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Адресати:
Учасникам та управлінському персоналу
ТОВ «неп»
Національному Банку України

Іншим користувачам фінансової звітності

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності,
що подається ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«неп»,
станом на 31Л2.2021 року
за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 рр.

Думка
Незалежна аудиторська фірма ТОВ «МАКСИМУМ-АУДИТ» (код ЄДРПОУ
35812433) на підставі договору № 17/01-3 від 17.01.2022 року провела аудит річної
фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НСП» (далі
- Підприємство, код ЄДРПОУ 38976787, місцезнаходження: Україна, 01054, місто Київ,
ВУЛИЦЯ ТУРГЕНЄВСЬКА, будинок 32-А, офіс 3), що складається зі звіту про фінансовий
стан Підприємства станом на 31 грудня 2021 року, звіту про прибутки і збитки та інший
сукупний дохід, звіту про рух грошових коштів та звіту про зміни у власному капіталі за
рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи
стислий виклад значущих облікових політик.
На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх
суттєвих аспектах, фінансовий стан Підприємства на 31 грудня 2021 року, його фінансові
результати і грошові потоки за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та відповідає вимогам Закону
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996XIV щодо складання фінансової звітності.
Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу
відповідальність, згідно з цими стандартами, викладено в розділі «Відповідальність
аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до
Підприємства, згідно з «Міжнародним кодексом етики професійних бухгалтерів» Ради з
Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі - Кодекс РМСЕБ) та етичними
вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали
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всі інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що
отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як
основи для нашої думки із застереженням.
Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї
Управлінський персонал несе відповідальність за інформацію, що не є фінансовою
звітністю та звітом аудитора щодо неї. Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом
аудитора щодо неї складається зі звітних даних фінансової установи за 2021 рік, що
лопаються до Національного банку України у відповідності до вимог Постанови Правління
НБУ № 123 від 25.11.2021 року «Про затвердження Правил складання та подання звітності
учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України» та
Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними
особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими
установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами
Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу»,
з ствердженого Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг від 26.09.2017 № 3840, та містить іншу інформацію,
окрім фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї.

Наша думка щодо звітних даних фінансової компанії міститься в Звіті з надання
впевненості щодо звітних даних фінансової компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НСП» за 2021 рік.
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми
не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є
ознайомитися з іншою інформацією, та при цьому розглянути, чи існує суттєва
невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями,
отриманими під час аудиту, або чи ця інформація виглядає такою, що містить суттєве
викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує
суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не
виявили таких фактів стосовно звітних даних фінансової компанії за 2021 рік, які потрібно
було б включити до звіту.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими
повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання
і ’.нансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку
правлінський персонал визначає погрібною для того, щоб забезпечити складання
гтисової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або
помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за
ц.чку здатності Підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі,
-укриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та
з : ристовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського
■' :<у. окрім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати Підприємство
"гипинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за
т т есом фінансового звітування Підприємства.
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Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в
цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск
звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем
впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить
суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства
або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано
очікується , вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються
на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне
судження та професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту.

Крім того, ми:

•
ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової
звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські
процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є
достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик
невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення
внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні
пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
•
отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту,
для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення
думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

•
оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість
облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським
персоналом;
•
доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським
персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського
обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва
невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність
Підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо
висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в
нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або,
якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки
ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім
майбутні події або умови можуть примусити Підприємство припинити свою діяльність на
безперервній основі;
•
оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно
з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що
покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання.

Ми повідомляємо керівництву Підприємства разом з іншими питаннями інформацію
про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати,
включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під
час аудиту.
Ми також надаємо керівництву Підприємства твердження, що ми виконали
відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки та інші
З

?:тання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність,
- також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.
Основні відомості про аудитора:

•
Повне
найменування:
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
В ІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Максимум - Аудит».
ТОВ «Максимум - Аудит» включено до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності,
- • мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру аудиторів та
.. : єктів аудиторської діяльності, що ведеться Аудиторською палатою України за № 4143.

Відомості про аудитора, який підписав звіт:
Директор (партнер завдання з аудиту) - Марченко Василь Петрович (включений
до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності за № 100885);
Місцезнаходження: 03022, м. Київ, вул. Михайла Максимовича, буд. 26, прим. 25
Електронна адреса: іпіо@тахітит-аи<іі1.сот.иа.
Сайт: Аумчу.тахітит-ансій.сот.иа.
-Телефон: (097) 571-01-11.
Партнером завдання з аудиту, результатом якого^йисй^шт Незалежного аудитора є
Марченко Василь Петрович.

Партнер завдання з аудиту,
Директор ТОВ «Максимум-Аудит»
(включений до Реєстру аудиторів
та суб’єктів аудиторської діяльності
за № 100885)
ТОВ "Максимум - Аудит”,
код ЄДРПОУ-35812433
Місцезнаходження: 03022, м. Київ, вул. Михайла Максимовича, буд. 26, прим. 25
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності Розділ "Суб'єкти
ділерської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності"- 4143.
Дата звіту незалежного аудитора 11.10.2022 року
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Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності'

коди
Дата (рік, місяць, число) 2022
101 101
38976787
■пстж,
ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НСП"__________________________ за ЄДРПОУ
ІЗА80000000001078669
Шевченківський р-н, м.Києва
за КАТОТТГ 1
... - -правова форма господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю
заКОПФГ
240
64.19
к-асзе’шої діяльності
Інші види грошового посередництва
за КВЕД
■і кашки працівників 2 З
а. --сфон
вулиця ТУРГЕНЄВСЬКА буд. З 2-А, оф. З, м. КИЇВ, 01054, УКРАЇНА__________________________ 0671131962
• _ • '■ -:м:ру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма
тг _ зі показники якого наводяться в гривнях з копійками)
к - зробити позначку^ "у” у відповідній клітинці):
льними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
V
■зснродними стандартами фінансової звітності
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на
31 грудня 2021
р.
Форма №1 Код за ДКУДІ

1801001

Код
рядка
2

На початок
звітного періоду
3

На кінець
звітного періоду
4

«-тральні активи
? .-з вартість

1000
1001

46
63

ж: т ічсна амортизація
терпені капітальні інвестиції

1002
1005

1010
1011
1012

17
40
42
2

28
63
35
36

1015
1016
1017
1020
1021
1022

-

-

9 893
-

1050
1060
1065
1090

9 893
-

1095

9 979

9 957

1100
1101
1102
ПОЗ
1104
1110
1115
1120
1125

-

-

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

13
174
6
6
-

17
182
5
5
-

1181
1182
1183

-

-

АКТИВ
1
І. Необоротні активи

■вав засоби
іес? і вартість
■ос
-- ПЕШЙНа нерухомість
.-із вартість інвестиційної нерухомості
•:. інвестиційної нерухомості
» -строкові біологічні активи
вартість довгострокових біологічних активів
■. ■ : пнчена амортизація довгострокових біологічних активів
57 - строкові фінансові інвестиції:
• • доліковуються за методом участі в капіталі
кжих підприємств
• - фінансові інвестиції
- ? -строкова дебіторська заборгованість

строчені податкові активи
Гужл

■_х трочені аквізиційні витрати
коштів у централізованих страхових резервних фондах
- необоротні активи
’• . ьаго за розділом І
II. Оборотні активи
Зпка
і ссбничі запаси
?іісзершене виробництво
за продукція
***
~ 7хні біологічні активи
' - ■ •титл перестрахування
- • селі одержані
. * тська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
- * ’-рська заборгованість за розрахунками:
- - - піними авансами
■-.нжетом
"тчу числі з податку на прибуток
. ’ _ Орська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
- ’ горська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
• -і п 7 точна дебіторська заборгованість
точні фінансові інвестиції
- : хі та їх еквіваленти
готівка
рахунки в банках
тгзти майбутніх періодів
тка перестраховика у страхових резервах
тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
"стервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій

42
6

1030

1035
1040
1045

-

1184
1190
1195
1200
1300

-

-

193
8
10180

204
8
10 169

Код
рядка
2

На початок
звітного періоду
3

На кінець
звітного періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425

10 000
19
(33)

10 000
1
(23)

(

Вилучений капітал

1430

(

Інші резерви
Усього за розділом І
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань

1435
1495

9 986

9 978

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530
1531

-

-

резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом П
ІП. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому' числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відсірочені комісійні доходи від пересіраховиків
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом III
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

-

-

1600
1605

-

-

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695
1700

9
1
24
160
194
-

10
2
2
2
18
159
191
-

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійпогофонду
Баланс

1800
1900

10 180

10 169

інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
Ш. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
Баланс

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
емісійний дохід
накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
І доплачений капітал

-

)

(

)

(

Керівник

КИСЛОВА ВАЛЕРІЯ СЕРГІЇВНА

Головний бухгалтер

Маринченко Олена Олександрівна

1

Кодифікатор адміністративно-територіа

-

Визначається в порядку, встановленому

риторіальних громад.
онавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

-

сгв

Г Іи

Ч істии д(

істі зар<
премії п
премії. I
зміна р(
зміна чі
премій

Ч

(

товарів.р
Чисті ноі

приоул
збиток
Дохід (ви
зобов язе
Дохід (ви
зміна
зміна
Інші опе
у 7ПО.Ч
дохід
справ

оохід
а.іьс
оохід
оподі
Алмініс
Зігтат
Інші ог
у та
виті

Фінан
—иб;

ФіНЗІ

—2дд------------

Дата (рік, місяць, число)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НСП" за ЄДРПОУ

----- 8------------- Іипршємство
10169-------------------------------------------------------------------------------------- (найменування)

КОДИ
2022 | 01 | 01
38976787

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за
РІК 2021
р.
Форма №2 Код за ДКУД| 1801003
-- ------------І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
За аналогічний
10 000
За звітний
період
-_______
Стаття
Код
рядка
період
попереднього
і
року
------------ - -----2
3
4
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
(23)
2010
сті зароблені страхові премії
2011
премії підписані, валова сума
2012
премії, передані у перестрахування
2013
зміна резерву незароблених премій, валова сума
9 978
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
2014
премій
—
Собівартість реалізованої продукції
2050
товарів,робіт, послуг)
(
) (
)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
- ---------------Валовий:
—---------------2090
прибуток
На кінець

_____ _

-

—
■-------------------■

10
2
_2_______
2
“------------ -—

8

!>9
>1
-

169

—

збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов 'язсінь
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
зміна інших страхових резервів, валова сума
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
інші операційні доходи
у тому числі:
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2095

(

2105

-

)

(

-

2121

-

-

дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
у тому числі:
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2122

-

-

2123

-

-

2181

815
17
-

витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
у тому числі:
дохід від благодійної допомоги

2182

-

-

2190
2195
2200
2220
2240

-

-

Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2250
2255
2270

2110
2111
2112
2120

2130
2150
2180

(
(
(

(
(
(

616
16
5
-

)
)
)

(

832
844
-

)

(

637
691
-

)

(
(
(

-

)
)
)

(
(
(

-

)
)
)

2241

2275

)
)
)

)

Продовження дода

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

2290
2295
2300
2305

2350
2355

12
(2)
-

(

10
-

(

54

)

лприємство

(
-

54
)

(

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350,2355 та 2460)

І. Рух КОІ

Код
рядка

За звітний
період

2
2400
2405
2410
2415

3
-

2445
2450
2455
2460
2465

10

За аналогічно;-Іадходженн
період | Реалізації пр
попереднього Тсвернення
року
ТОМХ числі
4
Цільового ф

54

- - ДХОДЖЄНІ
Н ддходжеи
Еадходжен
Надходжсн
г.гточних р
Надходжег
Надходже?
Еадходжеі
винагород

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

і

7
-

і

1

«

1

і

7
8

1

275
61
19
282
637

:

3
363
84
22
363
832

Ц

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

За аналогічни
період
попереднього
року
4

к Р]і
яя.

За звітний
період

Ю

1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка

Надходже
Надходже
;

Назва статті

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
одну просту акцію
X5?
Дивіденди на одну просту акцію
//:
Л______

Керівник
,

1 вловний оухіаліер

^ч/^М^Ї!а4!,гмі'й

Т

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
-

2615
2650

-

За аналогічнії!
період
попереднього

_______ Р°КУ____
4

КИСЛОВА ВАЛЕРІЯ СЕРГІЇВНА

г- 5

Марипчепко Олена Олександрівна

-таї

_■ --Х

п
. - >■
г

довження дода

54

-лриємство

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2022 101 ДоТ
38976787
заЄДРПОУ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІІСП"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за
Рік 2021
р.
Форма №3 Код за ДКУД |
54

Стаття

1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
а аналогічні
-Надходження від:
період
? галізації продукції (товарів, робіт, послуг)
попередньо™ - звернення податків і зборів
року
тому числі податку на додану вартість
4
нового фінансування
-Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
___
-Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
~?точних рахунках
-Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
-Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських
винагород
54
Надходження від страхових премій
-Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
а аналогічнії
Витрачання на оплату:
період
Товарів (робіт, послуг)
попереднього
Праці
року
Відрахувань на соціальні заходи
4
Зобов’язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
275
Витрачання на оплату зобов'язань з податку' на додану
61
19
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
282
Витрачання на оплату' авансів
637
Витрачання на оплату' повернення авансів
Витрачання на оплату' цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
а аналогічнії!
контрактами
період
Витрачання фінансових установ на надання позик
попереднього
Інші витрачання
року
Чистий рух коштів від операційної діяльності
4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження
від реалізації:
фінансових інвестицій
— необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
-------------------- дивідендів
Надходження від деривативів
НА
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
зна
іншої господарської одиниці
Інші надходження

1801004 ]

Код

За звітний період

2

3

За аналогічний період
попереднього року
4

3000
3005
3006
ЗОЮ
ЗОН
3015
3020

-

-

-

-

-

9

3025
3035
3040
3045

-

-

3050
3055
3095

-

1

3100
3105
3110
3115
3116
3117

(
(
(
(
(
(

272
299
80
73
-

)
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
(

277
220
60
53
-

)
)
)
)
)
)

3118
3135
3140
3145

(
(
(
(
(

73
94
-

)
)
)
)
)

(
(
(
(
(

53
60
-

)
)
)
)
)

(
(

8
-826

3150
3155
3190
3195

-

) (
) (

13
-673

)
)

1

3200
3205

-

3215
3220
3225
3230

-

3235
3250

-

7

-

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу'
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату’ дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової
оренди

3255
3260
3270
3275
3280
3290
3295

-

)
)
)
)
)

(

-

) (

іприємство

—

-

Ста
3300
3305

3310
3340
3345
3350
3355
3360
3365

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року'.
7 ♦>

3375
3390
3395
3400
3405
3410
3415

--------------- ------- і--- :-------

(
(
(
(
(

(
(
(
(
(

-

-

-

-

__________ 1
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ШЛНШОК НІ

825
(
(
(
(

-

) (
-

) (
) (
) (

(

) (

(

) (

(

825
-1
6
5

ні ір іів. іЄнь

__ Зміни

’корнгова
юк на по1,
я стик прі

еріод
1ШІ1І1 V¥ К

) (

Керівник

КИСЛОВА ВАЛЕРІЯ СЕРГІЇВНА

Головний бухгалтер

Маринченко Олена Олександрівна

оку_____
оригуван
я: на облікі
пшінки

675
2
4
6

ГУАШ 5Л ДОІ

касових

1СТВХС:

коди
-

_________'

Дата (рік, місяць, число)

чство

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НСП"

-_______ 2_______

01

2022

01

38976787

за ЄДРПОУ

(найменування)

_______ 2______

за

Звіт про власний капітал
Рік 2021
р.

_______ -______
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ПРИМІТКИ
ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

-

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НСП"

ВНА
рівна

за 2021 рік

1.ТОВ «НСП» та його діяльність

Інформація про товариство:

У цих пояснювальних примітках наводиться додаткова інформація, розкриття якої
змагається Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
996-ХІУ від 16.07.1999 року, із змінами і доповненнями, і Міжнародними стандартами
і'.нансової звітності, і яка не міститься у формах фінансової звітності: Баланс (Звіт про
дінансовий стан) станом на 31.12.2021 р., Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний
дохід) за 2021 р., Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 р., Звіт про
власний капітал за 2021 р.

Повне найменування юридичної особи та
скорочене у разі його наявності

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НСП"

Ідентифікаційний код юридичної особи

38976787

Місцезнаходження юридичної особи

01054,
м.Київ,
ВУЛИЦЯ
ТУРГЕНЄВСЬКА, будинок 32-А, офіс 3

Дані про розмір статутного капіталу станом
на 31.12.2021 року

Розмір (грн.): 10 000 000.00

Офіційна сторінка в Інтернеті

Ьіір8://24рау.иа

Адреса електронної пошти

Ьапкііаіапзр @ цпіаіі.сот

Кількість працівників станом на 31 грудня
2021 року

4 особи

Директор на 31 грудня 2021 року

Кислова Валерія Сергіївна

1.

ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА

4и підготували подану нижче фінансову звітність та відповідні примітки до цієї звітності
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НСП», що складається зі звіту
гро фінансовий стан станом на 31 грудня 2021 року та звіту про прибуток чи збиток та інший
.укупний дохід, звіту про зміни капіталу та звіту про рух грошових коштів за 12 місяців 2021
року, а також опису основних принципів облікової політики та інших пояснювальних
приміток до фінансової звітності. Ця фінансова звітність достовірно відображає, в усіх
суттєвих аспектах, фінансовий стан, фінансові результати та рух грошових коштів Компанії
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
Керівництво Компанії несе відповідальність за те, щоб бухгалтерський облік, який ведеться в
Компанії, розкривав з достатньою точністю її фінансовий стан, фінансові результати та
грошові потоки і забезпечував відповідність її фінансової звітності МСФЗ. Керівництво
також несе загальну відповідальність за вжиття заходів, обґрунтованих та необхідних для
забезпечення збереження активів Компанії та виявлення й попередження зловживань та
інших порушень.

Керівництво вважає, що в процесі підготовки цієї фінансової звітності Компанія
застосовувала належну облікову політику, її застосування було послідовним і
підтверджувалося обґрунтованими та виваженими припущеннями та розрахунками. Також
було дотримано всіх відповідних МСФЗ.
Ця фінансова звітність затверджується керівництвом Компанії, що відповідає положенням
МСБО 10 «Події після звітного періоду».

Кислова В.С.

Директор ТОВ «НСП»

Головний бухгалтер (особа відй

за ведені

Маринченко 0.0.
то обліку

Товариство з обмеженою відповідальністю «НСП» (надалі - ТОВ «НСП» або
Товариство) зареєстроване в установленому законодавством порядку, створене та діє на

•.

чинного законодавства України, зокрема: Цивільного кодексу України,
.ького кодексу України та Закону України «Про господарські товариства».

С В НСП» фінансова компанія, основним видом діяльності якої є переказ коштів,
ство зареєстроване ДЕРЖАВНОЮ РЕЄСТРАЦІЙНОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ, дата
. реєстрації - 13.11.13 р.
7 'зариство діє на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, яке
... Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
-щкення від 15.04.2014р № 1097 реєстраційний номер 13102971, серія та номер
ез : дтза ФК № 465 від 15.04.2014р. код фін. установи-13.
7 зариство має безстрокову ліцензію на переказ коштів у національній валюті без
і . '
рахунків, видану НБУ за номером 24 від 29.12.2014р

і.

Засновником Товариства є 100% ТОВ «ДАТА МЕНЕДЖМЕНТ ЦЕНТР», статутний
складає 10 000 тис. грн., учасником якого є фізична особа: БУНІН ВЛАДИСЛАВ
ДЛМИРРОВИЧ.

- помічне середовище, в якому Товариство планує здійснювати свою діяльність.
зариство проводить свою діяльність в Україні в умовах політичної та економічної
«а . в’язаної з анексією АР Крим, проведенням операції об’єднаних сил на сході
У»- _ - та повномасштабному вторгенню військ Російської Федерації на територію України
1 2- т?:т?го 2022 року, а також пандемією СОУГО-19, спричиненою коронавірусом 8АК8■ 2. що призвело до спаду валового внутрішнього продукту, суттєвої девальвація
ільної валюти по відношенню до основних валют, нестабільності фондового ринку,
. щення безробіття.

Протягом звітного року, Кабінетом Міністрів України було подовжено карантинні та
е <• вальні заходи, спрямовані на протидію поширенню пандемії коронавірусної хвороби
7 7 7‘П>-19), внаслідок якої відбулось руйнування виробничих зв’язків між країнами, падіння
:. активності у світовій економіці згубно вплинули на світовий і український бізнес у
- ."таховий ринок України.
Зазначені дії зумовили виникнення додаткових ризиків діяльності суб’єктів
. царювання. Перехід збройного конфлікту на сході країни у військові дії на території
. - України також обмежують можливості для економічної стабільності в Україні.
Ь г.-риятлива економічна ситуація в країні може призвести до зниження доходу від
гнасті Товариства, зменшення очікуваного прибутку та справедливої вартості активів
к_рлства. Події після завершення звітного періоду, які мали вплив на економічне
. .7:а;вище є такими, що не мають впливу на фінансову звітність станом на 31.12.2021 року.

Разом з тим, незважаючи на несприятливу макроекономічну ситуацію, звітний період
нриство завершило із прибутком.
Таким чином, керівництво Товариства вживає та буде вживати в майбутньому усіх
-. охідних заходів для забезпечення безперервної та фінансово стабільної діяльності
зариства.

2. Основи підготовки фінансової звітності

2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення,
:
сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів
2;?льності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб
-ирокого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.
Основою складання фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31
рудня 2021 року, є МСФЗ, включаючи МСБО та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані
: щою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на
вітну дату, що офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України.
Підготовлена фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає
■сім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО, дотримання яких
убезпечує доречне та правдиве, зіставне і зрозуміле подання інформації.
При формуванні фінансової звітності Товариство враховувало також вимоги
-тціональних законодавчих та нормативних актів щодо організації бухгалтерського
бліку та складання фінансової звітності в Україні.
МСФЗ, які прийняті, але ефективна дата яких не настала на час складання фінансової
зітності

МСФЗ та правки
до них

'•'СБО 16 «Основні
засоби»

МСБО 37
Забезпечення,
непередбачені
зобов’язання та
непередбачені

Основні вимоги

Поточною редакцією п. 17 ІА8 16
передбачено, що до первісної вартості
об’єкта основних засобів включаються
витрати на перевірку активу, зменшені
на суму чистих надходжень від
продажу виробів, вироблених у процесі
доставки та перевірки активу.
Наприклад, витрати на тестування
обладнання включаються до первісної
вартості за мінусом прибутку від
продажу зразків, отриманих у процесі
тестування, а витрати на випробування
свердловини включаються до первісної
вартості за мінусом прибутку від
продажу нафти та газу, добутих у
результаті випробування свердловини.
3 1 січня 2022 року забороняється
вираховувати з вартості основних
засобів суми, отримані від продажу
вироблених виробів в періодах, коли
компанія готує актив до використання
за призначенням. Натомість компанія
визнаватиме таку виручку від продажів
та відповідні витрати у складі
прибутку або збитку.
Поточною редакцією п. 68 ІА8 37 не
уточнюється, які саме витрати слід
брати до уваги при оцінці витрат на
виконання контракту з метою
ідентифікації його обтяжливості.

Ефективна
дата

Дострокове
застосування

Застосування
у фінансовій
звітності за
рік, що
закінчився
31.12.2021 р.1

01 січня
2022 року

Дозволено

Не
застосовано

Вплив
поправок2

____________
1 січня
2022 року

Дозволено

Не
застосовано

В цій графі зазначається застосовані чи не застосовані поправки у фінансовій звітності за 2021 рік.
- В цій графі зазначається вплив поправок (якщо їх застосовано) та дається посилання на примітку, де цей вплив
розкрито, або зазначається, що правки не мали впливу

С ФЗ та правки
до них

активи»

МСФЗЗ
«Об’єднання
бізнесу»

Основні вимоги

Внаслідок цього існує розбіжність у
методиках врахування витрат, що
призводить до відмінностей у
фінансовій звітності компаній, які
мають у своїх портфелях обтяжливі
договори. 3 1 січня 2022 року до п. 68
ІА8 37 внесено зміни, внаслідок яких
встановлено, що витрати на виконання
договору включають витрати, які
безпосередньо пов'язані з цим
договором, а також:
(а) додаткові витрати на виконання
цього договору, наприклад, прямі
витрати на оплату праці та матеріали; і
(Ь) розподілені інші витрати,
безпосередньо пов'язані з виконанням
договорів, наприклад, розподілену
частину витрат на амортизацію об'єкта
основних засобів, що використовується
для виконання в числі інших та даного
договору. Поправки уточнюють, що
«витрати на виконання договору»
являють собою витрати, безпосередньо
пов'язані з договором - тобто прямі та
розподілені витрати.
Актуалізація посилань в МСФЗ (ІРК8)
3 на Концептуальні основи підготовки
фінансової звітності, не змінюючи
вимог до обліку для об'єднання
бізнесів. ІРК8 3 визначає, як компанія
повинна враховувати активи та
зобов'язання, які вона купує внаслідок
об'єднання бізнесу. ІРК8 3 вимагає,
щоб компанія посилалася на
Концептуальні основи фінансової
звітності, щоб визначити, що
визнається активом чи зобов'язанням.
У поточній редакції з метою
застосування ІРК8 3 замість положень
Концептуальних основ, випущених у
2018 році, покупці повинні
використовувати визначення активу та
зобов'язання та відповідні вказівки,
викладені у Концептуальних основах,
прийнятих Радою з МСФЗ у 2001 році.
3 1 січня 2022 року оновлено
посилання відповідно до якого,
покупці повинні посилатися на
Концептуальні засади, випущені у 2018
році, для визначення того, що складає
актив чи зобов'язання. Додано виняток
щодо зобов'язань і умовних
зобов'язань. Цей виняток передбачає,
що стосовно деяких видів зобов'язань і
умовних зобов'язань організація, яка
застосовує МСФЗ (ІРК8) 3, повинна
посилатися на МСБО (ІА8) 37
«Забезпечення, непередбачені

Ефективна
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1 січня
2022 року

Дострокове
застосування

Дозволено
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звітності за
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31.12.2021 р.1

Не
застосовано
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поправок2

СЗ та правки
ле них

іхтчні поправки
СФЗ(20182 2 МСФЗ
1 < Перше
-с х’.зання
’ ^народних
стандартів
; івансової
звітності»

... г .чні поправки
і МСФЗ (2018: 20): МСФЗ
ІРК8) 9
Фінансові
інструменти»

Основні вимоги

зобов'язання та непередбачені активи"
або на Роз'яснення КТМФЗ (ІРКІС) 21
«Збори», а не на Концептуальні основи
фінансової звітності 2018 року.
Пункт 016 (а) МСФЗ 1 надає дочірній
організації, яка вперше починає
застосовувати МСФЗ пізніше, ніж її
материнська компанія, звільнення
щодо оцінки його активів та
зобов'язань. Виняток, передбачений
пунктом 016 (а) ІРК8 1, не
застосовується до компонентів
капіталу. Відповідно, до внесення
поправки до ІРК8 1 від дочірньої
організації, яка вперше застосовувала
МСФЗ пізніше, ніж її материнська
компанія, могли вимагати вести два
окремі обліку для накопичених
курсових різниць, заснованих на різних
датах переходу на МСФЗ. Поправка до
ІРК8 1 розширює звільнення,
передбачене пунктом 016 (а) ІРК.8 1,
на накопичені курсові різниці, щоб
скоротити витрати для компаній, що
вперше застосовують МСФЗ. Поправка
дозволяє дочірньому підприємству, що
застосовує ІРК.8 1: 016 (а) (яке
переходить на МСФЗ пізніше своєї
материнської компанії), виконати
оцінку накопиченого ефекту курсових
різниць у складі іншого сукупного
доходу - на підставі такої оцінки,
виконаної материнською компанією на
дату її переходу на МСФЗ.
Поправка пояснює, які комісії враховує
компанія, коли вона застосовує тест
«10 відсотків», передбачений пунктом
В3.3.6 ІЕК8 9 для оцінки того, чи є
модифікація фінансового інструменту
суттєвою і чи слід припиняти визнання
фінансового зобов'язання. Так, з 1
січня 2022 року при визначенні
величини виплат комісійної
винагороди за вирахуванням отриманої
комісійної винагороди позичальник
враховує тільки суми комісійної
винагороди, виплата або отримання
яких провадилися між цим
позичальником та відповідним
кредитором, включаючи комісійну
винагороду, виплачену від імені один
одного.
Тобто, комісійна винагорода, що
включається в «10-відсотковий» тест
при припиненні визнання фінансових
зобов'язань, включає тільки
винагороду, сплачене між
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- 7 -:ні поправки
і '.'.СФЗ (20182 20): МСФЗ
~ 5 • 16 «Оренда»

Щорічні поправки
в.МСФЗ (20182 )20): МСФЗ (ІА8)
41 «Сільське
господарство»

Основні вимоги

позикодавцем і позикоотримувачем,
включаючи винагороду, сплачену або
отриману від інших сторін.
Якщо заміна одного боргового
інструменту на інший або модифікація
його умов відображається в обліку як
його погашення, всі понесені витрати
або виплачена комісійна винагорода
визнаються як частина прибутку або
збитку від погашення відповідного
боргового зобов'язання. Якщо заміна
одного боргового інструменту на
інший або модифікація його умов не
відображається в обліку як погашення,
то на суму всіх понесених витрат або
виплаченої комісійної винагороди
коригується балансова вартість
відповідного боргового зобов'язання, і
це коригування амортизується
протягом строку дії модифікованого
зобов'язання, що залишився.
Поправка стосується стимулюючих
платежів з оренди. До внесення
поправок до ілюстративного прикладу
13 як частина факторів включалося
відшкодування, що стосується
поліпшень орендованого майна, при
цьому в прикладі недостатньо чітко
було представлений висновок про те,
чи таке відшкодування відповідатиме
визначенню стимулу до оренди.
Найпростішим виходом з існуючої
плутанини Рада МСБО прийняла
рішення виключити з ілюстративного
прикладу 13 відшкодування, що
стосується поліпшень орендованого
майна. Відтак, поправка уточнює
ілюстративний приклад № 13 до МСФЗ
(ІРК8) 16 шляхом виключення
прикладу урахування відшкодування,
отриманого орендарем від орендодавця
в якості компенсації за понесені
витрати на поліпшення об'єкта оренди.
Поправка стосується ефекту
оподаткування при визначенні
справедливої вартості. В даний час
відповідно до пункту 22 ІА8 41 при
визначенні справедливої вартості
шляхом дисконтування грошових
потоків компанії виключають із
розрахунку грошові потоки з
оподаткування. Поправка виключає
вимогу ІА8 41:22, яка вказує, що
грошових потоки, пов'язані з
оподаткуванням, не включаються до
розрахунків справедливої вартості
біологічних активів. Поправка
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Р8) 2 «Формування
суджень про
суттєвість»

Основні вимоги

приводить ІА8 41 до відповідності
ІРК8 13.
3 1 січня 2022 року вимогу про
виключення податкових потоків
коштів при оцінці справедливої
вартості пункту 22 ІА8 41 скасовано.
Поправки роз'яснюють критерій у
МСБО 1 для класифікації зобов'язання
як довгострокового: вимога до суб'єкта
господарювання мати право відкласти
погашення зобов'язання принаймні на
12 місяців після звітного періоду.
Сутність поправок:
•
уточнено, що зобов'язання
класифікується як довгострокове,
якщо у організації є право
відстрочити врегулювання
зобов'язання щонайменше на 12
місяців, а право компанії на
відстрочку розрахунків має
існувати на кінець звітного
періоду;
•
класифікація залежить тільки він
наявності такого права і не
залежить від імовірності того, чи
планує компанія скористатися цим
правом - на класифікацію не
впливають наміри чи очікування
керівництва щодо того, чи
компанія реалізує своє право на
відстрочку розрахунків;
•
роз’яснення впливу умов
кредитування на класифікацію якщо право відстрочити
врегулювання зобов'язання
залежить від виконання
організацією певних умов, то дане
право існує на дату закінчення
звітного періоду тільки в тому
випадку, якщо організація
виконала ці умови на дату
закінчення звітного періоду.
Організація повинна виконати ці
умови на дату закінчення звітного
періоду, навіть якщо перевірка їх
виконання здійснюється
кредитором пізніше; і
•
«урегулювання» визначається як
погашення зобов'язань грошовими
коштами, іншими ресурсами, що
представляють собою економічні
вигоди, або власними дольовими
інструментами, які
класифікуються як капітал.
Поправки включають:
Заміна вимог до компаній розкривати
свої «основні положення» облікової
політики (8І§піГісапі ассоиіНш£ роїісіез)
вимогою розкривати «суттєві
положення» облікової політики
(таїегіаі ассоишіп§ роїісіек); і
Додавання керівництва про те. як
компаніям слід застосовувати
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концепцію суттєвості при прийнятті
рішень щодо розкриття облікової
політики.
Інформація про облікову політику є
суттєвою, якщо, розглядаючи разом з
іншою інформацією, включеною до
фінансової звітності, вона за
обґрунтованими очікуваннями могла б
вплинути на рішення, які основні
користувачі фінансової звітності
загального призначення роблять на
основі цієї звітності.
Хоча операція, інша подія або умова, з
якою пов'язана інформація про
облікову політику, може бути суттєвою
(сама по собі), це не обов'язково
означає, що відповідна інформація про
облікову політику є суттєвою для
фінансової звітності.
Розкриття несуттєвої інформації про
облікову політику може бути
прийнятним, хоч і не вимагається.

МСБО 8 «Облік: б
політики, зміни =
облікових оцінках
та помилки

До появи цих поправок, МСФЗ (ІА8) 8
включав визначення облікової
політики та визначення зміни у
бухгалтерських оцінках. Поєднання
визначення одного поняття (облікова
п літика) з іншим визначенням змін
зміна у бухгалтерських оцінках)
приховує різницю між обома
і:: няттями.
Щоб зробити цю відмінність більш
ясною. Радаз МСФЗ вирішила
замінити визначення зміни у
хгалтерських оцінках визначенням
бухгалтерських оцінок.
Поправки замінюють визначення змін
у бухгалтерських оцінках визначенням
бухгалтерських оцінок. Згідно з новим
визначенням, бухгалтерські оцінки - це
■ грошові суми у фінансовій звітності,
оцінка яких пов'язана з
невизначеністю» (топеіагу атоцпіз іп
Гшапсіаі зіаіетепіз іЬаі аге зиЬ)есі іо
теаяигетепі ипсепаішу).
Компанія здійснює бухгалтерську
оцінку задля досягнення мети,
поставленої в облікової політиці.
Виконання бухгалтерських оцінок
включає використання суджень чи
припущень з урахуванням останньої
доступної надійної інформації.
Ефекти зміни вихідних даних або
методу оцінки, використаних для
виконання бухгалтерської оцінки, є
змінами в бухгалтерських оцінках,
якщо вони не є результатом

1 січня
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Дозволено
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МСБО 12
«Податки на
прибуток»

МСФЗ 17 Страхові
контракти

Основні вимоги

виправлення помилок попереднього
періоду.
Операція, яка не є об'єднанням
бізнесів, може призвести до
початкового визнання активу та
зобов'язання та на момент її здійснення
не впливати ні на бухгалтерський
прибуток, ні на оподатковуваний
прибуток. Наприклад, на дату початку
оренди орендар, як правило, визнає
зобов'язання з оренди та включає ту
саму суму у початкову вартість активу
у формі права користування. Залежно
від застосовного податкового
законодавства при первісному визнанні
активу та зобов'язання щодо такої
операції можуть виникнути
рівновеликі оподатковувані та
тимчасові різниці, що віднімаються.
Звільнення, передбачене пунктами 15 і
24, не застосовується до таких
тимчасових різниць, і тому організація
визнає відкладене податкове
зобов'язання та актив, що виникло.
Компанія, що застосовує поправку
вперше, має на дату початку самого
раннього з представлених
порівняльних періодів:
(а) визнати відстрочений податковий
актив - тією мірою, в якій є ймовірним
наявність у майбутньому
оподатковуваного прибутку, проти
якого можна зарахувати цю від'ємну
тимчасову різницю,
відкладене податкове зобов'язання
щодо всіх тимчасових різниць, що
віднімаються та оподатковуються,
пов'язаних:
(і) з активами у формі права
користування та зобов'язаннями з
оренди; і
(іі) з визнаними зобов'язаннями щодо
виведення об'єктів з експлуатації,
відновлення навколишнього
середовища та аналогічними
зобов'язаннями та із сумами цих
зобов'язань, включених до первісної
вартості відповідного активу;
(Ь) визнати сумарний ефект
первинного застосування цих поправок
як коригування вступного сальдо
нерозподіленого прибутку (або іншого
компонента власного капіталу, залежно
від ситуації) на зазначену дату.
•
Виключення деяких видів
договорів зі сфери застосування
МСФЗ 17
•
Спрощене подання активів і
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Вплив
поправок2

СЗ та правки
зо них

МСФЗ (ІРК8) 10
"Консолідована
фінансова
ьітність" та МСБО
(ІА8) 28
"Інвестиції в
асоційовані та
спільні
підприємства"
«Продаж або
внесок активів у
угодах між
інвестором та його
асоційованою
організацією чи
спільним
п ідпр иєм ство м »

Основні вимоги

зобов'язань, пов'язаних з
договорами страхування в звіті
про фінансовий стан
•
Вплив облікових оцінок,
зроблених в попередніх
проміжних фінансових звітностях
•
Визнання і розподіл
аквізиційних грошових потоків
•
Зміна у визнанні відшкодування
за договорами перестрахування в
звіті про прибутки і збитки
•
Розподіл маржі за передбачені
договором страхування
інвестиційні послуги (С8М)
•
Можливість зниження
фінансового ризику для договорів
вхідного перестрахування і
непохідних фінансових
інструментів
•
Перенесення дати вступу в силу
МСФЗ 17, а також продовження
періоду звільнення від
застосування МСФЗ (1РК8) 9 для
страхових компаній до 1 січня
2023 року
•
Спрощений облік зобов'язань по
врегулюванню збитків за
договорами, які виникли до дати
переходу на МСФЗ 17
•
Послаблення в застосуванні
технік для зниження фінансового
ризику
•
Можливість визначення
інвестиційного договору 3
умовами дискреційного участі в
момент переходу на новий
стандарт, ніж в момент
виникнення договору
Поправки до МСФЗ (ІРК8) 10 та
МСБО (ІА8) 28 застосовуються до
випадків продажу або внеску активів
між інвестором та
його асоційованою організацією чи
спільним підприємством. Зокрема,
поправки роз'яснюють, що прибутки
або збитки від втрати контролю над
дочірньою організацією, яка не є
бізнесом, в угоді з асоційованою
організацією або спільним
підприємством, які враховуються
методом участі в капіталі, визнаються
у складі прибутків або збитків
материнської компанії лише у частці
інших непов'язаних інвесторів у цій
асоційованій організації чи спільному
підприємстві. Аналогічно, прибутки чи
збитки від переоцінки до справедливої
вартості решти частки в колишній
дочірній організації (яка
класифікується як інвестиція в
асоційовану організацію або спільне
підприємство і враховується методом

Ефективна
дата

Дострокове
застосування

Застосування
у фінансовій
звітності за
рік, що
закінчився
31.12.2021 р.1

Дата
набуття
чинності
має бути
визначена
Радою
МСФЗ

Дозволено

Не
застосовано

Вплив
поправок2

ФЗ та правки
ло них

Основні вимоги

Ефективна
дата

Дострокове
застосування

Застосування
у фінансовій
звітності за
рік, що
закінчився
31.12.2021 р.1

Вплив
поправок2

участі в капіталі) визнаються
колишньою материнською компанією
тільки в частці незв'язаних інвесторів у
нову асоційовану організацію або
спільне підприємство.

2.2. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення.
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна
ілюта України - гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих значень.
2.3. Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності
; -льності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в
:ді звичайної діяльності. Фінансова звітність Товариства не включає коригувань, які б
; дохідно було провести у випадку, якби Товариство не могло продовжувати подальше
зйснення фінансово-господарської діяльності.
Керівництво Товариства детально аналізує ризики, притаманні діяльності Товариства, у
-. му числі, і події після звітної дати, зокрема загрозу агресії з боку РФ, вірогідність якої
'ільшилась у січні-лютому 2022 року.
Незважаючи на наявні ризики, керівництво вважає, що загроза припинення діяльності
’: вариства є малоймовірною. Враховуючи вказані міркування, Товариство продовжує
': дальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів
'езперервності діяльності.

2.4. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який сформована фінансова звітність Товариства, є період з
1.01.2021 року по 31.12.2021 року.

2.5. РІШЄННЯ про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення)
керівництвом Товариства 28 лютого 2022 року.
Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової
звітності після її затвердження до випуску у відповідності до вимог МСБО 10 «Події після
звітного періоду».

3. Суттєві положення облікової політики
3.1. Основа оцінки, застосована при складанні фінансової звітності
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком
гцінки за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9
Фінансові інструменти». Оцінка справедливої вартості здійснюється з використанням
методів оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13 «Оцінка справедливої
вартості». Такі методи оцінки включають використання біржових котирувань або даних про
поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз
дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення справедливої вартості.
Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з
використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки

’
Загальні положення щодо облікових політик
'■ 2.1. Основа формування облікових політик
• ' • ?ві політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика,
■ :
суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ
: опікові політики, які за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову
і -ка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови,
Ж ■:<•. вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх
. зання є несуттєвим.
О'.ткова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства
«жв д - ? до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та
кг.
нних МСФЗ, зокрема МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 15 «Дохід від
х
■ - і : клієнтами».
З'.нзвні принципи облікової політики, застосовані при підготовці цієї фінансової
•• ._ наведені нижче.
вариство здійснює бухгалтерський облік в національній валюті.
терації відображаються в тому звітному періоді, в якому вони були здійснені,
■г _ . - ? від дати руху коштів за ними.
'пікова політика Товариства враховує такі методи оцінки активів та зобов’язань:
- активи і зобов’язання мають бути оцінені та відображені в обліку таким чином, щоб
тареносити існуючі фінансові ризики, які потенційно загрожують фінансовому
гт.
аг.. на наступні звітні періоди.
’етоди оцінки активів та зобов’язань, окремих статей звітності здійснюються у
■п.’ з юності до вимог МСФЗ.
В основу облікової політики Товариства, на підставі якої складалась річна фінансова
жезе.ть. покладено наступні оцінки окремих статей активів та зобов’язань:
- активи і зобов’язання обліковуються за вартістю їх придбання чи виникнення (за
жг • . -: ю собівартістю або справедливою вартістю).
- при обліку за первісною (історичною) вартістю активи визнаються за сумою
ф^>~-чно сплачених за них коштів, а зобов’язання - за сумою мобілізованих коштів в обмін
і- ■ в язання.
- при обліку за справедливою (ринковою) вартістю активи визнаються за тією сумою
з. яку необхідно було б сплатити для придбання таких активів на час складання
ж
.ті. а зобов’язання - за тією сумою коштів, яка б вимагалася для проведення
жг - _ -■ нку у поточний час.
- приведення вартості активів у відповідність із ринковою здійснюється шляхом їх
•ГГс. ділки.
Межею суттєвості є для:
- окремих об'єктів обліку, що належать до активів, зобов'язань та власного капіталу
п_ - 7 : -мства, 5 % підсумку всіх активів, зобов'язань і власного капіталу відповідно;
- окремих видів доходів і витрат - 2 % чистого прибутку (збитку) підприємства;
- проведення переоцінки або зменшення корисності об'єктів основних засобів
і
г.ення залишкової вартості від їхньої справедливої вартості у розмірі 10 % такого
і д і-глення;
- визначення подібних активів - різниця між справедливою вартістю об'єктів обміну
зинна перевищувати 10%:
- статей фінансової звітності - 1000 грн.
3.2.2. Форма та назви фінансових звітів
Перелік та назви форм фінансової звітності відповідають вимогам, встановленим
і С іБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», та форми Приміток, що розроблені у
к: ~: зідності до МСФЗ.

3.2.3. Методи подання інформації у фінансових звітів

-щно НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» Звіт про сукупний дохід
'лчає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на
іункції витрат» або «собівартості реалізації», згідно з яким витрати класифікують
і в ідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або
жвс.- . твтивну діяльність.
■ вставлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових
с - - = дійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається
вс 7 ідія про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів,
т здія про основні види грошових надходжень та грошових виплат формується на
т .
. опікових записів Товариства.
7 доходи до розкриття в фінансовій звітності інформації про витрати, які визначені
V». З- 1 Подання фінансової звітності», передбачають необхідність окремого розкриття
г .*
:дів і витрат та неприпустимість їх згортання, за виключенням випадків коли того
ж . _ д5о дозволяє МСФЗ. Наприклад, дозволеним МСФЗ є згортання статей доходів та
ж~
з групами подібних операцій, зокрема операції з купівлі-продажу валюти, операції з
- курсових різниць, операції з реалізації фінансових інструментів, тощо. Згортання
Ж з з та витрат є можливим за умови, коли таке згортання відображає сутність
:і7ської операції. У цьому випадку суб’єкт господарювання розкриває на нетто-основі
і* ' ’• ?: або збитки від групи подібних операцій шляхом зменшення доходу на суму
■аз ■ злих з ними витрат, які виникають при здійсненні тієї самої операції. Відображення
<- ■ етг '-основі передбачає включення до звітності результату групи подібних операцій,
. - _-: то шляхом віднімання від доходів сум витрат, брутто-основа передбачає окреме
77>:д_7ззлення в звітності доходів та витрат за групами операцій. Таким чином, операції з
курсових різниць, операції з купівлі-продажу валюти будуть представлені в
яз
: зій звітності на нетто-основі. Операції з реалізації необоротних активів, утримуваних
7 зззу. реалізації фінансових інструментів будуть представлені в фінансовій звітності
■з. 5с*тго-основі.
3.3, Первісне визнання фінансових інструментів
7 . взриство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі, коли воно
. - : р оною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання
ггсдажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою
рпрахунку.
строком виконання фінансові активи та фінансові зобов’язання поділяються на
* " . -з-:, зі строком виконання зобов’язань до 12 місяців) та довгострокові (зі строком
іп :-:г~ня зобов’язань більше 12 місяців).
7: вариство класифікує фінансові активи як такі, що оцінюються у подальшому або за
: ртизованою собівартістю, або за справедливою вартістю на основі обох таких чинників:
моделі бізнесу суб’єкта господарювання для управління фінансовими активами;
.арактеристик контрактних грошових потоків фінансового активу.
Товариство визнає такі категорії фінансових активів:
• Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням
результату переоцінки у прибутку або збитку;
• рінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю з переоцінкою в
іншому сукупному прибутку;
• фінансовий актив, що оцінюється за амортизованою собівартістю.
Товариство визнає такі категорії фінансових зобов’язань:
• фінансові зобов’язання, оцінені за амортизованою собівартістю;
• фінансові зобов’язання, що оцінюються за справедливою вартістю, з
відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання
7 вариство оцінює їх за їхньою справедливою.
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається
-:іжчє у відповідних розділах облікової політики.

3.4. Визнання та оцінка окремих видів активів в Товаристві

Основні засоби - матеріальні цінності, вартість яких перевищує 6 000 грн. і термін
ристання більше одного року, обліковуються за первісною вартістю придбання, яка
здається з ціни придбання, мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та
■ших витрат безпосередньо пов’язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому
- придатний для використання за призначенням. Основні засоби обліковуються за
. Г вартістю (первісною вартістю). Собівартість основних засобів збільшується на суму
тат, пов'язаних із поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова,
^ладнання, реконструкція тощо), у результаті чого збільшуються майбутні економічні
■: ди, первісно очікувані від використання цього об'єкта. Накопичена амортизація
.7враховується пропорційно до зміни балансової вартості об’єкта основних засобів таким
?м, щоб після переоцінки балансова вартість дорівнювала переоціненій вартості.
Визнання, облік, оцінка та переоцінка основних засобів здійснюється відповідно до
• тог МСБО 16 «Основні засоби». Основними засобами вважаються активи, які Товариство
■ - ндбає з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, для здійснення
_ іністративних функцій. Одиницею обліку основних засобів рахується окремий об’єкт.
Нарахування амортизації основних засобів здійснюється щомісячно прямолінійним
методом. Амортизація нараховується у відповідності до груп основних засобів і терміну
» гисного використання за кожним об’єктом основних засобів до досягнення балансової
,<г7ості об’єкта нульового значення.
При розрахунку амортизованої вартості ліквідаційна вартість 03 прирівнюється до
іуля.
Діапазон строків корисного використання включає:

групи

Група 1
Група 3
Група 4
Група 4
Група 5
Група 6
Група 9

Термін корисного
використання, роки
—

Найменування основних засобів

Земельні ділянки
Будівлі,споруди
Машини та обладнання (крім
техніки)
Комп’ютерна техніка
Транспортні засоби
Інструменти, прилади, інвентар
Інші основні засоби

комп’ютерної

10-20
5

2
5
5
12

Товариство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати на
поденне обслуговування, ремонт, технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати визнаються в
глбутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів
визнаються тільки такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.
Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх
■орисного використання. Амортизацію активу починають коли він стає придатним для
зикористання.
Компанія провела тест на зменшення корисності основних засобів відповідно до
МСБО (ІА8) 36, зокрема із врахуванням впливу наслідків пандемії Соуііі-19.
Управлінський персонал, за поточних обставин, не виявив ознак зменшення
корисності основних засобів і не визнавав збитки від зменшення корисності.

Нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю, яка складається з ціни
придбання, мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат
безпосередньо пов’язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому він придатний
для використання за призначенням. Визнання й оцінка нематеріальних активів здійснюється
відповідно до МСБО 38 «Нематеріальні активи».

Нематеріальні активи зараховуються на баланс за собівартістю. Строк корисного
. ристання нематеріальних активів визначається Товариством самостійно.
Компанія провела тест на зменшення корисності нематеріальних активів відповідно
. -ІСБО (ІА8) 36, зокрема із врахуванням впливу наслідків пандемії Соуісі-19.
Управлінський персонал, за поточних обставин, не
виявив ознак зменшення
і тисності нематеріальних активів і не визнавав збитки від зменшення корисності.
■

Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів.
Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного
^шкодування, якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової
-7 тості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не
■'Уковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності,
наний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, Товариство сторнує, якщо
"ільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного
шлкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних
ш.бів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової
. ттості необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного
- ристання.
Фінансові інструменти
Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю з переоцінкою в
-лпо.му сукупному прибутку
Фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю через інший сукупний дохід у
• -і: одночасного дотримання обох зазначених нижче умов:
- фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, мета якої досягається як
-тяхом одержання договірних грошових потоків, так і шляхом продажу фінансових активів;
- договірні умови фінансового активу генерують у певні дати грошові потоки, котрі є
. . ? виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми.
Товариство може на власний розсуд прийняти під час первісного визнання певних
зестицій в інструменти власного капіталу, які в іншому випадку оцінювалися б за
. раведливою вартістю через прибуток або збиток, безвідкличне рішення про відображення
дальших змін справедливої вартості в іншому сукупному доході.
Товариство на власний розсуд приймає безвідкличне рішення про відображення в
-тому сукупному доході змін у справедливій вартості інвестиції в інструмент власного
апіталу, що не утримується для торгівлі. Таке рішення приймається на рівні кожного
штрумента. Відповідні суми, відображені в іншому сукупному доході, після цього в
гіібуток або збиток не передаються. Натомість Товариство може передати кумулятивний
забуток або збиток у власному капіталі. Дивіденди на такі інвестиції визнаються в
шибутку або збитку крім випадків, коли дивіденди явно являють собою відшкодування
стини собівартості інвестицій.
Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням
*езультату переоцінки у прибутку або збитку
До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням
■езультату переоцінки у прибутку або збитку, відносяться акції, паї (частки) господарських
■вариств, облігації підприємств, які Товариство утримує для продажу або є похідними
-іструментами.
Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю.
Оцінка фінансових активів, що оцінюються за офіційним біржовим курсом
організатора торгівлі.
Оцінка вартості фінансових активів, що внесені до біржового списку організатора
торгівлі, проводиться за офіційним біржовим курсом, оприлюдненим відповідно до вимог
законодавства.
Оцінка вартості фінансових інвестицій, що обертаються більш як на одній фондовій
5іржі, проводиться за найменшим з біржових курсів.

Оцінка фінансових активів, що не внесені до біржового списку організатора
торгівлі
Для оцінки акцій, що входять до складу активів Товариства та не перебувають у
'щжовому списку організатора торгівлі, та паїв (часток) господарських товариств за
'межених обставин наближеною оцінкою справедливої вартості може бути собівартість. Це
□же бути тоді, коли наявної останньої інформації недостатньо, щоб визначити справедливу
вартість, або коли існує широкий діапазон можливих оцінок справедливої вартості, а
. ?бівартість є найкращою оцінкою справедливої вартості у цьому діапазоні.
Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої,
Товариство визначає справедливу вартість за допомогою інших методів оцінки. Відхилення
ожуть бути зумовлені значними змінами у фінансовому стані емітента та/або змінами
?н’юнктури ринків, на яких емітент здійснює свою діяльність, а також змінами у
• он’юнктурі фондового ринку.
Для оцінки балансової вартості таких акцій та паїв (часток) Товариство аналізує дані
ідтверджені ринком та фінансову звітність емітента офіційно оприлюднену або надану
емітентом.
Оцінка фінансових активів обіг яких зупинено та/або щодо яких прийнято рішення
іро зупинення внесення змін до системи реєстру та цінних паперів, які включені до
списку емітентів, що мають ознаки фіктивності
Товариство проводить аналіз щодо строків відновлення обігу фінансових активів
емітентів, обіг яких зупинено, у тому числі фінансових активів емітентів, які включені до
.писку емітентів, що мають ознаки фіктивності, перевіряє інформацію щодо подання
фінансової звітності таких емітентів, результатів їх діяльності, аналізує ймовірність
надходження майбутніх економічних вигід.
Якщо відсутня імовірність відновлення обігу таких фінансових активів, не можливо
отримати фінансову звітність і перевірити результати діяльності емітента, для оцінки
ймовірності надходження економічних вигід таких фінансові активи оцінюються за
нульовою вартістю.
Оцінка фінансових активів у разі ліквідації та/або визнання емітента/векселедавця
банкрутом та відкриття щодо нього ліквідаційної процедури
Фінансові активи, обіг яких на дату оцінки не зупинено та реєстрація випуску яких не
скасована, але емітент/векселедавець таких фінансових активів ліквідований та/або був
визнаний банкрутом та щодо нього відкрито ліквідаційну процедуру за рішенням суду,
оцінюються за нульовою вартістю.
Компанії не притаманні значні концентрації ризиків. Управлінський персонал
проаналізував вплив наслідків пандемії Соуісі-19 на оцінки та критерії визнання фінансових
активів та зобов’язань. В результаті аналізу було встановлено що ліквідність компанії
забезпечується достатньою кількістю коштів на поточних рахунках банків, що є достатньою
для своєчасного, повного та безперервного виконання усіх своїх грошових зобов’язань.
Пандемія Соуісі-19 не спричинила будь-якого негативного впливу на ліквідність компанії.

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання
Товариством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума.
Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається
активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та
оцінюється за первісною вартістю.
Поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом, включається до
підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної
вартості на дату балансу обчислюється величина резерву сумнівних боргів, за методом
застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості.
Інші активи Товариства обліковуються за первісною вартістю.
Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості відбувається
за амортизованою собівартістю. Для дисконтування дебіторської заборгованості Товариство
використовує середню ставку по довгострокових депозитах на дату визнання активу. Якщо
середня ставка по довгострокових депозитах на дату визнання активу відрізняється від

. оновленої договором ставки відсотка, по дебіторській заборгованості менше ніж на +/- З
нкти , то Товариство вважає вплив дисконтування не суттєвим і дисконтування не
■: водиться.
Товариство дисконтує короткострокову заборгованість лише в разі гіперінфляції. За
:сутності гіперінфляції Товариство вважає вплив часу на вартість грошей за
готкостроковими заборгованостями не суттєвим.
Запаси матеріальних цінностей - господарські матеріали і малоцінні та
: адкозношувані предмети оприбутковуються за фактичними цінами придбання ; гвісною вартістю, включаючи витрати на доставку, податки, збори та інші обов’язкові
атежі (крім тих, що згодом відшкодовуються Товариству).
Облік запасів, здійснюється Товариством у відповідності до МСБО 2 «Запаси», згідно
• ?го запаси - це активи, які:
а) утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу;
б) перебувають у процесі виробництва для такого продажу
або
в) існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у
: робничому процесі або при наданні послуг.
Первісною вартістю запасів, що виготовляються власними силами Товариства,
знається їх собівартість. Первісна вартість запасів у бухгалтерському обліку не
нюється, крім випадків, передбачених стандартом.
Грошові кошти та їх еквіваленти - гроші в касі та на рахунках в Банках. Еквіваленти
' 'шових коштів - це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у
■ щомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості,
-гзестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого
. трюку погашення, наприклад, протягом не більше ніж на три місяці з дати придбання.
Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися
: національній валюті та в іноземній валюті.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям
■ изнання активами.
Подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка
■ зрівнює їх номінальній вартості.
Подальша оцінка еквівалентів грошових коштів, представлених депозитами,
дійснюється за амортизованою собівартістю.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті
дійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного Банку України
НБУ).
У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках у банках
наприклад, у випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації), ці
_ктиви можуть бути класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ
тішення про ліквідацію банківської установи та відсутності ймовірності повернення
грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість відображається у складі
: 5итків звітного періоду.

Доходи і витрати. Товариство визнає дохід від надання послуг, коли (або у міру того,
•к) воно задовольняє зобов'язання щодо виконання, передаючи обіцяну послуг послугу
•тобто актив) клієнтові. Актив передається, коли (або у міру того, як) клієнт отримує
контроль над таким активом.
При визначенні вартості послуги Товариство відповідно до МСФЗ 15 використовує
іетод оцінювання за результатом. До методу оцінювання за результатом належить зокрема,
аналіз виконання, завершеного на сьогоднішній день, оцінки досягнутих результатів.
Результат надання послуги оформлюється актом виконаних робіт, в якому
відображається розрахунок (оцінка) досягнути результатів на звітну дату.
Різницю між балансовою вартістю і ціною відчуження від фінансових активів
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кається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов:
Товариство передає договірні права на одержання грошових потоків від такого
фінансового активу;
Товариство передало покупцеві ризики та переваги від володіння, пов’язані з
фінансовим активом;
за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у
формі, яка зазвичай пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими
фінансовими інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими активами;
суму доходу можна достовірно оцінити;
ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;
витрати, які були, або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно
оцінити.
Фінансовий результат визнається у Звіті про прибутки та збитки за умови
дповідності визначенню та критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з
знанням збільшення активів або зменшенням зобов’язань.
Витрати - це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді
5уття чи амортизації активів або у вигляді виконання зобов’язань, результатом чого є
® еншення чистих активів, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам.
Витрати визнаються у Звіті про прибутки та збитки за умови відповідності
• значенню та одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів.
Витрати негайно визнаються у Звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають
майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не
оповідають або перестають відповідати визнанню як активу у Звіті про фінансовий стан.
Витрати визнаються у Звіті про прибутки та збитки також у випадку, коли виникають
в’язання без визнання активу.
Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й
■ дшовідні доходи.
Доходи і витрати Товариства відображаються в бухгалтерському обліку за рахунками
•пасів 7 та 9. Залишки за рахунками доходів і витрат відображаються наростаючим
ідсумком за квартал та в кінці звітного періоду (кварталу) закриваються на рахунок 44
Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)».

Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті
зітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на
■ату здійснення операції (дата визнання активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і
затрат). Сума авансу (попередньої оплати) в іноземній валюті, одержана від інших осіб у
■дхунок платежів для поставлення готової продукції, інших активів, виконання робіт і
■? слуг, при включенні до складу доходу звітного періоду перераховується у валюту звітності
застосуванням валютного курсу на дату одержання авансу. У разі одержання від покупця
.зансових платежів в іноземній валюті частинами та відвантаження частинами покупцеві
емонетарних активів (робіт, послуг) дохід від реалізації активів (робіт, послуг) визнається
а сумою авансових платежів із застосуванням валютних курсів, виходячи з послідовності
держання авансових платежів. Облік операцій в іноземній валюті здійснюється згідно з
. 7 БО 21 «Вплив зміни валютних курсів».
На кожну дату балансу:
а) монетарні статті в іноземній валюті відображаються з використанням валютного
•урсу на дату балансу;
б) немонетарні статті, які відображені за історичною собівартістю і зарахування яких
до балансу пов'язано з операцією в іноземній валюті, відображаються за валютним курсом на
дату здійснення операції;
в) немонетарні статті за справедливою вартістю в іноземній валюті відображаються за
валютним курсом на дату визначення цієї справедливої вартості.
Визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті
дроводиться на дату здійснення господарської операції та на дату балансу.

Курсові різниці від перерахунку грошових коштів в іноземній валюті та інших
негарних статей про операційну діяльність відображаються у складі інших операційних
:: ходів (витрат).
Статті доходів, витрат та руху грошових коштів підлягають перерахунку за валютним
асом на дату здійснення операцій, за винятком випадків, коли фінансова звітність
.подарської одиниці складена у валюті країни з гіперінфляційною економікою

Оренда. Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики
- винагороди, пов'язані з правом власності на актив. Товариство як орендатор на початку
. ‘току оренди визнає фінансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорівнюють
. граведливій вартості орендованого майна на початок оренди або (якщо вони менші за
оаведливу вартість) за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. Мінімальні
тендні платежі розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням непогашених
Пов'язань. Фінансові витрати розподіляються на кожен період таким чином, щоб
. "езпечити сталу періодичну ставку відсотка на залишок зобов'язань. Непередбачені
тендні платежі відображаються як витрати в тих періодах, у яких вони були понесені.
~?літика нарахування амортизації на орендовані активи, що амортизуються, узгоджена із
. "шдартною політикою Товариства щодо подібних активів.
Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив,
гіктично залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні
гатежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі
протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду Товариство
ь-ізнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацію.
’: несені при отриманні доходу від оренди, визнаються як витрати.
Товариство використовує МСФЗ 16 «Оренда». Оренда це, Договір або частина договору.
■- а передає право на використання активу (базового активу) протягом періоду часу в обмін на
•іпенсацію.
МСФЗ 16 передбачає необов’язкові звільнення (спрощення) від вимог стандарту, щодо
• :роткострокової оренди та оренди низьковартісних об’єктів оренди. Товариство визнає
г'єкти низьковартісними, якщо справедлива вартість предмету договору оренди на дату
визнання нижче 5000 долларів. Товариство відображає на операційних витратах договори
ренди, щодо яких застосовуються передбачені МСФЗ 16 «Оренда» спрощення та якщо
5'єкт оренди не є ідентифікованим, орендодавець має право на заміну та якщо орендар не
гримує всі економічні вигоди пов’язані з використання майна. Оскільки, операційна оренда
іісного приміщення Товариством не має суттєвого впливу на фінансову звітність,
-еобхідності визнання Товариством активів і зобов’язань за договором операційної оренди
рісного приміщення не виявлено. Товариство станом на ЗО вересня 2020 року не визнає
активи з права користування та зобов’язання орендаря з оренди. Оцінюючи, чи є орендар
5 грунтовано впевнений у тому, що він скористається можливістю продовжити оренду чи не
скористається можливістю припинити дію оренди, суб’єкт господарювання має брати до
ваги всі відповідні факти та обставини, які створюють економічний стимул для орендаря
скористатися можливістю продовжити оренду чи не скористатися можливістю припинити
гію оренди.

Рада з МСФЗ випустила поправку до МСФЗ (ІРК8) 16 «Оренда» - «Поступки щодо
ренді, пов'язані з пандемією Соуісі-19 », згідно з якою орендар звільняється від застосування
:лмог МСФЗ (ІРК.8) 16 в частині обліку модифікацій договору оренди в разі поступок з
ренди, які є прямим наслідком пандемії Соуісі-19. Компанія не отримувала поступки по
ренді, модифікації до договорів не вносились.
Згортання фінансових активів та зобов'язань. Фінансові активи та зобов'язання
гортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі
.ум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання
дночасно.

' латок на прибуток. Оподаткування податком на прибуток Товариства здійснюється
в. . 2-тьних підставах. Відповідно до Податкового кодексу ставка податку на прибуток у
2 . ?: ці визначена в розмірі - 18 %. У зв’язку із тим, що керівництво Товариства в порядку,
'вченому Податковим кодексом України, прийняло рішення про незастосування
• вань фінансового результату з метою оподаткування, то податкові різниці практично
■-< ттні (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних)
ж* з :а його наявності). Визнання витрат (доходів), активів та зобов’язань, пов’язаних з
і _~хом на прибуток здійснюється Товариством відповідно до МСБО 12 «Податки на
“ ' ток». Управлінський персонал проаналізував вплив наслідків пандемії Соуісі-19 на
: на прибуток. В результаті було встановлено, що Компанія не отримувала пільг з
.
на прибуток у зв’язку з Соуісі-19, ставка податку на прибуток не змінювалась,
в . -~7 зчені податкові активи не визнавались.

Зобов’язання і забезпечення. Облік зобов’язань та забезпечень ведеться відповідно
. _ БО 1 «Подання фінансової звітності» та МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання
звні активи».
Зобов’язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує
є» -гність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо
. лату балансу раніше визнане зобов’язання не підлягає погашенню, то його сума
■ • чається до складу доходу звітного періоду.
Зобов’язання, на яке нараховуються відсотки та яке підлягає погашенню протягом
- - - адцяти місяців з дати балансу, слід розглядати як довгострокове зобов’язання, якщо
■. - .ний термін погашення був більше ніж дванадцять місяців та до затвердження
ансової звітності існує угода про переоформлення цього зобов’язання на довгострокове.
Забезпечення це частина зобов’язань з невизначеною сумою, або часом погашення на
. < балансу.
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну
.' ■■ інструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж
її.
зливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі
-: мічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання.
Товариство створює резерв забезпечень на виплату відпусток працівникам. Величину
.' г печення на виплату відпусток визначається як добуток фактично нарахованої
■ __:зникам заробітної плати й норми резервування, обчисленої як відношення річної
-ч.вої суми на оплату відпусток до загального річного планового фонду оплати праці,
с відповідні внески на соціальне страхування.
Поточні зобов’язання - це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із
-і - ченаведених ознак:
• Товариство сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню
7 7ЯГОМ дванадцяти місяців після звітного періоду,
• Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом
найменше дванадцяти місяців після звітного періоду.
Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям
чіання зобов’язань.
Поточні зобов’язання оцінюються у подальшому за амортизованою вартістю.
Для дисконтування довгострокової кредиторської заборгованості
Товариство
•зристовує середню ставку по довгострокових кредитах на дату визнання активу. Якщо
.. ’едня ставка по довгострокових кредитах на дату визнання активу відрізняється від
.7 оновленої договором ставки відсотка, по кредиторській заборгованості менше ніж на +/- З
икти , то Товариство вважає вплив дисконтування не суттєвим і дисконтування не
'- зводиться.
Товариство дисконтує короткострокову заборгованість лише в разі гіперінфляції. За
: ідсутності гіперінфляції товариство вважає вплив часу на вартість грошей за
< роткостроковими заборгованостями не суттєвим.
Зобов'язання Товариства, класифікувати на довгострокові (строк погашення понад 12
.сяців) і поточні (термін погашення до 12 місяців). Оцінка довгострокової кредиторської
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В - ■: ваності ґрунтується на первісній (справедливій) вартості. Поточна кредиторська
ас - ваність за виключенням фінансових зобов’язань обліковується і відображається у
ж ■ .ті за первісною вартістю, яка дорівнює справедливій вартості отриманих активів або
кк ■ 7 Товариство здійснює переказ частини довгострокової кредиторської заборгованості
х . заду короткострокової, коли за умовами договору до повернення частини суми боргу
а. мається менше 365 днів. Забезпечення визнаються, якщо Товариство в результаті певної
з минулому має юридичні або фактичні зобов'язання, для врегулювання яких з більшим
~ . -:ем імовірності буде потрібно відтік ресурсів, і які можна оцінити з достатньою
ЇНІСТЮ.

“ : вариство визнає в якості забезпечення - забезпечення витрат на оплату відпусток, який
; - ться щоквартально виходячи з фонду оплати праці наступним чином:
• Забезпечення нараховується, виходячи із заробітної плати кожного працівника за
ж.-ні 12 календарних місяців та нарахованих на заробітну плату страхових внесків. •
_
:сяця працівник накопичує 2 дні щорічної оплачуваної відпустки (в т.ч., якщо працівник
і . лився на лікарняному).
• Розрахунок відрахувань до забезпечень на виплату відпусток визначається на останній
звітного періоду за формулою: Сума відрахування до забезпечень = (Річний фонд
■ -ти праці + нарахування єдиного соціального внеску) / кількість календарних днів у
чному році (за виключенням святкових днів) х кількість днів невикористаної відпустки
- зітну дату.
Винагороди персоналу. Всі винагороди персоналу в Товаристві є короткостроковими
■• нагородами (включаючи відпустку) оцінюються як поточні зобов’язання, включаються в
:* ' в’язання по персоналу та оцінюються за недисконтованими сумами, які Товариство
є виплатити в результаті невикористаних прав.
Товариство сплачує фіксовані внески до фондів соціального страхування та страхує
: ремих співробітників якщо це вимагається законодавством України. Товариство не має
■ дачного або визначеного зобов’язання щодо сплати внесків на додаток до фіксованих
■ есків, які визнаються як витрати в тому періоді, в якому нараховано виплати працівникам.

Пенсійні зобов'язання. Відповідно до українського законодавства, Товариство
• - лмує внески із заробітної плати працівників до Пенсійного фонду. Поточні внески
• .заховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної плати, такі
: трати відображаються у періоді, в якому були надані працівниками послуги, що надають
траво на одержання внесків, та зароблена відповідна заробітна плата.

4. Важливі управлінські судження у застосуванні облікової політики та оцінки
визначеності

При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які
_ють вплив на елементи фінансової звітності, грунтуючись на МСФЗ, МСБО та
тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки
та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих
тставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо
балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у
■ ерівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою
відрізнятися від цих розрахунків.
Області, де такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим
рівнем складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для
підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.

4.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ

Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови,
керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової
політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття
економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:
•
подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові
потоки Товариства;
•
відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише
юридичну форму;
•
є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
•
є повною в усіх суттєвих аспектах.
Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність
наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:
а
)
вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання
б
)
визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів
та витрат у Концептуальній основі фінансової звітності.
Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші
положення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують
подібну концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з
обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним
джерелам.
4.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства

Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих
фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на звітну дату. В
інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо
передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків,
властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ
13 «Оцінка справедливої вартості».
4.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів

Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових
ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на
звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо
передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків,
властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ
13 «Оцінка справедливої вартості».
Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів:
Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок
до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим
джерелом невизначеності оцінок, тому що:
а)
вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки
базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності.
змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань
під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та
б)
вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також
на доходи (витрати) може бути значним.
Розуміючи важливість використання облікових оцінок та припущень щодо справедливої
вартості фінансових активів в разі відсутності вхідних даних щодо справедливої вартості
першого рівня, Керівництво Товариства планує використовувати оцінки та судження які
базуються на професійній компетенції працівників Підприємства, досвіді та минулих подіях,
а також з використанням розрахунків та моделей вартості фінансових активів. Залучення
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зовнішніх експертних оцінок щодо таких фінансових інструментів де оцінка, яка базується
на професійній компетенції, досвіді та розрахунках є недостатньою, на думку Керівництва є
прийнятним та необхідним.
Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати
значний вплив на передбачувану справедливу вартість.
4.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів

Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання
фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за
цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й
динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов’язані з
призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства
фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.
4.5. Використання ставок дисконтування
Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовується для перерахунку
майбутніх потоків доходів в єдине значення теперішньої (поточної) вартості, яка є базою для
визначення ринкової вартості бізнесу. З економічної точки зору, в ролі ставки дисконту є
бажана інвестору ставка доходу на вкладений капітал у відповідні з рівнем ризику подібні
об'єкти інвестування, або - ставка доходу за альтернативними варіантами інвестицій із
зіставляння рівня ризику на дату оцінки. Ставка дисконту має визначатися з урахуванням
трьох факторів:
а) вартості грошей у часі;
б) вартості джерел, які залучаються для фінансування інвестиційного проекту, які
вимагають різні рівні компенсації;
в) фактору ризику або міри ймовірності отримання очікуваних у майбутньому
доходів.
Товариство використовує середньозважені ставка за портфелем довгострокових банківських
депозитів/кредитів у національній валюті в банках, у яких не введено тимчасову
адміністрацію або не запроваджено ліквідаційну комісію. Інформація, що використана для
визначення середньозваженої ставки одержана з офіційного сайту НБУ за посиланням
Ьцр8://Ьапкщоу.иа/8іаґІ8ґіс/8есІог-1~іпапсіа1/<1а(а-8есґог-£іпапсіа1#2&
розділ
«Статистика
фінансових
ринків»,
показник
Вартість строкових депозитів за даними статистичної звітності банків України та Вартість
кредитів за даними статистичної звітності банків України (без урахування овердрафту).
4.6. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів

Відносно фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю, Товариство
на дату виникнення фінансових активів та на кожну звітну дату визначає рівень кредитного
ризику.
Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовими
активами, які оцінюються за амортизованою вартістю, у розмірі очікуваних кредитних
збитків за весь строк дії фінансового активу (при значному збільшенні кредитного
ризику/для кредитно-знецінених фінансових активів) або 12-місячними очікуваними
кредитними збитками (у разі незначного зростання кредитного ризику).
Зазвичай очікується, що очікувані кредитні збитки за весь строк дії мають бути
визнані до того, як фінансовий інструмент стане прострочений. Як правило, кредитний ризик
значно зростає ще до того, як фінансовий інструмент стане простроченим або буде помічено
інші чинники затримки платежів, що є специфічними для позичальника, (наприклад,
здійснення модифікації або реструктуризації).
Кредитний ризик за фінансовим інструментом вважається низьким, якщо фінансовий
інструмент має низький ризик настання дефолту, позичальник має потужній потенціал
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виконувати свої договірні зобов'язання щодо грошових потоків у короткостроковій
перспективі, а несприятливі зміни в економічних і ділових умовах у довгостроковій
перспективі можуть знизити, але не обов'язково здатність позичальника виконувати свої
зобов'язання щодо договірних грошових потоків.
Фінансові інструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик
лише на підставі того, що ризик дефолту за ними є нижчим, ніж ризик дефолту за іншими
фінансовими інструментами Товариства або ніж кредитний ризик юрисдикції, в якій
Товариство здійснює діяльність.
Очікувані кредитні збитки за весь строк дії не визнаються за фінансовим
інструментом просто на підставі того, що він вважався інструментом із низьким кредитним
ризиком у попередньому звітному періоді, але не вважається таким станом на звітну дату. У
такому випадку Товариство з'ясовує, чи мало місце значне зростання кредитного ризику з
моменту первісного визнання, а отже чи постала потреба у визнанні очікуваних кредитних
збитків за весь строк дії.
Очікувані кредитні збитки відображають власні очікування Товариства щодо
кредитних збитків.
5.

Консолідована фінансова звітність

Товариство не складає консолідовану фінансову звітність.
6.

Припинена діяльність

Протягом звітного року та згідно до планів діяльності на наступні 12 місяців
Товариство не планує припинення діяльності та не має намірів ліквідувати суб’єкт
господарювання. Товариство також не має активів утримуваних для продажу та не планує
ліквідувати активи Товариства.

7.

Розкриття інформації, що підтверджує статті фінансової звітності

7.1 Фінансові інвестиції
На 31 грудня 2021 р. Товариство володіє часткою у розмірі 98,99 % в статутному
фонді ТОВ «НОН СТОП ПЕЙ», що дорівнює 9 893 тис. грн., яка обліковується за
справедливою вартістю.
Фінансові активи (тис. грн.)
Станом на початок звітного періоду фінансові
інвестиції, що оцінюються за:

амортизованою
собівартістю

справедливою
вартістю з через
прибуток або
збиток

справедливою
вартістю з
через інший
сукупний
дохід

-

-

9 893

-

-

-

9 893

-

справедливою
вартістю з через
прибуток або
збиток

справедливою
вартістю з через
інший сукупний
дохід

Корпоративні
права ТОВ «НОН
СТОП ПЕЙ»

9 893

Всього

9 893

Вид фінансових
інвестицій

Станом на кінець звітного періоду фінансові
інвестиції, що оцінюються за:
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амортизовані •
собівартістю

-

-

Фінансові інвестиції, іцо оцінюються за справедливою вартістю на
кінець звітного періоду ( тис. грн.)

Справедлива вартість визначена на підставі:

ЦІН
котирування
на активних
ринках на
ідентичні
активи

цін
котирування
на подібні
активи або
інших даних,
підтверджених
ринком

даних, яких
немає у
відкритому
доступі

акції

-

-

-

частки у статутному капіталі

-

-

9 893

державні облігації

-

-

-

облігації підприємств

-

-

-

векселі

-

-

-

депозити

-

-

-

Інші

-

-

-

Фінансові інвестиції

-

Всього

-

9 893

Фінансові інвестиції, що оцінюються за справедливою вартістю на
початок звітного періоду (тис. грн.)

Справедлива вартість визначена на підставі:

ЦІН
котирування
на активних
ринках на
ідентичні
активи (1
рівень ієрархії)

цін
котирування
на подібні
активи або
інших даних,
підтверджених
ринком (2
рівень ієрархії)

даних, яких
немає у
відкритому
доступі (3
рівень
ієрархії)

акції

-

-

-

частки у статутному капіталі

-

-

9 893

державні облігації

-

-

-

облігації підприємств

-

-

-

векселі

-

-

-

депозити

-

-

-

Фінансові інвестиції

Інші

3^

9 893

Всього

Короткий опис процесів оцінювання справедливої вартості на підставі даних, яких
немає у відкритому доступі (3 рівень ієрархії)

Фінансові інвестиції

Техніка
(модель)
оцінювання

Корпоративні права

Вхідні дані

Діапазон
результатів

Оцінка
справедливої
вартості на
кінець
звітного
періоду

9 893

-

9 893

-

Інші

-

-

-

Всього

X

X

X

9 893

Зміни вартості фінансових інвестиції, справедлива вартість яких визначена на підставі даних,
яких немає у відкритому доступі (3 рівень ієрархії)

Акції

Частки у
статутному
капіталі

Облігації
підприємст
в

Інші

Всього

-

9 893

-

-

9 893

-

-

-

-

-

доході

-

-

-

-

-

Придбання

-

-

-

-

-

Продаж

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 893

-

Зміни

Вартість на початок звітного
періоду
Зміни справедливої вартості,

визнані в прибутку / збитку

Зміни справедливої вартості,
визнані в іншому сукупному

Переведення до іншого рівня

ієрархії справедливої вартості
Переведення з іншого рівня

ієрархії справедливої вартості
Вартість на кінець звітного

періоду

-

9 893

7.2 Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська
заборгованість
Дебіторська заборгованість за розрахунками включає за виданими авансами
постачальникам за оренду, за переказ коштів ТОВ «ФК «Контрактний Дім»

13

31
грудня
2021 р.
17

174
187

182
199

31 грудня 2020 р.

Показник

Дебіторська заборгованість за розрахунками за
виданими авансами
Інша поточна дебіторська заборгованість
Всього поточна дебіторська заборгованість

Інша дебіторська заборгованість включає суму коштів прийнятих для подальшого
переказу. Простроченої заборгованості Товариство не має.

7.3 Грошові кошти та їх еквіваленти
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2021 року грошові кошти та їх
еквіваленти представляють собою залишки в гривнях.
31.12.2020р.

Стаття
Гроші та їх еквіваленти

31.12.2021р.

6

5

6

5

Готівка в касі
Кошти на рахунках в банках

Кошти на банківських рахунках не є предметом застави. Поточні банківські рахунки
відкриті в: АЛЬФА-БАНК, БАНК ФАМІЛЬНИЙ, УКРСИББАНК, ОЩАДБАНК.

7.4 Активи, призначені для продажу
В кінці 2019 році два РРО переведені до складу активів, призначених для продажу
відповідно до МСФЗ (ІРК.8) 5 «Довгострокові активи, призначені для продажу, та припинена
діяльність».
Номенклатура
Контрольно-касовий реєстратор
МС-К707Т8
Контрольно-касовий реєстратор
М6-И707Т8
Всього

Сума, тис.
грн
4
4

8

7.5 . Власний капітал

Станом на 31.12.2021 року розмір власного статутного капіталу складає 9978 тис. грн..
що складається з зареєстрованого статутного капіталу в сумі 10 000 тис. грн., непокритий
збиток в сумі 23 тис. грн., додаткового капіталу 1 тис. грн.
Статутний капітал сформований на 100%, виключно грошовими коштами за рахунок
вкладів учасників.

І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)
Неоплачений капітал
Усього за розділом І

Станом на 31.12.2020,
тис. грн.
10 000
19
-

Станом на 31.12.2021,
тис. грн.
10 000
1
-

(33)
-

(23)

9986

9978

37

-

7.6 Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська
заборгованість

Показник
Кредиторська заборгованість за
товари, роботи, послуги , тис. грн.

31 грудня 2020 р.
9

31 грудня 2021 р.
10

Кредиторська заборгованість за
розрахунками з бюджетом, тис. грн.

-

2

Кредиторська заборгованість за
розрахунками зі страхування, тис. грн.

1

2

Інші поточні зобов’язання, тис. грн.
Всього
поточна
кредиторська
заборгованість

160
170

159
173

7.7 Резерв за поточними зобов’язаннями
Сума резерву відображає найкращу розрахункову оцінку звітного періоду для
врегулювання існуючого зобов'язання.

Станом на дату балансу Товариство має зобов'язань перед працівниками за гарантіями
КЗпП щодо обов'язкових виплат у зв'язку з припиненням трудової діяльності. Товариство не
має програм додаткових виплат після припинення трудової діяльності або інших суттєвих
компенсаційних програм, які б потребували додаткових нарахувань.

Резерв на забезпечення наступних витрат, а саме на відпустку станом на дату
31.12.2020 р. становить 24 тис. грн., на дату 31.12.2021 р. становить 18 тис. грн.

7.8 Звіт про фінансові результати
Основним видом діяльності Товариства є переказ коштів.
Всі статті доходів і витрат, визнані у звітних періодах включено до складу Звіту про
фінансові результати (звіту про сукупний дохід).
Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів
або збільшенням зобов'язань. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів
або збільшення зобов'язань, що приводить до зменшення власного капіталу Товариства, за
умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.
Витратами визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням доходу, для
отримання якого вони здійснені.
За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, дохід у Звіті про
фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) відображається в момент надходження
активу або погашення зобов'язання, які призводять до збільшення власного капітал}'
Товариства.
За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати
відображаються у Звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) в момент вибуття
активу або збільшення зобов'язання.
Звіт складено за призначенням витрат.
Витрати з податку на прибуток включають поточні податки, розраховані у
відповідності до чинного законодавства України. Відстрочені податкові активи та
зобов’язання Товариством не визнавалися, оскільки відсутні податкові різниці.

За період 2021 року чистий дохід від реалізації послуг відсутній.
Чистий дохід від реалізації послуг
Стаття
Чистий дохід від реалізації послуг
Собівартість реалізованої послуги

за 2021 рік, тис. грн.

За 2020 рік, тис. грн.

-

-

за 2021 рік, тис. грн.
172
363
84
113
78
5
-

За 2020 рік, тис. грн.
152
275
61
53
72
3
-

815

616

за 2021 рік , тис. грн.
17
17

За 2020 рік, тис. грн.
16
16

за 2021 рік , тис. грн.
-

0

За 2020 рік, тис. грн.
5
5

за 2021 рік , тис. грн.
-

За 2020 рік, тис. грн.
-

363
84
22
363
832

275
61
19
282
637

за 2021 рік, тис. грн.
-

За 2020 рік, тис. грн.

Всього
Адміністративні витрати
Стаття
Оренда приміщень
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Інформаційно-консультаційні послуги
Витрати на РКО
Амортизація
Інші операційні витрати
Всього

Витрати на збут
Стаття
Амортизація
Всього
Інші операційні витрати
Стаття
Інші витрати
Всього

Операційні витрати
Стаття
Матеріальні витрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати

Всього

Стаття
Інші витрати

-

-

за 2021 рік , тис. грн.
844
-

За 2020 рік, тис. грн.
691
-

844

691

Всього
Стаття
Інші доходи
Інші операційні доходи

Всього

8.

Судові позови

Станом на 31.12.2021 р. Товариство від власного імені і за власний рахунок не
являється учасником судових процесів та проти Товариства не висувалися претензії та
відсутні будь-які судові позови.
В ході нормального ведення бізнесу Товариство час від часу може отримати претензії.
Виходячи з власної оцінки, а також внутрішніх професійних консультацій, керівництво

З 5*

Товариства вважає, пю суттєві збитки за позовами не будуть понесені.

9.
Операції з пов'язаними особами
До пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами належать:
•
підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під
контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством;
•
асоційовані компанії;
•
спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;
•
члени провідного управлінського персоналу Товариства;
•
близькі родичі особи, зазначеної вище;
•
компанії, що контролюють Товариство, або здійснюють суттєвий вплив, або
мають суттєвий відсоток голосів у Товаристві;
•
управлінський персонал;
•
програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Товариства або
будь-якого іншого суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною Товариства
Пов’язані особи ТОВ «НСП»:

Директор Товариства - Данілов Д.О., Кислова В.С.
Учасники Товариства «ДАТА МЕНЕДЖМЕНТ ЦЕНТР» - БУНІН ВЛАДИСЛАВ
ВОЛОДИМИРРОВИЧ
Операції, які відбувалися з пов’язаними особами в 2021 році:
Нарахування і виплата заробітної плати директору: Данілов Д.О. -118 тис. грн. На
31 грудня 2021 року заборгованість по заробітній платі відсутня; Кислова В.С. - 43 тис.
грн. На 31 грудня 2021 року заборгованість по заробітній платі відсутня
Нарахування резерву на відпустки директору Кислова В.С. в сумі 1 тис. грн.,
залишок резерву на 31.12.21 в сумі 1 тис. грн. Відображено в Поточні забезпечення

Отримання фінансової допомоги безповоротної в сумі 843 тис. грн. від Бунін В.В.
заборгованість на 31.12.21 відсутня.

Операції, які відбувалися з пов’язаними особами в 2020 році:
Нарахування і виплата заробітної плати директору: Данілов Д.О. -124 тис. грн. На
31 грудня 2020 року заборгованість по заробітній платі відсутня.
Нарахування резерву на відпустки директоруДанілов Д.О. в сумі 8 тис. грн.,
залишок резерву на 31.12.20 в сумі 8 тис. грн. Відображено в Поточні забезпечення

Отримання фінансової допомоги безповоротної в сумі 393 тис.грн. від Бунін В.В.
заборгованість на 31.12.20 відсутня.
10.

Ризики

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з ризиками і
вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись
унаслідок впливу суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і
напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків
віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик
включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління
ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин
виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів
та застосування інструментарію щодо його пом’якшення.
Ризик процентних ставок

4с>

Ризик процентних ставок - це ризик збитків, який виникає в результаті несприятливих
змін процентних ставок (кривих доходності) фінансових інструментів, які придбаються в
активи.
Товариство не обліковує активи, розміщених у боргових фінансових інструментах з
відсотковою ставкою, тому ризик процентних ставок несуттєвий.

Управління капіталом
Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:
• зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і
надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим
сторонам;
• забезпечити належний прибуток учасникам Товариства завдяки встановленню цін на
послуги Товариства, що відповідають рівню ризику.
Керівництво Товариства планує здійснювати огляд структури капіталу на щорічній
основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим
ризики. На основі отриманих висновків Товариство буде здійснювати регулювання капіталу
шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також погашення існуючих
позик.
Метою Товариства в управлінні капіталом є утримання рівня капіталу відповідно до
мінімального розміру, затвердженого Постановою Правління НБУ № 80 від 17.08.2017 року "
Про затвердження Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній
валюті без відкриття рахунків".
На кінець
На початок

звітного

звітного періоду,

періоду, тис.

тис. грн.

грн.

170

173

Власний капітал

9986

9978

Коефіцієнт фінансового важеля

1,7%

1,7%

Управління капіталом
Кредиторська заоборгованість

Вимоги до капіталу
Товариство зобов’язане на будь-яку дату дотримуватися обов’язкових вимог до
Власного капіталу на рівні не менше 5 млн. грн. Власний капітал Товариства станом на
31.12.2021 р. складається з Зареєстрованого капіталу, Додаткового капіталу та Непокритого
збитку.

Інформація про те, чи виконував суб'єкт господарювання будь-які зовнішні
вимоги стосовно капіталу
Товариство протягом звітного періоду виконувало вимоги щодо розміру власного
капіталу, затверджені Постановою Правління НБУ № 80 від 17.08.2017 року " Про
затвердження Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній
валюті без відкриття рахунків".
Ризик ліквідності
Опис вразливості до ризику

Ризик ліквідності - ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов’язань,
пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або

іншого фінансового активу.

Опис цілей, політики та процесів управління ризиками

Управління ризиком ліквідності здійснюється на основі періодичного фінансового аналізу
показників платоспроможності та ліквідності. У випадку зростання ризику ліквідності Товариство

буде додатково залучати

кредитні

кошти.

Підхід

Товариства до управління ліквідності

та

моніторингу ризиків ліквідності полягає в тому, щоб мати достатньо фінансових ресурсів (грошових
коштів і доступних кредитних ліній) для виконання своїх зобов'язань при їх погашенні, як в
нормальних, так і в кризових умовах, не викликаючи неприйнятних збитків або шкоди репутації

Товариства. Метою Товариства є підтримання балансу між безперебійним фінансуванням та
гнучкістю у використанні кредитних умов, наданих постачальниками та банками.

Методи, застосовані для оцінки ризику

Товариство володіє розвиненою системою управління ризиком ліквідності для управління

короткостроковими,

середньостроковими

та

довгостроковими

фінансуванням.

Керівництво

Товариства здійснює регулярний моніторинг прогнозованих і фактичних грошових потоків, а також
аналізує графіки погашення фінансових зобов'язань з метою своєчасного вжиття відповідних заходів

щодо мінімізації можливих негативних наслідків.

Узагальнені кількісні дані про вразливість до ризику для суб'єкта господарювання

Аналіз фінансових активів та фінансових зобов’язань за строками їх погашення станом на 31.12.2021
року, тис. грн.

Зі строком
погашення

Найменування статті

менше, ніж
1 місяць

Зі строком
погашення

1-6 місяців

Зі строком
погашення

більше, ніж
1 рік

Активи

Грошові кошти та їх еквіваленти

5

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

182

-

-

Всього фінансових активів

187

-

-

10

-

-

Інші поточні зобов’язання

159

-

-

Всього фінансові зобов’язання

169

-

-

Чистий розрив ліквідності станом на 31.12.2021 р.

-13

-13

-13

Сукупний розрив ліквідності станом на 31.12.2021 р.

-13

-13

-13

Фінансові зобов’язання

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи,

послуги

42.

Істотних к: нцентрзцій ризику ліквідності не спостерігається.

Опис того, як управлінський персонал визначає концентрацію

Керівництво Товариства контролює та розкриває інформацію про концентрацію ризику

ліквідності на підставі одержаних звітів, в яких містяться дані про постачальників та виконавців із

загальною сумою кредиторської заборгованості понад

10% від загальної суми кредиторської

заборгованості.

।

Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові
потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін.
Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та
відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених
коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство
наражатиметься на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції, облігації та інші
фінансові інструменти.
Інший ціновий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові
потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім
тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від
того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового
інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові
інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.
Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів
пом’якшення цінового ризику Товариство буде використовувати диверсифікацію активів
та дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим
прибутком.
Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові
потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.
Валютні ризики Товариства виникають у зв'язку з володінням фінансовими
інструментами, номінованими в іноземній валюті. Товариство у звітному періоді не
інвестувало кошти в банківські депозити в іноземній валюті та в цінні папери,
номіновані в доларах США, валютний ризик мінімальний.
Відсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові
потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових
відсоткових ставок. Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть
змінюватись і це впливатиме як на доходи Товариства, так і на справедливу вартість
чистих активів, відсотковий ризик мінімальний.

Кредитний ризик
Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий
інструмент не зможе виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового
збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам,
як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість.
Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка
кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та
будь-яка інша доступна інформація (публічна інформація, що розкривається банками
щодо звітності тощо) щодо їх спроможності виконувати боргові зобов’язання.
Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками:
•
ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів;
•
ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або

асоційовз? - ■
•
ліміті м* кжжк у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за
Націоналі : - ~ Л
±
•
ліміти
раяонашя депозитів у банках з різними рейтингами та випадки
дефолту ті -; - -протягом останніх п’яти років.
Станем _ '
Товариства відсутні фінансові активи, які або були
прострочені
-. - - ~
кредити, як одержані так і надані , і, відповідно, будь-які
застави та ін_ : і'е. печення, кредитний ризик мінімальний.

11. Справедлива вартість
Спраеедн:ззгт.еть являє собою суму, на яку можна обміняти фінансовий інструмент
при здійснен е п тенної операції між двома зацікавленими сторонами, за винятком випадків
вимушено?: п-.лзжу або ліквідації. Найкращим підтвердженням справедливої вартості є
ціна фінанс: з. п: інструмента, що котирується на ринку.
Грошові кошти та їх еквіваленти показані на дату балансу за їхньою справедливою
вартістю.
Результати оцінки справедливої вартості аналізуються та розподіляються за рівнями
ієрархії справедливої вартості:
► 1-й рівень - оцінка за цінами котирування на активних ринках для ідентичних
активів або зобов'язань;
► 2-й рівень - оцінка за цінами котирування на подібні активи чи зобов’язання на
активних ринках, або за цінами котирування на ідентичні/подібні активи чи зобов’язання на
ринках, які не є активними. Для оцінки таких активів, Товариство використовує дані
біржових котирувань з АТ «Фондова біржа ПФТС» на дату оцінки;
► 3-й рівень - оцінка за методами, у яких не використовуються вхідні дані, що
спостерігаються на відкритих ринках. Для фінансових інструментів, що належать до даного
рівня ієрархії справедливої вартості, Товариство використовує методи на основі теперішньої
вартості фінансових інструментів розрахованої виходячи з очікуваних грошових потоків та
ринкової ставки дисконту на дату визначення справедливої вартості, або на підставі звіту
професійного оцінювача, що має відповідний сертифікат.
Для визначення справедливої вартості фінансових інструментів Товариство
використовує професійне судження.
В деяких випадках для оцінки справедливої вартості використовуються вхідні дані
різного рівня, в такому випадку оцінка відноситься до тієї категорії в якій знаходиться
найнижчий рівень вхідних даних, якщо такі дані є суттєвими.
Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості

тис. грн.
Класи активів та

1 рівень

2 рівень

3 рівень

(ті, що мають

(ті, що не мають

(ті, що не мають

Усього

зобов’язань,
оцінених за

справедливою

котирування, та

котирувань,але

котирувань і не є

вартістю

спостережувані)

спостережувані)

спостережуваними)

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

-

-

5

5

9893

9893

Дата оцінки
Грошові кошти

Частка в статутному
капіталі ТОВ

-

12. Події після дати Балансу
Керівництво Товариство вважає що перелік подій після звітної дати, які необхідно
розкривати в даних Примітках наводиться нижче.

У січні 2022 року посилилася нова хвиля корона вірусу, що призвела до карантину в
деяких областях. Незважаючи на рекордні показники захворюваності, обмеження для бізнесу
були не такими жорсткими, в порівнянні до минулих періодів. В Україні продовжується
вакцинація і на неї покладаються суттєві надії в процесі зупинення пандемії, але поки не
відомі строки її закінчення. Крім того, попри низку реформ та поліпшення макрофінансової
ситуації, українська економіка залишається вразливою до несприятливих зовнішніх подій,
передусім розгортання світової економічної кризи, падіння цін на світових товарних ринках
та відпливу капіталу. Посилення цих чинників може мати різноспрямований вплив на
результати діяльності та фінансовий стан Компанії. Однак міра такого впливу на
сьогоднішній день не може бути достовірно визначеною. Управлінський персонал Компанії
ретельно стежить за поточним станом розвитку подій і вживає необхідних заходів для
послаблення тиску негативних чинників.
24 лютого 2022 року Президент України Володимир Зеленський, згідно пропозиції
Ради національної безпеки і оборони України, та відповідно до п. 20 частини першої статті
106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» постановив
ввести в Україні воєнний стан. Внаслідок невизначеності та тривалості подій, пов’язаних з
військовим конфліктом в Україні, Компанія не має практичної можливості точно та надійно
оцінити кількісний вплив зазначених подій на фінансовий стан і фінансові результати
діяльності. В теперішній час Компанія уважно слідкує за фінансовими наслідками,
викликаними зазначеними подіями. Не беручи до уваги вищезазначені факти, але
інформуючи про них, фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року
підготовлена з припущення про те, що компанія буде продовжувати нормальну господарську
діяльність у найближчому майбутньому. Відповідно дана фінансова звітність не містить
коригувань на випадок того, що Компанія не зможе дотримуватись принципу безперервності
діяльності.
Ця ситуація
стримала економічну активність, але не мала істотного впливу на
діяльність компанії. Управлінський персонал інформує, що за період з 31.12.2021 року і до
дати затвердження фінансової звітності:
заходи, прийняті урядом України для мінімізації впливу пандемії Соуісі-19 не
призвели до порушення ділової та економічної діяльності та очікувані наслідки для виручки і
операційної діяльності і не вплинули на продовження діяльності компанії на безперервній
основі;
компанія продовжує стежити за розвитком ситуації з пандемією Соуісі-19 і при
необхідності прийме подальші заходи у відповідь на економічну кризу;
компанія не здійснювала випуск боргових або пайових інструментів після звітного
періоду;
компанія не вносила модифікації до договорів і не відмовлялась від виконання
зобов'язань, узгоджених з кредиторами, для вирішення проблем, пов'язаних з Соуісі-19;
рішення про організаційну реструктуризацію для зменшення впливу пандемії Соуісі19 і рішення про вибуття бізнес-одиниць не приймалось;
будь-які рішення про припинення або зміну виплати дивідендів, прийняті з
урахуванням невизначеності, пов'язаної з фінансовими наслідками пандемії Соуісі-19 не
приймались;
у зв’язку із невизначеністю траєкторії та тривалості пандемії СОУЮ-19 та воєнної
агресії рф, вплив майбутніх подій, пов’язаних з цими подіями, можуть вплинути на
діяльність компанії.
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