo сaмoстiЙних сyдoвих пoзoвiв нe висyвaлo.
Пpoтягoм 2021 poку..
Aj Тoвapиствo.бyлo залyнeнo y якoст| тpeтьoТ oсoби зa пoзoвoм ToB <Moкpa спpaвa) дo пpAт (КoMпЛЕкс (ЛИБlДсЬкИЙ).

(Cпpавa N9 910/1629/20). Cрь сyдoвoi спpaви - ви3нaння пepeвФкнoгo пpавa.. Peзyльтaт пepшoi.iHстafiцii- y пoзoвi вiдмoвлeнo пoBHiстю.
PoзгляHyгo Пiвнiчним апеляцiйним судoм 22'o4'2021. 3yстpivний пo3oв пpAт (КoMпЛЕКс <I1Иь|ДCьк|А|/1) пpo стягнeння збиткiв'

Ьi тoвapиствo бyлo зaлщeнo y якoстi тpeтьoT oсoби зa пoзoвoM ТoB кMoкpa спpaва) дo Пpивaтнoгo нoтаpiyсa кMHo - Mиxaйлeнкo
.A. (Cпpaва N9 761/19436/20). Cyть сyдoвoТ спpaви - ви3HaHHя пpoтипpaвниМ тa скacyBaHHя piшeHHя.

Peзyльтaт пepшoТ iнстанцii._ y пo3oвi вiдмoвлeнo пoвнiстЮ. Peзyльтaт дpyгoT iHстaнцiТ - пo3oB зaлишeHo бeз зaдoвoлeння.
Biдмoвлeнo y вiдкpиттi кaсaцiйнoгo пpoвaд)кеHня 05 -04.2021'

B) Тoваpиствo бyлo зaлyveнo y якoстi тpeтьoТ oсoби зa пo3oвol\, ToB кMoкpa спpaвa) дo Пpивaтнoгo нoтapiyсa КMHo - Mиxайлeнкo
.A. (cпpaва N9 910/7756/21)' Cщь сyдoвoТ спpаBи - ви3HaHHЯ пpoтипpaвним тa скaсyBaHня piшeння.

Гoспoдapський сyд M. киeвa. Poзглянyтo. HaпpaBлeHo дo aneляЦiйнoгo сyдy. 22.10'2021PeзУлЬтaт пepшoТ iнcтaнцit.- y пoзoвi
BiдMoBлeHo пoвнiстю. Peзyльтaт дpyгoT iHстaHцiT - пoзoв зaлИuJeнo бeз задoвoлeння. Biдмoвлeнo y вiдкpиттi кaсaцiйнoгo пpoвaджeння
05.04.2021. тoвapиствo сyдolvl зaлyЧeнo Як тpeтя oсoбa нe бyлo.

7'1'2. oпoОam'(увaння.
Bнaслiдoк нaявнoстi B yкpaТHсЬкoMy пoдaткoвoмy зaкoнoдaвствi пoлoжeнЬ, якi дoзвoляють бiльш нiж oдИH Bapiaнт тлyмачeHHя, a

тaкoж чepe3 пpaктикy, щo сКлaлaся в нeстaбiльнoмy eкoнoмiчHoмy сepeдoвищi, зa якoi пoдaткoвi opгaни дoвiлЬHo тлyмaчaтЬ aспeKти
eкoнoмiчнoT дiяльнoстi' y paзi, якщo пoдaткoвi oгpaни пiд дaдyгЬ сyмнiвy пeBHe тлylЙаЧeHHя, зaсHoвaнe нa oцiнцi кepiвництвa eкoHol\'iчнoТ
дiяльнoстi Toвapиствa, ймoвipнo, щo Тoвapиствo змyшeнe бyдe сплaтити дoдaткoвi пoдaтки, tuтpaфи тa пeнi. Тaкa нeвизначeHiстЬ [\,roжe
вплинyти нa вapтiсть фiнaHсoвиx iнстpyмeнтiв, Bтpати тa peзepви пiд знeцiнeння, a такo)к нa pинкoвий piвeнь цiн Ha yгoди. Ha дyмкy
кeрiвництва Тoвapиствo сплaтилo yсi пoдaтки, тoмy фiнaнсoвa звiтнiсть нe мiстить peзepвiв пiд пoдаткoвi збитки. Пoдaткoвi звiти мox<yть
пepeглядaтися вiдпoвiдними пoдaткoвИми opraHaми пpoтягorЙ тpьox poкiв.

7.1.3. Cmупiнь Пoвepнeння deбimopcькo1 зaбopеoвaнocmi ma iншux фiнalrcoвux aкmuвie
Bнaслiдoi сиryaЦiT, якa сКлaлaсЬ в eкoнoмiцi УкpaТни, a тaкoж як pe3yлЬтaт eкoнoмiчнoT нecтабiлЬнoстi' щo сKлaлaсЬ Ha датy бaлaнcy,

iснyr ймoвipнiстЬ тoгo, щo aКтиви He змo)l(yтЬ бyти peалiзoвaнi зa ilнЬoю бaлансoвoю вapтiстю в xoдi звинaйнoТдiяльнoстi Тoвapиствa.. 
Cryпiнь пoBepHeHHЯ aKгивiв y знаннiй мipi зaлeжитЬ вiд eфeкгивнoстi зaxoдiв, якi знaxoдяться пoзa зoHoю кoHтpoлlo Toвapиствa. Cryпiнь

пoвepнeння дeбiтopськoТ зaбopгoвaнoстi Toвapиствy визHaчaотЬся нa пiдставi oбстaвИH та iнфopмaцiТ, якi нaявHi Ha дary бaлaнсy. Ha дyмкy
кepiвництBa Toвapиствa' виxoдячи 3 нaявних oбстaвин тa iHфopмaцiT, кpeдитний pи3ик для фiнaнсoвиx aкгивiв Toвapиствol\il щзщ|{ДдД
дvжe низький, тoму кpeдитний збитoк нe бyв визнaний пpи oцiнцi цих аrгивiв. oviкyвaний кpeдитний збитoк ToвapиствolЙ вИзHаHиЙ пpИ
oцiHцi дeбiтopськoi зaбopгoвaнoстi стaнoвить к0>.

7 '2' Poзкpulтя iнфopмацii пpo пoв'язанi стopoни
пЕPЕлIК rloBЯlAнl4x cтoPlн тoB КAц вMoToP CITI>>

(poзкpuвaemьcя нa вuмoеу Miя<нapodнoеo cmaнОapmу бухеaлmepcЬt|oеo o6лiку 24 (MCБo 24)
ma iнфopлnaцiя пpo oпepaцii, щo зёiЙcнювaлucь 3lluulu в 2021 p'

чepeз yчасника Toвapиства/
чepeз кiнцeвoгo

бeнeфiцiapнoгo влaсникa
Toвapиствa

здiйснювaлись з пoв'язаними
стopoнaми у 2020 p'

Hаймeнyвaння юpидиннoi oсoби.
пoв'язанoT стopoни чи пpiзвищe,
iм,я, пo бaтькoвi фiзичнoТ oсoби-

пoв'язанoi стopoни

lдeнтифiкацiйний
кoд зa сдPпoy

юpидиннoТ oсoби .
пoв,язaнoi стopoни

aбo PHoкпп
фiзиЧнoi oсoби -



пPиM|ткИ дo P|чI-|oi Ф|нAнсoBoТзBlтHoстl ToB кA|-! (MoтoP с|т|D
зA P|к, щo 3Aк|HЧиBсЯ 31 гPУднЯ 2021Pol(У

2021 poкy тoъapИствo He yКлaдaлo дoГoвopи з пoв'язaниMи
yMoBи yклaдaHня дoгoвopiB з пoв'язaHими oсoбaми He вiдpi3Hялися

гoспoдapсЬкиx oпеpaцiй
здiЙснювалoся

пУБл|ЧHЕ AКЦloHEPHЕ
тoBAPИстBo кКoPПoPAТИBHИЙ

HEДИBЕPсИФ|КoBAHИЙ
|нBЕстИЦ|ЙHИЙ ФoHД

зAКPИтoгo тИпУ (|HЕКo P|AЛ

пУБЛ|ЧHЕ AКЦ|oHEPHE
ТoBAPИсTBo (ЛAКMA)

тoЙt1ИЙ пУHКт-3)
тOBAPИстBo з oБМЕжЕHoЮ
B|ДпoвlДAЛЬH|стЮ (Ц|лЮшlA

оBпAтoP|Я)
)BAPИстBo 3 oБMЕжЕHoЮ
B|ДпoB|.ЦAЛЬH|стЮ (БA3A

тoBAPИстBo 3 oБMЕжЕHoЮ
BlДпoB|ДAЛЬH|стЮ ( КoMпAH|Я з
УпPABлIHHЯ AКTИBAMИ (|HЕкo-

IHвЕст)
ToBAPИсTBo 3 oБMЕжEHoЮ

BlДпoB|ДАлЬHICтЮ (ТEXHOMAсТ
плЮс)

oPГAH|3AЦlЯ

Гoспoдapськиx oпepaЦiЙ
здiйсHюBaлoся

ПyБЛ|чHE AКЦ|oHЕPHЕ
ToBAPИсTBo (кoPпoPAтИBHИЙ

HЕДИBEPсИФlКoBAHИЙ
lHBЕстИЦ|ЙHИЙ ФoнД

3AКPИToГo тИпy ( |HEКo-пPЯMI

34714731

B|ДпoB|lЦAЛЬH|сTЮ (PЕMoHт
ABтo-пЛЮс)

тoBAPИстBo з oБMЕжЕHoЮ
B |ДпoB|ДAЛ ЬH lCTЮ кТoPГoBИЙ

B|Дпoв|ДAЛЬH ICТЮ к BoДHИЙ

B|ДпoB|ДAЛЬHlстЮ ( КИТвсЬКА
)кИтЛoBA КoMпAH|я (ЮкК)

тoвAPИстBo з oБMEжЕHoЮ
B|ДпoBlДAЛЬH|стЮ

(|HllУстPIAлЬнo-пPoMИсЛoBИЙ
КoMПЛEкс)

к|HBЕCTИЦ|ЙHA гPУPA (|HEКo)

БЕлЬгlЙсЬКo-HIMEЦЬКЕ
пll lпPИсMсTBo (MP|Я ДABl ДAH)

Гoспoдapськиx oпepaцiЙ He
3дiйсHювaЛoся;
Hapаxyвaння тa Bиплатa 3аpoбiтHoj
плати

Гoлoвний бvxгалтеp Cиnкo Haтaля

нeпoв,я3aHи lvl И oсooaM И.
вiд yMoв 3a aHaлoгiЧHиМИ дoгoвopalvlи' yклaдeHимИ
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cpeндa npимiщeння o 6 o
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тopгoва кpeдитopсЬкa зaбopгoBaHiстЬ

Кoмпeнсaцiя пpoвiдHotЙy yпрaвлiHсЬкoмy пepсoHaлy 102 '139 t o z t / o
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7.3. Цiлi та пoлiтики yпpавлiння фiнaнсoвими pи3икaми
Упpaвлiння pизикaми мaс пepшoЧepгoвe знaЧeння для вeдeння бiзнeсy Тoвapиствa i e BaжЛивиtvl eлeмeHтoм iT дiяльнoстi. пoлiтИкa

yпpaвлiння pизикaми скoнцeHтpoвaHa нa нeпepeдбaнyвaнoстi фiнaнсoвих pинкiв i нaцiлeнa на мiнiмiзaцiю пoтeнцiйнoгo HeгaтиBнoгo Bпливy
нa фiнaнсoвi пoкaзHики Тoвapиствa' oпepaтивний i юpидинний кoнтpoлЬ мае на мeтi забeзпeнyвaти нaлe)кHe фyнкцioнyвaння внyтpiшньoT
пoлiтики тa пpoцeдyp з мeтoю MiHiмiзaцiT oпepaцiйниx i юpидичниx pизикiв.

Кepiвництвo Toвapиствa вИзнao, щo дiяльнiсть Тoвapиствa пoв'язaHa з фiнансoвими pи3иками i вapтiсть vистиx aкгивiв y
нeстaбiльнoмy pинкoвoMy сepeдoвИщi мo)кe сyгтоBo змiнитись yнaслiдoк впливy сyб'eкгивниx чинникiв тa oб'eкrивниx чинникiв, вipoгiднiсть i
Haпpямoк впливy якиx зaздалeгiдь тoннo пepeдбaчити Heмo)кЛИBo.

Дo тaкиx фiнaнсoвиx pизикiв в iднeсeнo кDeдитний pизик. pинкoвий Dизик та Dизик лiквiднoстi .
Пoлiтика з yпpaвлiння pИзикaми opieHтoBaHa Ha BизнaчeHHя, aнaлiз i yпpaвлiння pизикaмИ, 3 яК|^l'АИ стикarтЬGя Toвapиствo, нa

встaнoвлeнHЯ кoHтpoлю 3a pизикaмИ, a тaкo)к noстiйний мoнiтopинг 3a piвHeм pизикiв, дoтpИMaHHяM BстaHoBЛeHиx oбмeжeнь тa пoлiтики
yпpaвлiння pи3икaMи.

Упpaвлiння pИзикaми кepiвництвoм ToвapиЕтвa здiЙснюeться нa oснoвi poзумiння пpИчИH BиHикнeнHя pизикy, кiлЬкiсHoТ oцiнки Йoгo
мo)клИвoгo вплИвy Ha вapтiсть чистиx aкгивiв тa зaстoсyваHHя iнстpyмeнтapiю щoдo йoгo пoм'якшeння.

7.3'1. КpeОumнuЙ puзuк
Кpeдитний oизик - pИ3ик тoгo, щo oдHa стopoHa кoHтpактy пpo фiнaнсoвий iнстpyмeнт нe 3мoжe вИкoHaти зoбoв'язання i цe бyдe

пpичИHoЮ BИHикHeнHя фiHаHсoвoгo збиткy iншoТ стopoнИ. Кpeдитний pи3ик пpИтaмaнний тaким фiнaнсoвим iнстpyмeнтaм. як noтoчнi тa

дeпoзИтHi paxyHки в бaнкax, oблiгaцiТ, дeбiтopськa забopгoвaнiсть (в т.v. пoзики) тa вeксeлi.
!ля Toвapиствa кpeдитний pизик пpИтal\'анний пoтoчнi та дeпoзитнi pаxyнки в бaнкax, дeбiтopськa зaбopгoванiсть (в т.н.

пoзики).
oснoвним l\'eтoдoм oцiнки кpeдитниx pизикiв Toвapиствa e oцiнкa кpeдитoспpol\'oжHoстi кoHтpaгeнтiв' для чoгo викopистoвyютЬся

кpeдитнi peйтинги тa бyдь-якa iнша дoсryпнa iHфopмaцiя щoдo Tx спpoмoжнoстi BикoнyBaти бopгoвi зoбoв,язaння.
Cтaнoм нa31'12.2021 p. кpeдитний pизик пo фiнaнсoвим aKтивaм, щo oцiнюються 3a aмopти3oвaнoю сoбiваpтiстю, о низЬкИм, щo

пiдтвepджyoтЬся чиHHикaмИ, якi вpаxoвyють спeцифiкy кoнтpагeнтiв, зaгaльнi eкoнoмiчнi yMoBи тa oцiHкy як пoтoчHoгo, тaк i пpoгнoзHoгo
нaпpямкiв змiни yмoв стaHoм Ha зBiтHу даry.

Щoёo deпoзumir - y Toвapиствi дeпoзитiв нe мaо.
Щodo oблieaфЙ внуmpiuJньoi depl<aвнoi пoзuКu - y Toвapиствi oблiгaЦiй внщpiшньoТ дepжавнoТ пo3ики He lvlae.
Щodo пoзuк ma deбimopcькoi зaбopaoвaнocmi
. Cтaнoм нa 31.12'2О21 B aктивax Toвapиствa e дeбiтopськa зaбopгoвaнiсть пpAТ (кoMпЛЕкс (ЛИБ|ДсЬКИЙ> y poзмipi

5 104 604.10 гpH.
Пpoстpoнeння Цiei забopгoвaнoстi He мaо. Тoвapиствo здiйснилo oцiнкy кpeдитнoгo pИзИкy пoзичaлЬнИкa, встaнoвив йoгo нa piвнl -

ни3ЬкИй' oскiльки ПpAT <oMПЛЕКC кЛИБ|!CКИЙ> здiйцснюe систeIиaтичHe пoгaшeHHЯ зaбopгoвaнoстi. -
Bapтiсть oviкyвaнoТ сyми Heдooтpиманoгo гpollloвoгo пoтoкy вiд ПpAТ (КoМпЛEКC кЛИБ|ДCЬКИИ) стaнoвитЬ 25 523'03 гpн, щo He

пepeвИщyr пopory сyттeвoстi, щo встaнoвлeний Пoлoжeнням кПpo opгaнiзaцiю бyхгaлтepськoгo oблiкy тa oблiкoвy пoлiтикy тoвapиствa).
. Cтaнoм нaЗ1.12.2021 poкy в aктИBax Toвapиствa e дeбiтopськa зaбopгoванiсть ТoB) тЕxHoMACТ> y poзмipi 485 000'00 гpн.'

щo BиHиклa на пiдстaвi дoгoBopy дopyчeHHЯ щoдo кyпiвлi тopгoвИx мapoк пAт кЛAКMA>. Пpoстpoveння щoдo вИкoнaHHя дoгoвopy
дopyчeння нe мar. Toвapиствo здiйснилo oцiнкy кpeдитнoгo pизикy пoзичалЬHикa, встаHoвИв йoгo нa piвнi - HизЬкиЙ.

Bapтiсть oviкyванoi сyми HeдooтpИMaнoгo гpoшoвoгo пoтoкy вiд ТoB (тEXHOMAст> стaHoBитЬ 2425'00 гpH, щo нe пepeвищye
nopory сyrтоBoстi, щo встaнoвлeний Пoлoжeнням кПpo opгaнiзaцiю бyxгaлтepоькoгo oблiкy тa oблiкoвy пoлiтикy Toвapиствa>.

Дo зaxoдiB мiнiмiзaЦiT Bпливy кpeдитHoгo pизикy Toвapиствo вiднoситЬ:
- Bстaнoвлeння внyгpiшньoгo oбмeжeння oбcяry дeбiтopськoТ зaбopгoвaнoстi в aкгивax;
- дивepсифiкацiюстpy|сгypиакгивiв;
.  aнaлiзплaтoспpoмoжнoстiкoнтpaгентiв;
. здiйснeння заxoдiв щoдo нeдoпyщeHHя нaявнoстi в aктивax Тoвapиствa пpoстpoчeHoTдeбiтopсЬкoТ зaбopгoвaнoстi.
У Тoвapиствa для внрpiшньoТ систeми зaxoдiв iз запoбiгaння тa мiнiмiзaцiТ впливy pизикiв ствopeнi: сИстeMа yпpaBлiHня pизИкaMи,

внщpiшнiЙ ayдит (кoнтpoлЬ).
Toвapиствo викopистoвye HaсryпHi Meтoди yпpaвлiHHЯ кpeдитними pизиками:
. лiмiти щoдo бopгoвиx зoбoв,язaнь зa клaсaми фiнaнсoвиx iнстpyмeнтiB;
. лiмiти щoдo бopгoвиx зoбoв'язaнь пepeд oдHим кoHтpaгeHтoм (абo aсoцiйoвaHoю гpyпoю);
. лiмiти щoдo вклaдeHЬ y фiнансoвi iнстpyмeнти в poзpiзi кpeдитHиx peйтингiв зa HaцioHaлЬHoю peЙтингoвoю шкaЛoю;
. лiмiти щoдo poзlЙiщeHня дeпoзитiв y бaнкaх з piзними peйтингaми.
7.3'2. PuнкoвuЙ puзuК
Pинкoвий oизик - цe pи3Ик тoгo, щo спpaвeдливa ваpтiсть aбo мaйбщнi гpoшoвi пoтoки вiд фiнaнсoвoгo iнстpyмeнтa кoливaтИмyтЬсЯ

внaслiдoк змiн pинкoвиx цiн. Pинкoвий pизик oxoплюо тpи типи pизикy: iнший цiнoвий pи3ик, вaлютHиЙ pизиктa вiдсoткoвиЙ pизик. PинкoвиЙ
pи3Ик виникao y 3B'я3кy з pизикaMИ збиткiв, зyMoвлeHиx кoлиBaHHями цiH нa aкцiТ' вiдсoткoвиx стaBoк тa вaлютHиx кypсiв. Тoвapиствo
наpа)кaтиMeтЬся на pинкoвi pи3ики y 3в'я3кy з iнвeстицiями в aкцiT, oблiгaцiТ тa iншi фiнансoвi iнстpyмeнти. Ha Тoвapиствo вплив pинкoвoгo
pизикy - мiнiмaльний, oскiлЬки в aКтИвax тoBapИстBa He Mаr оyттeBИx iнвeстицiй в aкцiТ, oблiгaцiТ та iншi фiHaнсoвi iнстpyмeнти.

|нший цiнoвий pизик - цe pизик тoгo, щo спpaвeдливa вapтiсть aбo мaйбщнi гpoшoвi пoтoки вiд фiнaнсoвoгo iHстpyмeнтa
кoЛиBaтИмyтЬся внaслiдoк змiн pинкoвиx цiн (oкpiм тиx, щo BиHикaютЬ yнaслiдoк вiдоoткoвoгo pизикy чИ вaлютнoгo pизикy), HeзaлeжHo вiд
тoro, чи спpиvинeнi вoHи чИHHикa[lи, xapaктepHиMи для oкpeмoгo фiнаHсoвoгo iнстpyмeнтa абo йoгo eluiтeнтa, чи Чинникaми, щo вплиBaютЬ
на всi пoдiбнi фiнансoвi iHстpyмeHти, з якими здiйснюються oпepaцiТ нa pИHкy.

oснoвним мeтoдoM oцiнки цiнoвoгo pИзикy e aнaлiз нрливoстi. Cepeд мeтoдiв пoм'якшeння цiнoвoгo pизикy Toвapиствo

викopистoByr дивepсифiкaцiю aкrивiв тa дoтpимaнHя лiмiтiв нa вклaдeнHя в aкцiТ тa iншi фiнaнсoвi iнстpyмeнти з нeфiксoвaним пpибyткoм.

Ha Тoвapиствo вnлив iншoгo цiнoвoгo pизИкy - мiнiмaльниЙ, oскiльки в aктиBax Toвapиствa He мae cyттeвих iнвeстицiй в aкцii, oблiгaцiТ тa

iншi фiнaнсoвi iнстpyмeнти.
Baлютний Dизик - цe pИ3ик тoгo, щo спpaвeдлиBa вapтiсть aбo мaйбщнi гpoшoвi пoтoки вiд фiнaнсoвoгo iнстpyмeHтy кoлиBaтимyтЬся

внaслiдoк змiн BaЛютHиx кypс|B..
!ля мiнiмiзaцiT тa кoнтpoлю 3a вaлютними pи3икaMи тoвapистBo кoHтpoлюe чaсткy aКгивiв, нotиiнoвaних в lHo3eMн|и вaлют|' y

зaгaЛЬнol\,y oбсяry aкгивiв. oцiнкa вaлютних pизикiв здiЙснюеться Ha oсHoBi aнaлiзy нyтливoстi. Baлютнi pи3Ики ToвapистBa виHикаютЬ y

зB'язкy з вЬлoдiнням фiнaнсoвими iнстpyмeнтaми, нoмiнoвaними в iнoзeмнiй вaлютi. Ha Toвapиствo вплив вaлютHoro pизикy - мiнiмальний.

oскiльки тoBapистBa нe мae aКгивiв HoмiнoваHиx в iнoзeмнiй вaлютi.
Biдсoткoвий pизик -'цe pи3ик тoгo, щo спpaвeдливa вapтiсть aбo мaйбщнi гpoшoвi пoтoки вiд фiнaнсoвoгo iнстpyl\'eнтa

кoливaтймyгься внaслiдoк змiн pинкoвиx вiдсoткoвиx стaвoк. Кepiвництвo Тoвapиствa yсвiдoмлюe, щo вiдсoткoвi стaBки lЙo)lоЛЬ змiHювaтисЬ i

t2
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цe вплиBaтиMe як Ha дoxoди Toвapиства, тaк i нa спpaвeдлиBy вapтiсть чистиx aкrивiв. Ha Тoвapиствo вплИB вiдсoткoвoгo pИ3икy -
мiнiмaльний, oскiльки Toвapиствa нe мae акгивiв з фiксoвaним дoxoдorЙ.

7.3'3' Puзuк лiквidнocm i
Pизик лiквiднoстi - pизик тoгo, щo Toвapиствo l\naтиMe тpyдHoщi пpи викoнаннi зoбoв'язaнь, пoв,язaниx i3 фiHaHсoBими

зoбoв,язaHHяI\'и, щo пoгaшаютЬся tllляxot\' пoстaвки гpoцJoвиx кoштiв aбo iншoгo фiнaнсoвoгo aКтивy.
Toвapиcтвo здiйснюо кoнтpoлЬ лiквiднoстi шляxoм плaнyвaHHя пoтoчHoТ лiквiднoстi. Тoвapиотвo aнaлiзyс тepмiни плaтeжiв, якl

пoв.язaнi з дeбiтopсЬкoю забopгoвaнiстю тa iншими фiнансoвими aКтиваМи, зoбoв,язaннями, a такoж пpoгнoзнi пoтoки гpoшoвиx кoштiв вiд
oпepaцiйHoТ дiяльнoстi.

7.4. Упpaвлiння капiталoм
тoвapиствo poзглядae yпpaвлiння кaпiтaлoм як систeмy пpинципiв тa мeтoдiв po3poбкИ i peалiзaцiТ yпpaвлiнськиx piшeнь, пoв'язaниx

3 oптимaлЬHипn фoрмyванням кaпiталy з piзнoмaнiтниx джepeл, a такoж зaбeзпeЧeHняI\' eфeкгивнoгo йoгo викopистaння y дiяльнoстi
Toвapиствa. Ключoвi питaHHя тa пoтoчнi piшeнHя, щo BплиBaютЬ нa oбсяt- i стpyrrypy кaпiтaлy, а тaкo)к джepeлa Йoгo фopмyвaння,
poзглядаютЬся yпpaвлiнським пepсoHалoм. Mexaнiзм yпpaвлiння кaпiтaлoм пepeдбaнаr нiткy пoстaнoвкy цiлeй i завдaнь yпpaвлiння
кaпiтaлoм, a тaкoж кoнтpoлЬ 3alx дoтpИMаHням y звiтнoмy пepioдi; yдoскoHaлeHHя l\,eтoдики визHaчеHHЯ й aнaлiзy вИкopиcтaHня yсix видiв
капiталy; poзpoблeHHя загальнoТ стpaтeгiT yпpaвлiння кaпiтaлoм.

Упpaвлiнський пepсoнaл здiйснюo oгляд стpyI.rypи кaпiталy нa кiнeць кoжнoгo звiтнoгo nepioдy' Пpи цьoмy пpoвoдИтЬся aHалiз
Bapтoстi кaпiтaлy, йoгo стpуIсгypa тa мorкливi pизики. Hа oсHoвi oтpимaHиx виснoвкiв Тoвapиствo здiйcнюe peryлювaHHя кaпiтaлy шляxoM
3aлyчeHHя дoдaткoBoгo капiтaлy aбo фiнaнсyвaннЯ, a тaкoж виплaтИ дивiдeндiв та пoгaшeHня iснyюниx пoзик. Тoвapиcтвo мo)кe здiЙснювaти
peryлюBaHня кaпiтaлy шляxoм змiни стpyкrypи кaпiтaлy. Cистeмa yпpaвлiнHя капiталoм tvlo)кe кopиryвaтисЬ з ypaxyвaHHям зIvliн в
oпеpaцiйнoмy сepeдoвищi, тeндeнцiяx pинкy абo стpaТeгiТ poзBиткy.

Упpaвлiння кaпiтaлoм Toвapиства спpяl\,toBaнo нa дoсягнeння нaсryпниx цiлeй:
o 3бepeпи спpoмoltсtiоть тoвapистBa пpoдoB)lryвaти свoю дiялЬHiстЬ тaк, щoб вoHo i нaдaлi 3aбe3пeчyBaлo дoxiд для yЧaсHикiB

Toвapиствa та вИплaти iншим зацiкaвлeним стopoHам;
. 3aбeзпeЧитИ нaлeжниЙ пpИбyтoк yчaсflикaм тoBaрИствa 3aвдяки встaнoвлeнню ц|н Hа пoслyги тoвapиствa, щo вiдпoвiдaють

p|BHю pи3Икy;
. дoтpиMaння виt\4oг дo кaпiтaлy, Bстaнoвлeних peryлятopoM, i зaбeзпeчeння здaтнoстi Тoвapиствa фyнкцioнyвати в якoстi

бeзпepepвнoгo дiюнoгo пiдпpиoмствa.
тoвapИствo вва)<ae, щo 3агaлЬHa сyMa кaпiтaлy, yпpaвлiння яким здiйснюeтЬся, дopiBнюe сyмi кaпiталy, вiдoбpaжeнoгo в бaлaнсi.
Cтaнoм нa 31.12.2021 poкy склaд вЛaснoгo кaпiтaлy:
Sаpeeстpoвaний та сплачeний статyгний капiтaл - 6 930 тис гpн
Heпoкpитий збитoк 71 9 тис. гpн.
Saгaлoм влaсний кaпiтaл - 6 211 тис гoн.
3aкoнoдавствoм пepeдбaveнo, щo poзмip влaсHoгo кaпiтaлy ТoвapистBa He пoвиHeH бyги мeHшим зa 3 000,00 тис. гpH.
7.5. ПoдiТ пiсля дaти бaлaнсy
Cпpиятливi тa Heспpиятливi пoдiТ мiж датoю сKЛaдaHHя бaлaнсy i дaтoю зaтвepджeHHя фiнaнсoвoТ звiтнoстi 08'02'2022 poку'

пiдгoтoвлeнoT для , a oт}кe чиHHики' якi впливають на eкoнoмiЧlli piшeHHя кopисryвaнiв (HaпpикЛад' зHaчHe
дiяльнoстi' сyттевi пpидбaння aкrивiв, oгoлoшeHHя пpo зHaчHy peстpyкгypизaцiю

o.в.Бopoдинeць

Cипкo

t3

I eнepaлЬflии дил9чop
l ,  I  J ' . '  " ,

ГoлoвниЙ бvxг:iЛтео 
. 
,

- a ' ' i r -



=
.о
{o
з
.f)
i


