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ЗВlТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Учасникам ТоВ (сУзlР'Я ФlНАНС)

Нацaональному банку Украjни

3BiT щодо аудиту фiнансовоТ звiтностi

flyMKa

Ми провели аудит фiнансовоi звiтностi ТОВ <СУЗlР'Я ФlНАНС> (надалi - Компанiя), що
складаеться з Балансу (3BiTy про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2020 р,, 3BiTy про
фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про власний капiтал, Звiту про рух грошових
коштiв (за прямим методом) та звiтних даних за pik, lло закiнчився зазначеною датою, i примiток до
фiнансовоi звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облtкових полlтик.

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додаеться, вiдображае достовiрно та повно, в ycix суггевих
аСПеКТаХ фiНаНСОвий стан KoмnaHii на 31 грудня 2020 р,, il фiнансовi результати i грошовi потоки за
piK, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Закону Украiни (Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в yKpaiнi> та Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi (МСФЗ),

Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА),

Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi (Вiдповiдальнiсть аудитора
3а аУДИТ фiнансовоТ звiтностi> нашого звiту. Ми е незалежними по вiдношенню до Компанii згiдно з
Мiжнародним кодексом етики професiйних бухгалтерiв (включно з Мiжнародними стандартами
незалежностi) Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними
ВимОгами, застосовними в yкpajнi до нашого аудиту фiнансовот звiтностi, а також виконали iншi
обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ, Ми вважаемо, що отриманi нами
аудиторськi докази е достатнiми i прийнятними для використання Тх як основи для нашоТ думки,
lнформацiя, |цо не е фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора цlодо неТ

управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, lнша iнформацiя склада€ться з
lНфОРМаЦiТ фiНанСОвОi компанi'|, ,Щовiдки про обсяг та кiлькiсть укладених та виконаних договорiв з
надання фiнансових послуг, !аних про BapтicTb акгивiв, щодо яких лiзингодавцем укладенi
договори фiнансового лiзингу та про джерела фiнансування нових договорiв фiнансового лiзингу,
,Щаних про обсяг i кiлькiсть укладених та виконаних договорiв фiнансового лiзингу, !аних про
укладенi та виконанi договори факторингу, iнформацiI про рух обсягу дебiторсько'i заборгованостi,
набутоj за договорами факIорингу, ,Щаних про укладенi та виконанi договори з надання коштiв у
позику, в тому числi i на умовах фiнансового кредиту, iнформацii про рух обсягу дебiторськоi
заборгованостi за виданими кредитами/пози ками, ,Щаних про струlсгуру основного капiталу та
акrиви фiнансовоi установи, але не мiстить фlнансово-l звlтностi та нашого звiту аудитора щодо неl

Наша думка щодо фaнансовоj звiтностi не поширюеться на iншу iнформацiю та ми не робимо
висновок з будь-яким piBHeM впевненостi lлодо цiеТ iншоi iнформацii,

У ЗВ'ЯЗКУ З НаШим аудитом фiнансовоi звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е ознайомитися з iншою
lнформацiею та при цьому розглянуги, чи icHyo сугтева невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiею i

фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша
iнформацiя виглядае такою, lло мiстить суггеве викривлення, Якщо на ocнoBi проведено-l нами
роботи ми доходимо висновку, lло icнy€ сугтеве викривлення цiе"l iншо'i iнформацi'a, ми зобов'язанi
повiдомити про цей факL Ми не виявили таких факIiв, якi потрiбно було б включити до звiту,

Ас сrм ukraine s а mеmьеr of сrм Global з swзs чвlап Each msmь€r пm оrсФ GlоьаlБ а separate апd lndбpondonl lega опl у дс c.owe ukralnбand s
абlЁlеsаlбпоt rgsропýые оr lвыо ior any acls ol оmlзslфs of crowe Glоьаlоr а.у oiher m€inber о{ сrф Global
@ 2021 Ас crowв Ukrane
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Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, коrо надiлено найвиtцими
повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання iдостовiрне подання фlнансовоi
звiтностi вiдповiдно до Закону Украiни <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в yKpaiнi)
та МСФЗ та за таку систему внrIрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначае
потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансово] звiтностl, lло не мiстить сутгевих
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки,

При складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi Компанii продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнlй ocHoBi, розкриваючи, де це
застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення
про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, KpiM випадкiв, якщо
управлiнський персонал або плануе лiквiдувати Компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не мае
iнших реальних альтернатив цьому,

Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом
фiнансового звiтування Компанii,

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудttт фiнансовоi звiтностi

Нашими цiлями е отримання об/рунтованоi впевненостl, що фlнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить
сrгтевого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить
нашу думку Обiрунтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi, проте не гарантуе, що аудит,
проведений вiдповiдно до МСА, завщди виявить суттеве викривлення, якlло воно icнye,
Викривлення можугь бри результатом цахрайства або помилки; вони вважаються сугтовими,
якlло окремо або в сукупностi, як обdрунтовано очiкуеться, вони можугь впливати на економiчнi
рiшення користувачiв, U.lo приймаються на ocHoBi цiоТ фiнансовоi звiтностi.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуемо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту, KpiM того, ми:

. iдентифiкуемо та оцiнюемо ризики сугтового викривлення фiнансовоi звiтностi внаслiдок
шахрайства чи помилки, розробляомо й виконуемо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi
ризики, а також отримуомо аудиторськi докази, що е достатнiми та прийнятними для
використання -lx як основи для нашоi думки. Ризик невиявлення сугтевого викривлення
внаслiдок шахрайства е вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки
шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або
нехтування заходами внутрiшнього контролю,

. отримуемо розумiння заходiв внrгрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо
ефекIивностi системи внутрiшнього контролю,

. оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обrрунтовавiсть облiкових оцiнок l

вiдповiдних розкриттiв iнформацiТ, зроблених управлiнським персоналом;

. доходимо висновку lлодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення
про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на ocнoBi отриманих
аудиторських доказiв, робимо висновок, чи icHyo суттова невизначенiсть щодо подiй або
умов, якi поставили б пiд значний cyMHiB можливiсть КомпанiТ продовжити безперервну
дiяльнiсть Якtло ми доходимо висновку lлодо iснування Taкoj сугговоi невизначеностi, ми
повиннi привернути увагу в своему звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiI у
фaнансовiй звiтностi або, якtло TaKi розкриття iнформацii о неналежними, модифiкувати свою
думку, Нашi висновки /рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту
аудитора, BTiM майбrrнi подii або умови можль примусити Компанiю припинити свою
дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi,

. оцiнюемо загальне подання, структуру та змiст фiнансовоi звiтностi включно з розкриттями
iнформацii, а також те, чи показуе фiнансова звiтнiсть операцi'l та подii, що покладенi в
основу lf складання, так, щоб досягги достовiрного вiдображення,

Ми повiдомляемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований
обсяг i час проведення аудиту та сугтевl аудиторськi результати, включаючи будь-якi суггевi
недолiки заходiв внррiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту,
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Ми також надаемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, lло ми виконали
ВiДПОВiДнi етичнi вимоги lлодо незалежностi, та повiдомляемо iм про Bci стосунки й iншi питання, якi
могли б обiрунтовано вважатись такими, ц]о впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це
застосовано, lлодо вiдповiдних застережних заходiв

Звiт tцодо вимог iнtлих законодавчих i нормативних aKTiB
У ВiДПОВiДнОСтi до вимог Закону Укра'|ни (Про аудит фiнансовоj звiтностi та аудиторську дiяльнiстьll
аудитори мають надати додаткову iнформацiю.

oCHoBHi Bioovocmi про ауOчmорську фiрму
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Повне найменування

Мiсцезнаходження

lнформацiя про включення до Ре€стру
аудиторських фiрм та аудиторlв

Партнером завдання з аудиту, результатом якого
Гавриш.

ТОВ Аудиторська компанiя (Кроу УкраТна)

03040, м, Ки'iв, пров. 3адорожний, 1А

Номер реестрацiТ в PeecTpl аудиторiв та
суб'еюгiв аудиторськоТ дiяльностi 3681

Суб екг аудиторськоi дiяльностi, який мае право
проводити обов'язковий аудит фiнансовоi
звiтностi

Суб'екr аудиторськоТ дiяльностi, який мае право
проводити обов'язковий аудит фiнансовоТ
звiтностi пiдприемств, що становлять
суспiльний iHTepec

е цей звiт незалежного аудитора, е Вiталiй

Партнер

Номер реострацiI в Ре€сгрi аудиторiв та
суб'окraв аудиторськоiдiяльносгi 100594

м. Киiв, yкpaiнa

24 лютого ?о21

Гавриш

[;&;;;;;;;;;,;#j(&ы*-#*
м}
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оцоi.ччiя"о_пра"ойфф"iЙБЙýБЙi ---г-
Вид економ iчяоi дiяльносri
середня кiлькiФь працiвнвкiв

до Н.цiопФьноrо пФйсяir (сrJцдr,гу)
о}амi.р.ькоФ облlry l .Ъгшън|.нмоfi 

до фпsсовоl !вiпфтf

за коАтУУ
за копФГ
за кВЕД

за полож€muмя (стлдаrпами) бухгалт€рськоm облiку
ъ vlжяародниirиеlандsргами фlнансово, rBnяocrr

Балrнс (Звiт про фiнrнсовиff сr.п)
3l грудяя 2020

якi облiковуютъся и методом участi в Kaпiтa,li

заборгованiсть за розра}ryнкамп

tlсзервах довгостркових зобов'язаяь

Датд (plK, мjсяць,Пйприсмство

код на KiHeub
]вiтfiоrо пеоiоrч
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:зерi ловгосгркових зобов'язань

Iv.зобов'яl!пня, пов'я]!яi. яеоборотнимх,ктпв!мй,
ррнмувrявми щц'@ццпами влб!,гтя

Керiвнпк

Головпий бухгаjlтtр Вiскsлiнд А вs АнАтолiiвна

1 Вязнача€ться . порядку, органом виконввчоi влали, шrо р€алi'!у€ д€ржавну полiтику у сФерi статgсгикr,

copoKiB Bil(Top Вaдtlмовliч
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,I|aTa (piK, мiсяць, число
Пiдприсмсrво ТОВДРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВЦАЛЬНlСТЮ ''СУЗIР'Я за СДРПОУФIнАнс.

(наймскуваяяя)

Звiт про фiнднсовi результдти (Звiт про суlqппий дохЦ)
за PiK 2020 р.

ко
202l l0l 0l

з98045l5

Форма N2 Кол .u ДКУ.d--ТббТЙ3 
_l

Стаття код
рядка

зл звiтний
перiол

за дпалогiчвпй
перiод

лоперсднього
DoKY

l ,, J 1
Чистий дохiд вiд реалiзацiТ продукцii (ToBaoiB. побiт. посrrvг) 2000 з 408 3 166
чuспi заробленi спраховi премiI 2010

премii пidпuсанi, всLцова cyЙq 20l l
прем ii, переd ан i у переспра\)ва н н я 20l2
змiна резерву незаробленtlх прачiй, валова сума 20l з
змiна чqqпкu переспраховuкiв у резервi незаробленtlх
премiй

20l1

Собiвартiсть реалiзованоТ продукцiТ
(товарiв,робiт, посrryг) 2050
Чuспi понесенi збцпкu зсl спрсаовц|lч вululсllц&vч 2070
Валовий:

прибуток 2090 з 408 з 166
збиток 2095 )

Дохid ,huпраmut Bid зп,liнu у резервсц dов?осlпроковчх
зооов язань

2105

Цохid (вumрапu) Bid эчiнч i+uuLl спраховlll резервiв 21 10
змiна iнш|а cпpqxoBttx резервiв, всаова сумо 21l l
змlна часпкu пересlпрqховuкiв в iнш||х спрqховчх DезеDвФс 2ll2

Iншi операцiйнi доходи 2l20 ,7l
l65

у mому чuслi:
dохid Bid ati\u варmоспi акпuвiв, якi оцiнююпься за
справеdлuвою варmiспю

2l21 56

doxid Bid первiсноzо вuзнання бiолоеiчцшt акmuвiв i
с iл bcbKozocnod ар сlэк oi- п р оdу к ц i i

2 l22

doxid Bid вuкорuспання кошmiв, BuBLabHeHlL\ вid
опоdапьувоння

2l23

Адмiнiстративнi витрати 2 l30 2148 ] 9|4
Витрати на збут 2l50
Iншi операцiйнi витрати 2l80 2 5

у пому чuслi:
вuпраmu вid зliHu варtпоопi aKmuBiB, якi оцiнюлопься за
справеdлuвою варmiспю

2 l81

вuпраlпu Bid первiсноео вuзнання бiолоziчнttх a!кпuвiв i
с Ltt ь сь Kozoc п od ар с ь к oI пр офк цi i

2l82

Фiнансовпй результат вiд операцiйноi дiяльвостi:
прибуток 2l90 1 з29 l 4l2
збиток 2l95 (

Доход вiд участi в капiта,ri 2200
[ншi фiнансовi доходи 2220 202 з78
Iншi доходи 2210 7

у поцl чuслl:
dохid Bid блlаzоёiйноi- dопо_цоеu

Фiнансовi вlтграти 2250 665 l зl9 )
Втрати вiд 1пlастi в капiталi 2255 )

Iншi витрати 2210 з08
Прчбуmок (збumок) Bid вппuву iнфlяцii' на lttoHeпapHi спаппi 2275

( ) ( )

( ( )

( )
( ) ( )

( ) ( )

( ) )

(

( ) (

( ) ( )



Фiнансовпй результат до оподаткування:

(збиток) вiд припиненоi дiяльностi пiсля

Чистий фiнансовий результат:

Il. (

Статгя код
рядка

3а звiтнпй
перiол

за аналогiчпий
перiол

попереднього
Dol(v

I 7 3 4
ДОоцiнка (уцiнка) необоротнlтх активiв 2400
Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpyveHTiB 2405
накопиченi kvpcoBi рiзницi 24l0
частка iншого сукапного доходу асоцiйованих та спiльних
пrдприсмств

2415

Iнший счкчпний лохiл 2445
Iншпй сукупнпй дохи до оподаткування 2450
Податок на прибчток, пов'язаний з iHr"" сулryп"и" ло*одо" 2455
lнший сукупний дохiд пiсля оподаткування 2160
Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350,2355 та 2460) 2465 45,1 з92

I Il. витрАт

Назва cTaTTi код
рядка

за звiтнпй
перiод

3а аналогiчний
перiод

попередвього
Dокч

l 2 3 1
матепiальнi заюати 2500 88 51
Витрати на оrLпатч поаui 2505 5Е4 з4,1
Вiдрахчвання на соцiальнi заходи 25l0 l28 15
Амортизацiя 25l5 15з 150
[ншi операцiйнi витрати 2520 l |97 l290
Разом 2550 2 l50 l 9l9

lv. розр

copoкiн Вi,сгоD Вадинович

a l,Dai+a )
вlскалiна Анна Анатолiiвна
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l
l
l
l
t
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
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Дата (piK, мiсяць, число
пйприемство тоВАРпстВо З оБмЕжЕIIою ВtдПоВlдАлЬнIстю "сУзIР'я ФIнАI]с" за еДРПоУ

(наймекування)

Звiт про рух грошових коштiв (за прямшм методом)
]а PiK 2020 р.

коди
202t |0l l0l

з98045l5

Форма N3 Kol за,ЩКУШOюOТl
Стаття Код За звiтний перiод За аналогiчний перiол

2 з 4
I. Рух коштiв у результатi операцiйноI дiяльностi

Надходження вiд:
Реалiзацii продчкцiТ (ToBapiB, робiт, послуг) з000 з 284 з 0з0
Повернення податкiв i зборiв з005
у томy числi податку на додану BapTicTb з006
Цiльового фiнансування з0l0
Надходження вiд отримання субсидiй, дотацiй 30l l
Надходження aBaHciB вiд покупцiв iзамовникiв з0l5
Надходження вiд повернення aBaHciB з020
надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на
поточн}D( рiжунках з025
Надходження вiд боржникiв неYстойки (цlтрафiв, пенi) зOз5
Надходження вiд олерацiйноj оренли з 040
Надходження вiд отримання роялтi, авторських
винагород

з045

Надходження вiд страхових премiй з050
Надходження фiнансових установ вiд повернення позик з055 l0 753 14 1,14
Iншi надходженця з 095 2 з41 з0 945
Витрачання на оплаry:
ToBapiB (робiт, послуг) з l00 ] 540 ( l]96
Працi з 105 46з 2,7,7
Вiдрахувань на соцiальнi заходи зll0 l26 ,76

Зобов'язань з податкiв i зборiв зll5 20z 15з )
витрачання на оплаry зобов'язань з податку на пDибyток зllб 86
вицtачання на оплаry зобов'язань з податку на додану
BapTlcтb

зlt7 ( ) ( )

ВиФачання на оплаry зобов'язань з iнших податкiв iзборiв зl18
Вицlачання на огtлаry aBaHciB з lз5 (
Витрачання на оплаry повернення aBaHciB з l40
Витрачання на оплаry цiль9вих BHecKiB з |45
витрачання на оплаry зобов'язань за страховими
контрактами

з l50
( ) ( )

витрачання фiнансових ycTatloB ва надання позик з l55 8220 ) 28 440
lншi витрачання з l90 2 290 2l з05
Чцстий рух коштiв вiд операцiйноi дiяльностi з l95 з 5з,7 -з 498

II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйнот дiflльностi
Надходжсння вiд реалiзацiТ:
фiнансових irвестицiй з200 4 5l l
необоротних активiв з 205
Надходження вiд оT риманих:
вiдсоткiв з2l5
дивlдендв 3220
надходження вiд деривативiв з225
надходження вiд погашення позик з2з0
Надходження вiд вибуття дочiрнього пiдприсмства та
lHmol господарськоl одиницI з2з 5

tlадходження з250 2 196



Витрачання на придбання:
фiнансов!тх irвестицiй з255 з 901 з2l
необоротних активiв 3260
Виплати за деривативами з2,70

Витрачання на надаЕня позик з2,7 5

Ви грачання на прилбання лочiрнього пiдприtмства та
IHInol господарськоl одиниц| з280

( ) (

22
IHmi платежi з290 2196 )
чистий рух коштiв вiд iнвестицiйнот дiяльностi 3295 -3 90l 4 168

III. Рух коштiв у результатi фiнансовоТ дiяльностi
Надходженвя вiд:
Власного капiтагу з300
Отримання позик з з05
Надходженця вiд продаr(у частки в дочiрньому
пlдприсмствl зз l0
Iншi надходження зз40
Витрачання на:

Викуп власних акцiй зз45 ( )
погашення позик зз50 800
Сплаry дивiдендiв 3355 ) )
Витрачанtп на сплату вiдсоткiв з360 ) 5l
Витрачання на сплаry заборгованостi з фiнансовоТ
оренди

зз65 ( ) ( )

Витрачання на придбання частки в дочiрньому
пlдприсмствl

зз70
( )

Витрачання на витrлати нсконтрольоваЕим часткам у
дочlркlх пlдпри€мствах зз,7 5

( ) (

Iншi платежi 3390 (

Чистий рух коштiв вiд фiнансовоi дiяльностi 3395 -85l
Чистий рух грошових коштiв за звiтнпй перiол 3400 -з64 _ l8l
Зал и ш ок кошлj{6rпtф iфЬQ бу з405 488 669
Вплив змi ц/_sйбтцих Ki h залишок коштiв з410
Залишок /фfiв на кiнець ро з4l5 |24 488

ffii-$4
.1,|, ,-" , /
| : r-,,-:-
lb,,r-

copoкiH Вiкгор Вадпмович

вiскалiна Анна днатолiiъна



Дата (piK, мiсяlъ, чпсло)

за сдрпоу

кодli
2021 0l 0l

з98045l5

код за дкудГ-lБбБ-l

Пйпрпемсгво товАрпство з оБмЕжЕною вцповIдАльнIстю.с},зIр,я
ФIнлнс(

(наймевування)

Звiт про власЕий капiтал
зд PiK 2020

l
l
t
l
l
l
l
l
!
I
I
I
I
i
I
tl
iti
I

Форма Nr4

Стаття

код
ряд-
ка

3арес-
строва-

нпй
(пайовий)
капiтал

Капiтал 1
дооцiн-

ках

Додат_
ковшй

капiтал

Резер-
вЕцй

капiтал

Нерозпо-
дiлений

прибуток
(непокри-

тпй
збпток)

Нео-
пла-

чений
капiтал

Вшлу-
ченrr й

капiтал

Всього

I 2 3 4 5 6 ,|
8 9 l0

3алишок на початок
року ,l000 I] 0l0 (I 68t]) iiз l]62 l2 655
Кориryвавня;
змiна облiковоi
полiтики 4005
Виправлення поми-llок 40l0
[ншi змiни 4090
Скоригований зали-
шок на початок року .l095 lз 0l0 (l 680) бз 1 262 l2 655
Чистпй приброк
(збпток) за звiтнпй
перiол 4100 45,7 451
lнший суьапнпй
дохiд за звiтний
перiод ,ll l0
,Щоочiнка (учiнка)
необоротних активiв 4l l l
.Щоочiнка (yuiHKa)

фiнансових iHcTpyMeHTiB 4||2
Накопиченi KypcoBi

рiзницi 4|]з
Частка iншого сукупного
ЦОХОду асоцiйованих i
спiльнпх пiдприсмств 4|14
Iнший сукупний дохiд 4l lб
Розподiл прпбутку:
виплати власникам
(дивiденди) 4200
Спрямування прибутку
до заресстрованого
капiталу ,1205

вцра.хування до
резервного капiталу 4210 26 (2б)

Сума чистого прибутку,
належна до бюджеry
вiдповiдно до
законодавства 42| 5

Сума чистого прибутку
на створенЕя
спецiальних
(чiльових) фбgдlз 4220



CopoKiH BiKTop Вадимовпч

вiскалiна Анна днатолi'tъна

Придбання (продаж)
неконтрольовавоi
частки в дочiрньому



Дата (piK. мiсящ, число)

за сдрпоу

код}l
2020 (]l 0l

з98045l5

Код зд ДКУДГ--БО-]ТТi__l

Пiдпри€мстъо товАриство з оБмЕжЕною вlдповIдАльнIстю,,сузlр,я
Фlнднс"

(найменуваняя)

Звiт про власний кдпiтал
за PiK 2019

l
!l
!
I
I
I
II
l
I
l
t
l
l
l
t
l
l
l

Форма Лс.|

Стаття

код
ряд_
ка

Зарес-
строва-

ний
(пайовпй)
капiтал

Капiтал 1
дооulн_

ках

Додат-
ковий

капiтал

Резер-
Blrrrй

капiтал

Нерозпо-
дiлений

прибуток
(непокри-

тий
збиток)

Нео-
пла-

чений
капiтал

Вплу-
чеци й

капiтал

Всього

.'
3 { 5 6 1 8 9 l0

залпшок на початок
рокY .l000 l] 0l0 (l 680) 43 12 26з
Корпгування:
змiна облiковот
полiтики 4005
Виправrення помилок 4010
Iншi змiни 4090
Скорпгованпй зали-
шок на початок Dокч 4095 ]3 0l0 (l 680) 4] 890 I2 263

Чистий пршбlток
(збпток) за звiтний
перiол 4l00 з9] ]9]
Iншпй сукуппий
дохiл за звiтний
перiод 4l l0
Дооцiнка (уцiнка)
необоротнrтх активiв 4lll
.Щоочiнка (yuiHKa)

фiнансових iHcTpyMeHTiB 4l |2
Наколиченi KypcoBi

рiзничi 4l lз
Частка iншого сукупного
цоходу асоцiйованих i

спiльних пiдприсмств 4114
[нший сукупний дохiл 4l lб
Розподiл прпбутку:
виплати власникам
(Ливiдендц'; 4200
Спрямування прибутку
до заресстрованого
капiта,rу 4205
вiдржування до
резервного капiталч 4210 2i] (20)

Сума чистого прибутку,
належна до бюджсry
вiдповiдно до
законодавства 4z15
Сума чистого прибутку
на створенRя
спецiмьнlтх
(цiльових) фовдiв 4220

l



Керiвник Вадпмовпч

Головнпй бухгалтер вiскалiна Анна Анатолiiвна

F

Придбанrrя (продаж)
неконтрольованоi
частки в дочiрньому



ТоВ (сУзlР'я ФlНАНс>
фiнансова звiтнiсть за piк, tло закiнчився 31 грудня 2020
(сумч навеOено в mчсячах украiнськuх ерчвень, якшо не вказано iнше)

примlтки до ФtнАнсовоТ звlтностl
1. Орrанiзацiя Товариства TaiiocHoBHi види дiяльностi
lнформацiя про компанiю

ТОВАРИСТВО З ОБМЕ)КЕНОЮ ВlДПОВlДАЛЬНIСТЮ (СУЗlР'Я ФlНАНС) (надалi - Товариство,
Компанiя) зареостровано 27 травня 2015 року, но[4ер запису про включення вiдомостей про юридичну
особу до единого державного реестру 1 073 102 0000 028945,

Змiни органiзацiйно-правовоI форми та назви Товариства не здiйснювались.
lдентифiкацiйний код Товариства за СДРПОУ - 39804515

Мiсцезнаходження: yкpajнa, 03080, м, Киiв, вул, Гарматна буд,6,

Види дiяльностi за КВЕД:

- 64,92lншi види кредитування (основний)
- 64.19lншi види грошового посередництва;

Середня кiлькiсть працiвникiв протягом звiтного року - б чол.

Товариство мае своiми основними цiлями отримання прибутку вiд надання фiнансових послуг.

Станом на 31 12.2020 року Товариство мае наступнi лiцензii:

на провадження господарськоi дiяльностi з надання фiнансових послуг (kpiM професiйноi
дiяльностi на ринку цiнних паперiв), а саме на надання послуг з факгоринry (розпорядження
Нацкомфiнпослуг вiд 26,06.2018 Na 1096);

на провадження господарськоi дiяльностi з надання фiнансових послуг (kpiM професiйноl
дiяльностi на ринку цiнних паперiв), а саме на надання послуг фiнансового лiзингу
(розпорядження Нацкомфiнпослуг вiд 26.06.201 8 N9 ,1096);

на провадження господарсько'i дiяльностi з надання фiнансових послуг (kpiM професiйноl
дiяльностi на ринку цiнних паперiв), а саме на надання коштiв у позику, в тоlиу числi iHa
умовах фiнансового кредиту (розпорядження Нацкомфiнпослуг вiд 26,01 ,2017 Ns 163),

Валютою звiтностi е гривня, 3BiTHicTb подано в тисячах гривень, без десяткових знакlв,

Рiчна фlнансова звiтнiсть Товариства затверджена Керiвництвом до випуску 2З лютого
2021 року.

Зареестрован ий статутний калiтал КомпанiТ станом на З1 12,2020 складае 1 3 010 тис, грн.

Повнiстю сплачений грошовими коштами в нацiональнiй валютi статугний капiтал Компанii
станом на 3,1.12,2020 смадае 13 010 тис.грн.

Учасниками Товарисгва станом на 31.12.2020 р. о фiзичнi особи: Покровський Р.Л., ХоменкоА.В.,
copoкiH В.В., Оксененко Н.С.

Кiнцевi бенефiцiарнi власники Товариства: Покровський Р,Л,, Хоменко А,В.

Протягом звiтного перiоду злиття, приеднання, подiлу, видiлення Товариства не вiдбувалось.
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ТоВ кСУЗlР'Я ФlНАНс)
фiнансова звiтнiсть за piк, що закiнчився 31 грудня 2020
(CyMu навеOено в mчсячах , якшо не вказано lнше,

2. Бiзнес середовище в умовах якого Товариство здiйснюе дiяльнiсть

Товариство здiйснюе свою дiяльнiсть в Украiнi. Попри те, що eKoHoMiKa Украjни вважаеться ринковою,
вона продовжуе демонструвати певнi особливостi, властивi економiцi, що розвиваоться. TaKi

особливостi характеризуютьСя, але не обмежуються, низьким piBHeM лiквiдностi на ринках капiталу,

високою iнфляцiою та значнИl\jt дефiцитом балансу державних фiнансiв та зовнiшньоТ торгiвлi.

На тлi значного погiршення у 2О14 - 2017 роках поточна полiтична та еконо[,!iчна ситуацiя в yKpaTHi

залишаетьсЯ нестабiльною, Уряд УкраТни продовжуе здiйснювати комплексну програму cтpyКTypнoi

реформи, спрямовану на усунення iснуючих диспропорцiй в економiцi, державних фiнансах та

управлiннi, боротьбу з корупtliею, реформування судовоi системи тощо з кiнцевою метою забезпечити

уtйови для вiдновлення економiки в KpaTHi.

слабкiсть нацiональноТ валюти, яка зазнала девальвацii бiльш нiж у три рази по вiдношенню до

долара СШД з початкУ 2О14 року. в поеднаннi з обмеженняlии щодо мiжнародних розрахункiв.
негативне сальдо зовнiшньоi торгiвлi, триваюча нестабiльнiсть на традицiйних експортних товарних

ринках кра]ни та високий piвeнb iнфляцii залишаються значними ризиками для стабiлiзацii
операцiЙногО середовища в yкpaiнi у найближчому майбутньому, Подальша пiдтримка з боку МВФ та

iнших мiжнародних донорiв залежить вiд збереження динамiки эазначених вище струкrурних реформ,

У березнi 2020 року Всесвiтня органiзацiя охорони здоров'я оголосила спалах covlD-19 пандемiою.

Пандемiя covlD-19 здiйснюо широко поширений, iз швидким розвитком iнепередбачений вплив на

cBiToBe суспiльство, eKoHoMiKy, фiнансовi ринки i дiлову практику. Уряд вжив заходiв щодо
стри[,1ува;ня поширення Bipycy, включаючи соцiальне дистанцiювання, обмеження на поiздки,

закриття кордонiв, обмеження громадських зiбрань, роботу з дому, змiни логiстики в ланцюжку

поставок i закриття другорядних пiдприемств. Пандемiя covlD-19 вплинула i може продовжувати
вппивати на нашi бiзнес-операцii, включаючи наших спiвробiтникiв, клiентiв, партнерiв iсуспiльство, i

icHye значна невизначенiсть в харакIерi i ступенi ]'l'триваючого впливу в часi,

Ступiнь, в якiй пандемiя covlD-19 вплине на наш бiзнес, буде залежати вiд безлiчi змiнних фапорiв,
якi ми не можемо надiйно передбачити, включаючи тривалiсть iмасштаби пандемii; дii уряду, бiзнесу

та окремих осiб у вiдповiдь на пандемiю; вплив на економiчну активнiсть, включаючи можливiсть

рецесii або нестабiльностi фiнансового ринку, t-|i факrори можугь негативно вплинуги на витрати

споживачlв, бiзнесу iуряду, а також на здатнiсть клiентiв оплачувати продукти iпослуги на постiйнiй

ocнoBi, Ця невизначенiсть Також впливао на бухгалтерськi оцiнки та припущення керiвництва, що може

привести до бiльшо'i мiнливостi в рiзних областях, якi залежать вiд цих оцiнок i припущень, включаючи

iнвестицiТ, дебiторську заборгованiсть та прогнознi орiентири.

Для посилення фiнансово"l стiйкостi Товариство врахувало фапори впливу, пов'язанi iз covlD-'19, в

Методологii розрахунку резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки.

3. Основи пiдrотовки фiнансовоТ звiтностi

(а) Положення про вiдповiднiсть

Фiнансова звiтнiстЬ Товариства була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних fiандартiв фiнансовоТ
звiтностi (МСФ3), якi опублiкованi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО).

(Ь) Основа оцiнки

Фiнансова звiтнiстЬ пiдготовлена на ocнoBi iсторичноi Bapтocтi, KpiM зазначеного в роздiлi <OcHoBHi

положення облiково'i полiтики>,

(с) Функцiональна валюта та валюта подання даних фiнансовоi звiтностi

Функцiональною валютою Товариства е ykpaiнcbka гривня, яка, маючи статус нацiональноi валюти

укратни, вiдображао економiчну слнiсть бiльшостi операцiй, що проводить Товариство та пов'язаних з

цим обставин,

товариство переводить cTaTTi в iноземнiй валютi у функцiональну валюту та вiдображае в звiтностi

вплив такого переведення наступним чином:

(i) акrиви iзобов'язання перераховуються за курсом на звiтну дату.

(ii) доходи та витрати в кожному звiтi про сукупнi доходи або окремому звiтi про прибугки та збитки

переводяться за валютними курсами на дати операцiй;

(iii) yci остаточвi Kypcoвi рiзницi визнаються в iншому сукупному доходi,
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тоВ (сУЗlР'Я ФlНАнс)
фiнансова звiтнiсть за piK, що закiнчився 3,1
(CYMU НаВеOеНО В muсячах vKoalHcbаlly элllI

грудня 2020
, якшо не вказано i\uJe

Гривня також виступае валютою подання фiнансовоI звiтностj,
Bci показники фiнансовоТ звiтностi округлюються до цiлих тисяч гривень.(d) Використання оцiнок iсуджень
КеРiВНИЦТвО Товариства здiйснюе оlliнrи i пл,.-,,,,.
фlнан.адiй .аiтUллri лл, _,_:__,rЮ9 .ОЦiНКИ i припущення, якl впливаютьфiнансовiй звiтносii, при пЙБтЪвцiо]Ы;;;УrТll#[ilJff;iТfi3Ъ"..на суми, виображеннi у
Факгичнi результати можrгь вiдрiзнятися вiд цих оцiнок,

l
l
l
t

ft#КТr:iЖi""J;.Ъl}rЧ:,"л'_lО:лущення переглядаються на регулярнiй ocнoвi. змiни в облiкових
торкнулися зазначенi a"j"r.nuP'oo'' 

В ЯКОМУ Цi ОЦiНКИ ПеРеГЛЯДалися тЪ B'ycix 
"aarупЙ'пчрiодч*, "*r"4. ocHoBHi положення облiковоТ полiтики

положення облiковоi полiту
данjй фiнансовiй звiтностi. 

tКИ' ВИКЛаДеНi НИЖЧе, ЗаСТОСОВУеТЬСЯ ПОслiдовно до Bcix перiодiв, поданих у
(а) Операцii в iноземнiй валютi
Операцii в iноземнiй валю '

gr"и;fi хх*";iът,т#":фТ:,tifi{Ё]]'о?''",*{i1i3Ъ?iiДI"i:хiJi"]жlнl:ж, .1.#,Jl:
H_",pb,b"i Ь,а;iiffi;;,;;Т"":,1t-цiтffitът:;1 ..: 

:.жщ jжr.;;i: 
НЁ,:1J"";н{"tr'.';обмiнним курсом на дату операцii. H"rporoui- cT"i-ri в rноземнiи валютi, що обчислюються за!l!|;;;П"""" 

ВаРТiСТЮ, ПеРеРаХОВУЮТЬСi J *ур"оr, що дiяв на дату визначення справедливот

Kypcoвi рiзницi, що виникаю] ь в результатi перерахчнкч го(
::::i.iЧ I СКладi nproyr*y 

"оо 
iоЙr*у, ;;;;';i&'Ъ::,О_ВИХ 

СТаТеЙ В iНОЗеМНу валюту, належать
наявних для продажУ паиЬвйх iHcTpyM""i*,-r-i 

"r.""й;,]Tll"';#,""rli.lTif;I"""i3iJu"Y"*r""''(Ь) Фiнансовiiнструменти

Фjнаясовим iHcTpyMeHToM о будь-який договiр, що поиво,однiй органiзацii iфi,а"сово,оЬооо.,"."i'""-"ё,;;о;i,Ъ;,"*Т":;":JНхlЫ"tffi:ъ?:lНfr"* '
i) Фiнансовi aKmuBu

Первiсне визнання та оцiнка

У#?НЪ: ;'*Ъ"Ыff''}Т1-'1'""'п' класифiкуються як оцiнюванi надалi за амортизованою
через приброк або збиток, 

ВаРТlСТЮ ЧеРеЗ iНШИЙ СУКУПНИй лохiд 1lСДj i * Z"Ь"Й,i"Ъою вартiстю

Класифiкацiя фiнансових акI
договоро м'.ро,оч"" пъ-й,,11Б 

:{#"_::_ti.#}J"у;:?ж;*"ён. хfl]::il:U:l::"т::j;il#J;для управлiння цими акrивами. з9 
":r""i*Б" йойi'ЁЪ,.ор."*оI заборгованостi, яка не мiститьвагомого компонента фiнансування_ або по вiдноr],е-й !"о якоt товариство застосувало спрощенняпрактичного характеру, 

'о"1?]^,з: 1n*ur*y очйй. fiiiJ""oui активи за слраведливою вартlстю,
iilЪ"rЧЗi'Ё"'.uДТY"fl"П'О"'" аКТИВiВ, ЯКi ОцiпЙiJс, 

"е з" "пр"ч"дп""ой'".ir,"rо u"pu.
.ь.ойоrо ;;;r;;;;;; ьrlr,"#{ 

urrP"' За УГОДОю, Торгова дебiторсо*" ."'ОоЪБо."Бiо,-о'Ь ne 
"i"r".o,"р. *,upy, БцiпЪil; }J ffi'JiН;":ff .fl"ёНъ:;r;хifi :ъffiъ;iНi,'i;й; #'n р".,.,"о,о

ДЛЯ ТОГО ЦОб фiнансовий актив мо)инэ бllпа "-_л..дl....--_або за справедл"чоо 
"rori.;l" 

,111На, 
бУЛО КЛаСИфiКУВаТИ j ОЦiНЮвати за амортизац;йною вартlстю

шlr,:l,**:ухтн,i;dпiтji 
j#Jжн:::х:ъJil}ý:J;:[чriru*""жiiт;

здi'Иiпю.iос" 
"" ;"; ;;ff;:;fiil'riJrocHo'Hoi СУМИ бОРГУ, Така оцiнка 

""."u".roJ" Sppl_TecToM i

Бiзнес-модель, яка використовуеться Товариством для управлiння фiнансовими активами, олисуеспосlо, за яким Товариство чправляе 
"_*ir'Й ф'i""ra6'ч"ri'"*rrч"r". метою генерування грошовихпотокiв, Бiзнес-Модель визпЪчае, чи 
, 
будугЬ 'й;;;;' ;;;;-, наслiдком отриl\4ання передбаченихдоговором грощових потокiв, продажу +i,jJ,i"о"riъЪйiч ЁЁЬ , ,оrо, , ,nroro.

l

l

l



ТоВ (СУзlР'Я ФlНАНс>
фiнансова звiтнiсть за piK,

набеdено в muсячах
що закiнчився 31 грудня 2020

якшо не вказано iнше,

Bci операцiт купiвлi або продажу фiнансових активiв, Lцо вимагають поставки апив!в у строки,

встановлюваний законодавством, або вiдповiдно до правил, прийнятих на {онкретному ринку

(торгiвля на стандартних умовах), визнаються на дату укладення угоди, тобто, на дату, коли

iоварисr"о бере на себе зобов'язання купити або продати актив,

Подальша оцiнка

для цiлей подальшоi оцiнки фiнансовi акrиви класифiкуються на чотири категорiт:

. фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю (борговi iнструменти);

.фiнансовiакгиви'якiоцiнюютЬсязасправемивоювартiстючерезiншийсукУлниЙДохiДз
iод"поrоо рекласифiкацiею накопичених прибуткiв iзбиткiв (борговi iнструменти);

r фiнансовi акгиви, 
, 
класифiкованi за рiшенням, органiзачiт як Taki, lло оцiнюються за

справедливою вартlстю чеьез iнший сукупний дохiд без подальшот рекласифiкацii накопичених

np"Oyr*i"," збиткiв в момeнт припинення визнання (пайовi iнструменти);

. фiнансовi акгиви, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через приброк або збиток,

Фiнансовi акmuвu, якi оцiнююmься за справеdлчвою варmiсmю (6opeoBi iнсmруменmч)

ця категорiя е найбiльш доречною для Т_овариства, Товариство оцiнюо фiнансовi акrиви за

,rорr"зо"""ою вартiстю, якщо виконуються обидвi наступнi умови:

. фiнансовий апив утримуеться в рамках бiзнес-моделi, метою.|к9Т е утримання фiнансових

акгивiв для отримання передбачених договором грошових потокlв; l

. договiрнi умови фiнансового апиву обумовлюють отримання в зазначенi дати грошових

потокiв, якi е виключно платежами в рахунок ocнoвHoi суми борry i вiдсоткiв на непогашену

частину ocHoBHoi суми боргу,

Фiнансовi апиви, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, згодом оцiнюються з використанням

методу ефективно-l процентноТ ставки, iдЬ них застосовуються вимоги щодо знецiнення, Прибуrки або

.6rr*й 
"й.r"оrrся 

в прибрку чи збЙтку в разi припинення визнання апиву, його модифiкацiТ або

знецiнення,

докатегорi]фiнансовихакивiв'якiоцiнюютЬсязасправедливоювартiстю,товариствовiдносить
ъъrо"у дъон,jр.ьку заборгованiсть, а також позику, видану асоцiйованим пiдприомством, чlо включенi

до складу iнших необоротних фiнансових акrивiв.

Фiнансовi акmuвu, якi оцiнююmься за справеdлuвою варmiсmю через iHtuuй сукупнчй 0oxi0

(Бореовi iнсmруменmч)

Товариство оцiнюб борговi iнструменти за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, якщо

виконуються обидвi наступнi умови:

. фiнансовий актив утримуеться в рамках бiзнес-моделi, метою якоi о як отримання

передбачених доrо"орЬ" гроrових потокiв, так i продаж фiнансових акгивiв; i

. договiрнi умови фiнансового активу обумовлюють отримання в зазначенi дати rрошових

потокiв, яlii е виключно платежами в рахунок основноi суми борry i вiдсоткiв на непогашену

частину ocHoBHo'i суми боргу.

У разi боргових iHcTpyMeHTiB, якi оцiнюються за справедливою вартiстю_через iнший сукупний дохiд,

прьцьri"iiи дохiд, пььеоцiнкь .iйi""* kypciв iзбитки вiд знецiнення або вiдновлення таких збиткiв

"rr*"оrо"' 
в звiтi прО приброк або збиток i розраховуються таким ж€ чином, як iB випадку

ы;.;;;; u*r""ir, 
"*i 

оцiнюЬться за справедливою вартiстю. Решта змiни справедливоi вартоФi

Jra""aro"" у складi iншого iукупногО доiоду, У разi припиненнЯ визнаннЯ накопичена СУМа ЗN,liН

Бпр"".дп".,jТ BapTbcTi, 
"".rаrЪ 

Ь складi iншоiо сукупного доходу, рекласифiкубться в смадi чистого

прибутку або збитку,

До категорiТ боргових iHcTpyMeHTiB, якi оцiнюються за справедливою вартiстю ч€рез iнший сукупний

iЬхiд, тоЁарисiво вiдноситi iнвестицiт в Ьорrовi iнструменти, якi котируються, i включенi до скпаду

iнших необоротних фiнансових активiв.

Фiнансовi акmuвu, класuфiкованi на розсуd Товарчсmва як maqi, шо оцiнююmься за

справеёлuвою варmiсmю iерез iншuй сукупiuй ёохiО (пайовi iHcmpyMeHmu)



ТоВ (сУ3lР'Я ФlНАНс)
фiнансова звiтнiсть за piк, що закiнчився 31 грудня 2020
(cyMu навеdено в mчсячах yKpaiHcb\ux epuBeHb, якшо не вказано iнuJе)

Пiд час первiсного визнання Товариство може на власний розсуд прийняти рiшення, без права його
подальшого скасування, класифiкувати iнвестицii в пайовi iнструменти як Ti, що оцiнюються за
справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, якщо вони вiдповiдають визначенню власного
капiталу згiдно з N4СБО (lAS) 32 (Фiнансовi активи: подання) i не призначенi для торгiвлi. Рiшення про
таку класифiкацii прийпrаеться по кожному iHcTpyMeHTy окремо.

Прибутки або збитки за такими фiнансовими активами нiколи не рекласифiкуються до складу прибутку
або збитку. flивiденди визнаються в якостi iншого доходу в звiтi про прибрки або збитки, коли право
на отримання дивiдендiв встановлено, KpiM виладкiв, коли Товариство отримуе вигоду вiд таких
надходжень в якостi вiдшкодування частини BapTocтi фiнансового активу, В цьому випадку такl
прибутки вiдображаються в складi iншого сукупного доходу. lнструменти капiталу, класифiкованi на
розсуд Товариства як TaKi, що оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохlд, hе
оцiнюються на предмет знецiнення,

Товариство прийняло рiшення, без права його подальшого скасування, вiднести до цlеi категорii
iнвесгицii в некотируванi пайовi iнструменти.

Фiнансовi aсmuBu, якi оцiнююmься за справеёлчвою варmiсmю через прчбуmок або збчmок

Катеrорiя фiнансових акгивiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток,
включае фiнансовi апиви, утримуванi для продажу, фiнансовi активи, класифiкованi на розсуд
Товариства при первiсному визнаннi як оцiнюванi за справедливою вартiсrю через прибуток або
збиток, або фiнансовi активи, в обов'язковому порядку оцiнюються за справедливою вартiстю,
Фiнансовj акгиви класифiкуються як призначенiдля реалiзацiТ, якlло вони придбанi з метою продажу в
найближчому майбуrньому, Похiднi iнструменти, включно з вiдокремленими вбудованими похiдними
iнструментами, також класифiкуються як призначенi для реалiзацil', за винятком випадкiв, коли вони
призначенi на розсуд Товариства в якостi ефективного iHcTpyMeHTy хеджування. Фiнансовr активи,
грошовi потоки за якими не о виключно платежами в рахунок основно] суми боргу i вiдсоткiв,
класифiкуються iоцiнюються за справедливою вартiстю через приброк або збиток незалежно вlд
бiзнес-Nлоделi, що використовувалася. Незважаючи на критерii для класифiкацil боргових iHcTpyMeHTiB
як тих, що оцiнювалися за амортизацiйною вартiстю або за справедливою вартiстю через iнший
сукупний дохiд, як описано вище, при первiсному визнаннi Товариство може на власний розсуд
класифiкувати борговi iнструменти як TaKi, цlо оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток
або збиток, якщо така класифiкацiя усувао або значно зменшуе облiкову невiдповiднiсть,

Фiнансовi акгиви, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибугок або збиток, враховуються
в звiтi про фiнансовий стан за справедливою вартiстю, а чистi змiни ix справедливоl BapTocтl
враховуються в звiтi про прибуток або збиток.

До даноi категорii вiдносяться похiднi iнструменти та iнвестицiТ до котируваних пайових iHcTpyMe"TiB,
якi Товариство на свiй розсуд не класифiкувала, без права скасування, як тl що оцiнюються за
справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, Дивiденди за котируваними пайовими
iHcTpyMeHTaM визнаються як iнший дохiд у звiтi про прибутки та збитки, коли право на отримання
дивiдендiв встановлено.

Похiдний iHcTpyMeHT, вбудований в гiбридний договiр, що включае основний договiр, о фiнансовим
зобов'язанням або нефtнансовим iHcтpyMeHToM. вiдцiляеться вiд основного договору i враховусться як
окремий похiдний iHcTpyMeHT, якщо: властивi йому економiчнi характеристики i ризики не е TIcHo
пов'язаниN4и з ризиками i харакгеристиками основного договору; окреfulий iHcтpyMeHT, який передбачас
Ti ж умови, що i вбудований похiдний iHcTpyMeHT, вiдповiдав би визначенню похiдного iHcTpyMeHTy r

гiбридний договiр не оцiнюоться за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, Вбудованi
похiднi iнструменти оцiнюються за справедливою вартiстю, а змlни ix справедливоl BapTocтl
визнаються в прибутку чи збитку Перегляд порядку облiку вiдбуваеться або в разj змiн в умовах
договору, що призводять до вагомих змiн грошових потокiв, якi потрiбнi були б в iншоN4у випадку, або в

разi рекласифiкацiТ фiнансового аrгиву iйого переведенню з категорii оцiнюваних за справедливою
вартiстю через прибугок або збиток,

Похiдний iHcтpyMeHT. вбудований в гiбридний договiр, чlо включае основний договiр, який е

фiнансовим активом, не враховуеться окремо, Основний договiр, який е фiнансовим активом,
необхiдно класифiкувати разоl\,1 з вбудованим похiдним iHcтpy[,1eHToNa як фiнансовий актив, цо
оцiнюеться за справедливою вартiстю через прибуток або збиток,

]
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Прип и нення визнан ня

Фiнансовий акгив (або - де краще застосувати - частина фiнансового активу або частина групи

аналогiчних фiнансових акrивiв) припиняо визнаватися (тобто виключаоться 3i звiту Товариства про

фiнансови й стан), якщо:

. TepMiH дiТ прав на отримання грошових потокiв вiд активу минув;

або

. Товариство передало своi права на отримання грошових потокiв вiд активу або взяла на себе
зобов'язання по виплатi третiй cтopoнi одержуваних грошових потокiв у повному обсязi iбез
icToTHoT затримки за (транзитною> угодою; та або (а) Товарисгво передало пракгично Bci

ризики i вигоди вiд активу, або (б) Товариство не передало, але Й не зберiгае за собою
практично Bci ризики iвигоди вiд активу, апе передала контроль над цим активом.

Якщо Товариство передало cBoi права на отримання грошових noToKiB вiд активу або уклало
транзитну угоду, воно оцiнюе, чи зберегло воно ризики iвигоди, пов'язанi з правом власностi, i, якщо

так, в 
"коrУ 

обЬязi, ЯкщО ТовариствО не передалоt але Й не зберегло 3а собою практично Bci ризики i

вигоди вiд iпиву, а також не передало контроль над апивом, Група продовжуо визнавати переданий

актив у тiЙ Mipi, в якiЙ вона продовжуе свою участЬ в ньому, В цьому випадкУ Товариство також визнае

вiдповiдне зобов'язання. Переданий акгив i вiдповiдне зобов'язання оцiнюються на ocнoвi, яка

вiдображае права та зобов'язання, збереженi Товариством,

подальша участь, яка приймае форму гарантii за переданим активом, оцiнюеться за найменшою iз

наступних величин: первiсноТ балансовоТ Bapтocтi активу або максимальноj суми вiдшкодування,

виппата якоj може вимагатися вiд Товариства,

3нецiнен ня фiнансових акти BiB

Товариство визнае оцiночний резерв (забезпечення) пiд очiкуванi кредитнi збитки (ОКЗ) по

вiдношенню до Bcix борrових iHcTpyMeHTiB, оцiнюваних не по справедливiй Bapтocтi через приблок
або збиток, ОК3 розраховуються на ocнoвi рiзницi мiж yciмa договiрними грошовими потоками, що
належать Товариству згiдно договору, i Bciмa грошовими потоками, якi Товариство очiкуе одержати,

дискоl-tтовано'i з використанням первiсноi ефективноi процентноi ставки або ii'приблизного значення,

очiкуванi грошовi потоки визначаються з урахуванням наявностi забезпечення та якiсних

харакrеристик боржника.

оКз визнаються в два етапи, У разi фiнансових iHcTpyMeHTiB, за якими з моменту iх первiсного

визнання кредитний ризик значно не збiльшився, створюеться оцiночний резерв пiд збитки щодо
кредитних збиткiв, якi можуть виникнути внаслiдок дефолтiв, моlкливих протягом наступних 12 мiсяцiв

1i2-мiсячнi очiкуванi кредитнi збитки), !ля фiнансових iHcTpyMeHTiB, за якими з моменту_ первiсного

визнання кредЙтний ризик icToTHo збiльшився, створюоться оцiночний резерв пiд збитки щодо
кредитниХ збиткiв, очiкуваНих протяrоМ строку дii цього фiвансового iHcTpyMeHTy, незалежно вiд

cTpoKiB настання дефолту (очiкуванi кредитнiзбитки за весь строк).

Товариство здiйснюе розрахуно( резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки згiдно затвердженоi
методологii, яка l'рунтуеться на аналiзi якiсних та кiлькiсних показникiв: наявностi забезпечення.

кредитноj iсторii, дiловоi репутацii, фiнансовоrо стану, рiвня епiдемiчноi небезпеки в регiонi

розташування боржника, змiн в поведiнцi клiонтiв, виду боржника. Аналiз показникiв 3дiйснюоться

iнди вiдуально по кожному боржнику.

ВiдноснО торговоТ дебiторськоi заборгованостi, що не мiстить значного компоненту фiнансування, i

акгивiв за ДОГОВОРОl\,t Товариство застосовуо спрощений пiдхiд при розрахунку окз. отже, Товариство
не вiдслiдковуе змiни кредитного ризику, а замiсть цього на кожну звiтну дату визнао оцiночний резерв
(забезпеченнЬ1 пiд збиткИ в cyмi, рiвнiй очiкуваним кредитним збиткам за весь строк. Товариство
використовувала матрицю оцiночних резервiв, спираючись на свiй минулий досвiд виникнення

кред;тних jбиткiв, скоригованих з урахуванням прогнозних факгорiв, специфiчних для позичальникiв, i

загальних еконоlчliчних умов.

Вiдносно боргових iHcTpyMeHTiB, якi оцaнюються за справедливою вартiстю через lСД, Товариство
застосовуе спрощення про низький кредитний ризик. На кожну звiтну дату Товариство _оцiнюе, чи е

борговиЙ iHcTpyMeHT iHcTpyMeHToM з низьким кредитним ризиком, використовуючи всю обlрунтовану i

пiдтверджуючу- iнформацiЙ, досrупну без надмiрних витрат або зусиль. При проведеннi Taцoi оцiнки

Товариство пёреглядае внутрiшнiй кредитний рейтинг боргового iHcTpyMeHTy. KpiM того, Товариство
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вважае! щО вiдбулося значне збiльщення кредитного ризику, якшо передбаченi договором платежi
простроченi бiльш нiж на 30 днiв або о iнформацiя щодо арешту активjв боржника

Товариство вважае, що за фiнансовим активом стався дефолт, якщо передбаченi договором платежi
лростроченi на 90 днiв та нёмае iнформацii, що спростовуе це судження, Однак Ы певни" u"падках
Товариство також може прийти до висновку, що за фНансовим активом стався дефолт, якщо
внутрiшня або зовнiшня iнформацiя вказуе на те, шо малоймовiрно, що Товариство 

'отримае, 
без

урахування механiзмiв пiдвищення кредитноi якостi, всю суму решти виплат, передбачених
договором. Фiнансовий актив списуеться, якlло у Товаристsа HeMie об/рунтованих очiкувань щодо
вiдшкодування передбачених договором грошових потокiв.

ii) Фiнансовi зобов'я зання

Первiсне визнання та оцiнка

Фiнавсовi зобов'язанвя класифiкуються при первiсному визнаннi вiдповlдно, як фiнансовi
зобов'язання, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, кредити i лозики,
кредиторська заборгованiстЬ або похiднi iнструмевти, масифiкованi на розсуд Товариства як
lнструменти хеджування при ефеrгивному хеджуваннi.

Bci фiнансовi зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю, з вирахуванням (у разiкредитiв, позик i кредиторськоТ заборгованостi) витрат за угодою.
Фiнансовj зобов'язаннЯ Товариства включаютЬ торrову та iншу кредиторську заборгованiсть, кредити
та iншi позики, включаючи банкiвськi овердрафти, а також похiднi'фiнансовi iнструмЪнти,

Подальша оцiнка

Подальша оцiнка фiнансових зобов'язань залежить вiд iх класифiкацii у такий спосiб:

Фiнансовi зобов'язання, якi оцiнююmься за справеdлчвою варmiсmю через прчбуmок або
збumок

Категорiя (фiнансовi зобов'язання, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через приблок або
збиток> включае фiнансовi зобов'язання, призначенi для торгiвлi, 

'i 
фiнансьвi зьбов'язанпя,

класифiкованi на розсуд Товариства при первiсному визнаннi як оцiнюванi за справедливою вартlстю
через прибуток або збиток.

Фiнансовi зобов'язання класифiкуються як (призначенi) утримуванi для продажу, якцо вони понесенi з
метою зворотноi купiвлi в найближчому майбутньому, Ця категорiя також включао похiднi фiнансовi
iнструменти, в яких Товариство о стороною за договором, не визначенi за розсудом Товариства як
iн_струментИ хеджуваннЯ в межах вiдносИн хеджування, як вояи визначенi в мсоЪ (lFRS) 9. Видiленi
вбудованi похiднi iнструменти також класифiкуються як рримуванi для торгiвлi ." 

"йп"r*Ь, 
випадкiв,

коли вони класифiкуються на розсуд Товариства якостi ефекгивного iHcTpyMeHTy хеджування.

Приблки або 3битки за зобов'язаннями, призначени[л для торгiвлi, визнаються в звiтi про сукупнt
доходи.

Фiнансовi зобов'язання, класифiкованi на розсуд Товариства при первiсному визнаннi як оцiвюванi за
справедливою вартiстю через прибуток або збиtок, вiдносяться до цiеТ категорiТ на дату первiсного
визнання та виключно при дотриманнi критерiiв ПУСФЗ (lFRS) 9.

Креdumч mа позuкч
Пiсля первiсного визнання процентнi кредити та позики оцiнюються за амортизованою вартiстю з
використанням методу ефекгивноТ процентноi сгавки. ПрибуIки та збитки за такими фiнансовими
зобов'язаннямИ визнаютьсЯ в прибугкУ чи збИткУ при припиненнi iх визнання, а також у Mipy
нарахування амортизацiТ з використанням ефекгивноI процентноi ставки,

Амортизована BapTicTb розраховуеться з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннt, а також
комiсiйниХ або витрат, якi б невiд'емною частиною ефепивноТ процентноТ ставки, Амортизацiя
ефепивноТ процентнот ставки включаеться до складу витрат по фiнансуванню в звiтi про прибутки або
збитки.

Припинення визнання

ВизнаннЯ фiнансовоrО зобов'язання припиняеться, якtло зобов'язання погацёно, анульовано, або
строк його дii закiнчився. Якtцо наявне фiнансове зобов'язання замjнюоться iншим Ъобов'язанням
перед тим самим кредитором на сугтево вiдмiнних умовах або якtцо умови наявного зобов'язання
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значно зlviненi, така заlиiна або змiни враховуються як припинення визнання первiсното зобов'язання

та початок визнання нового зобов'язання, а рiзниця в тх балансовоj Bapтocтi визнаеться в звiтi про

п рибуток або збиток,

iii) Взасмозалiк фiнансовчх iнсmруменmiв

Фiнансовi активи iфiнавсОвi зобов'язання пiдлягають взае[.4озалiку, а HeтTo-cylMa поданняlи в звiтi про

фlнаllсовий стан, якu_о с !,сридйчно захищене на даний момент право на взасмозалiк визчаних сум i

коли с HaMip провести розрахунок на HeTTo-ocHoBi, реалiзувати активи та одночасно з цим погасити

зобов'язан ня

(с) ocHoBHi засоби

(i) Власнi ocHoBHi засобч

об'€tсги основних засобв вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за фактичними витратами за

вирахуваl]ням накопичено] амортизацil та збиткiв вiд знецiнення,

У випадку, якщо об'скт основних засобiв скпадаеться з кiлькох компонентiв, що lvають рiзний строк

корисного використання, TaKi коl\,1поненти вiдображаються як oKpeMi об'екти основних засобiв.

Дморmчзацjя

Дмортизацiя нараховуоться прямолiнiЙним методом протятом строку корисноj служби окремих активiв,

дмортизацiя нараховуеться, починаючи з дати введення в експлуатацiю, а для об'екIiв основних

засобiв, створеНих безпосередньо Товариством - з п.,1оменту завершення будiвництва об'екгу та його

готовностi до експлуатацij,

строки корисного використання рiзних об'ектiв основних засобiв вiдображенi наступним чином:

PoKu

6

10

,l0

(i) Нематерiальнiактиви

придбанi нематерiальнi апиви вiдображаються в фiнансовiй звiтностi за факгичними витратами за

вирахуванням накопиченот амортизацiт та збиткiв вiд знецiнення.

витрати на придбання активу, який не може бути вiднесений до нематерiальних активiв, визнаються у
момент придбання такого активу.

витрати на придбання лiцензiй на спецiальне програмне забезпечення та Його впровадження
капiталiзуються в BapTocTi вiдповiдного нематерiального акгиву.

створений нематерiальний апив визнаеться лише в тому випадку, якlло icнye висока Ймовiрнiсть

отримання вiд нього економiчних вигiд, що перевищуо витрати на його розробку, протягом бiльш нiж

одноrо року та якщо витрати на його розробку можна достовiрно оцiнити. Створений Товариством
ньматеiiалiнии актив визнаеться лише в тому випадку, якщо Товариство мао технiчнi можливостi,

ресурси та намiри завершити його розробку та використовувати кiнцевий продукr,

наступнi витрати, що вiдносяться до нематерiальних апивiв, капiталiзуються лише тодi, якlло вони

збiльшуютЬ майбутнi економiчнi вигоди, що пов'язанi з тим об'октом, до якого цi витрати вiдносяться.

дмортизацiя нематерiальних акгивiв нараховуеться за методом прямолiнiйного нарахування зносу

протягом очiкуваного строку ix корисного використання та вiдображаеться у складi витрат поточного

перiоду. Нем;терiальнi апиви з невизначеним строком корисноТ експлуатацiТ (безстроковi лiцензiТ) не

амортизуються,

0) Знецiнення

(i) Фiнансовi акmчвч

Транспорт (легковий автомобiль)

3асоби зв язку та комп'ютерне обладнання

Меблi

lншi необоротнi (малоцiннi) активи амортизуються в розмiрi 100% у
першому мiсяцi Тх ви користання,
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Станом на кожну звiтну дату фiнансовий актив, не вiднесений до категорii фiнансових iHcTpyMeHTiB,
ч.lо оцiнюOться за справедливою вартiстю, змiни якоi вiдображаються у звiтi про прибрки та збитки за
перiод, оцiнюеться на предмет наявностi об'окгивних свiдчень його можливого знецiнення.

Фiнансовий актив вважаоться знецiненим, якщо iснують об'скгивнi свlдчення того, що пiсля
первивного визнання акгиву вiдбулася подiя, наслiдком чого виявився збиток iщо ця подiя здiйснила
негативний вплив на очiкуваний показник майбутнiх потокiв грошових коштiв вiд даного апиву, розмiр
якого можливо достеменно оцiнити,

До об'екгивн,4х свiдчень знецiнення фiнансових активiв можуть вiдноситися неплатежi або iнше
невиконання боржниками cвoix обов'язкiв, реструктуризацiя заборгованостi перед Товариством на

умовах, якi в jнших випадках Товариством HaBiTb не стали б розглядатися, ознаки можливого
банкротства боржника або eMiTeHTa, зникнення активного ринку для якого-небудь цiнного паперу. KpiM
того, по вiдноLuенню до iнвестицii в дольовi цiннi папери, об'сктивним свiдченням знецiнення Taкol
iнвестицii е значне або довготривале зниження ]j'справедливоi BapтocTi нижче ]1 фактичноI BapTocтl,

Ознаки, що е свiдченням знецiнення дебiторськоТ заборгованостi та iнвестицiйних цiнних паперiв, що
класифiкованi в категорiю таких, що утримуються до cTpoKiB iх погашення, Товариство розглядао як на
piBHi окремих активiв, так i на piвHi портфелю,

yci TaKi акгиви, розмiр кожного з яких, U.{о розглядаоться окремо, о значним, оцiнюються на можливе
знецiнення в iндивiдуальному порядку. В тому випадку, якщо з'ясовуеться, що nepeвipeнi окремо
значнi статгi дебiторськоi заборгованостi та iнвестицiйних цiнних паперiв, Lцо класифiкованi в
категорiю таких, u_lo лримуються до cTpoKiB iх погашення, не е знецiненими, jx об'еднують в портфель
для перевiрки на предмет знецiнення, яке вже мало мiсце, але ще не зафiксовано,

CTaTTi деб,торськоi заборгованостi та iнвестицiйних цiнних паперiв, що класифiкованi в категорlю
таких, що утримуються до строку jx погащення, розмiр кожного з яких, що розглядаеться окремо, не е
значним, оцiнюються на предмет знецiнення в сукупностi шляхом об'еднання в портфель тих статей
дебiторськоТ заборгованостi та iнвестицiйних цiнних паперiв, шо класифiкованi в категорiю таких, що
лримуються до cTpoKiB погашення, lло мають схожi харакгеристики ризикiв,

При оцiнцi факIiв. що свiдчать про. знецiнення. Товариство аналiзуе iсторичнi данi у вiдношеннi
ступеню ймовiрностi дефолту, cTpoKlB вiдшкодування та сум понесених збиткiв, що скоригованi з

урахуванням токи зору керiвництва у вiдношеннi поточних економiчних та кредитhих уlиов, в

результатi яких фактичнi збитки, [.,1ожливо, виявляться бiльше або менше тих, якi можна було б
очiкувати. виходячи з iсторичних тенденцiй,

У вiдношеннi фiнансового активу, що облiковуеться за амортизованою вартiстю, сума збитку вiд
знецiнення розраховуоться як рiзницi мiж балансовою вартiстю активу, та приведеною вартiстю
очiкуваних майбутнiх потокiв грошових коштiв, дисконтованих за первинною ефепивною ставкою
проценту такого акrиву. 3битки визнаються у складi прибуткiв або збиткiв за перiод та вiдображаються
на рахунку оцiночного резерву, розl\iliр якого вираховуоться з BapTocTi дебiторськоi заборгованостi,
Проценти на знецiнений актив продовжують нараховуватись. У випадку настання якоi-небудь подii, що
приведе до зменшення розмiру збитку вiд знецiнення, вiдновлена сума, lло ранiше була вiднесена на
збитки вiд знецiнення, вiдображаоться у складi прибрку або збитку за перiод,

3битки вiд знецiнення iнвестицiйних цiнних паперiв, класифiкованих за категорiею тих, що о в
наявностi для продажу, визнаються шляхом переносу у склад приблку або збитку за перiод Tiel суми
накопиченого збитку, який ранiше визнавався у складi iншого сукупного прибутку та вiдображався в

резервi змiн справедливоТ BapTocTi у складi власного капiталу.

Цей накопичений збиток вiд знецiнення, що виключаеться зi складу iншого сукупного прибрку та
включаоться до складу прибрку або збитку за перiод, е рiзницею мiж вартiстю придбання вiдповiдного
апиву за вирахуванням виплат ocнoBнoj ,суми нарахованоl амортизацji та його поточною
справедливою вартiстю за вирахуванням Bcix збиткiв вiд знецiнення, що ранiше визнавалися у складi
прибрку або збитку за перiод, 3MiHa нарахованих резервiв пiд знецiнення, що викликаннi змiьо,о
BapTocTi у часi, [лають вiдображатися у складi процентних доходiв,

Якщо пiзнiше справедлива BapTicтb знецiнених боргових цiнних паперiв, що були класифiкованi в
категорiю тих, шо лриl\.4уються для продажу, збiльшиться та таке збiльшення можна вiднести до якоj-
небудь подi'i, що вiдбулася пiсля визнання збитку вiд знецiнення в складi прибутку або збитку за
перiод, то сума, що була вiднесена до збитку, вiдновлюоться та визнасться у складi прибутку або
збитку за перiод, При цьому наступнi вiдновлення справедливоi Bapтocтi знеtliнених дольових цiнних
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паперiв, що класифiкованi в категорij утримуваних для продажу, визнаються у складi iншого сукупного
прибутку.

(ii) Нефiнаtrcоы акmчвч

Балансова Bapтicтb нефiнансових активiв Товариства, що вiдрiзняються вiд запасiв та вiдстрочених
податкових акгивiв, аналiзуеться на кожну звiтну дату для виявлення ознак тх мо)tливого знецiнення.
При наявностi таких ознак розраховуоться розмiр суми вiдповiдного активу. u.lo вiдшкодовуоться, У
ВiДНОшеннi нематерiальних акгивiв , що мають невизначений строк корисного використання або ще не
готовi до використання, розмiр суми, що вiдшкодовуеться, розрахову€ться на кожну звiтну дату,

Розмiр суми активу, ulо вiдшкодовуеться, або одиницi, що генеруо потоки грошових коштiв, е
найбiльша з двох сум: цiннiсть використання цього апиву (цiоi одиницi) та його ('i1) справедлива
BapтicTb за вирахуванням витрат на продаж. При розрахунку цiнностi використання грошовi потоки, шо
очiкуються в майбутньому, дисконтуються до iх приведеноi Bapтocтi з використанням ставки
дисконтування до оподаткування, що вiдображае поточну ринкову оцiнку впливу змiни BapTocTi коштiв
протягом часу та ризики, що е специфiчними для даного акгиву. 3 метою проведення перевiрки на
предмет знецiнення активи, що не можугь бри переЬiренi окремо, об'еднуються в найменшу групу, в
рамках якоi генеруеться прибуття грошових (оштiв в результатi використання вiдповiдних акгивiв, що
продовжуеться, та це прибуггя бiльшою частиною не залежить вiд прибуття грошових потокiв, що
генеруються iншими активами або групою акгивiв.

3биток вiд знецiнення визнаоться в тому випадку, якщо балансова Bapтicтb самого акгиву або одиницi,
що генеруе потоки грошових коштiв, до яких вiдноситься цей актив, виявляеться вищим нiж його(]'i')
Bapтicтb, що вiдшкодовуеться. Збитки вiд знецiнення визнаються у складi прибутку або збитку за

У вiдношеннi активiв на кожну звiтну дату проводиться аналiз збитку вiд тх знецiнення, визнаного в
ОДНОМУ З МИНУЛИХ пеРiОдiв, з метою виявлення ознак тоrо, що розмiр цього збитку належить з[4еншити
або що його не потрiбно бiльше визнавати. Суми, що списанi на збитки вiд знецiнення, вiдновлюються
8 тоlvу випадку, якщо змiнюються факгори оцiнки, lло використовувались при розрахунку вiдповiдноi
Суl\4и, щО вiдшкодовуоться. Збиток вiд знецiнення вiдновлюоться тiльки в межах суlии, що дозволяе
вiдНОвити BapTicтb акrивiв до iх балансовоi BapTocTi, в якiй вони мали б вiдображатись , якби не був
визнан ий збиток вiд знецiнення,

(k) Резерви

Резерв вiдображаоться у звiтi про фiнансовий стан, коли Товариство мао юридичне або обrрунтоване
зобов'язання в результатi подiй, що вiдбулися iцiлком iMoвipнo, що вiдбудеться вiдтiк економiчних
вигiд для погашення зобов'язання. Якщо сума такоrо зобов'язання значна, то резёрви визначаються
шляхом дисконтування очiкуваних майбугнiх потокiв трошових коштiв з використання l\,l ставки
ДиСкОнтування до ополаткування, яка вiдображае поточну ринкову оцiнку часовоI Bapтocтi коштiв та,
де це [4ожна застосувати, ризики, що притаманнi цьому зобов'язанню.

Забезпечення реструктуризацiТ визнаоться, якщо Товариство затвердила детальний план
РеСТРУКТуРИЗацii i про проведення реструктуризацii було оголошено публiчно. Товариство не створюо
резерв для майб!rгнiх операцiйних збиткiв.

(|) Оподаткування

ПОДаТОК на прибуток включае в себе поточний податок на прибrrок за piк та вiдстрочений податок на
прибуток. Податок на прибуток вiдображаоться у звiтi про фiнансовi результати (сукупнi доходи) в
ПОвному обсязi, за виняткоlч1 сум, шо вiдносяться до операцiй. якi вiдображаються у складi iншого
СУКУПНОГО ПРибЛку абО до операцiй з власниками, якi вiдображаються безпосередньо у складi власних
коштiв,

ПОТОЧНИй ПОдатОк на прибуток розраховуеться виходячи з очiкуваного розмiру оподатковуваного
прибутку за звiтний перiод з урахуванням ставок по податку на прибуток, що дiяв за станом на звiтну
дату, а також суми зобов'язань, що виникли в результатi rгочнення сум податку на прибуток за
попереднi звiтнi перiоди

Вtдстрочений податок вiдображаоться у вiднощеннi тимчасових рiзниць, lло виникають мiж
баЛаНСОВоЮ вартiстю апивiв та зобов'язань, що визваються для цiлей Тх вiдображення у фiнансовiй
ЗВiТНОСТi Та jx пОдатковою базою. Вiдстрочений податок не визнаоться щодо наступних тимчасових
РiЗНИЦЬ: РiЗниць, пов'язаних з вiдображенням у фiнансовiй звiтностi гудвiлу; рiзницi, що вiдносяться до
аКГИВiВ Та ЗОбОв'язань, факг первинного вiдображення яких не впливао Hi на бухгалтерський, Hi на
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ОПОдаткОвуваниЙ приблок, а також тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi компанii, у
ВИПаДКУ, КОЛИ МаТеРинСька компанiя ма€ мо)(ливiсть контролювати час реалiзацii вказаних рlзниць та
icHye впевненiсть в тому, що данi рiзницi не будrrь реалiзованi в найближчому майбугньому. Розмiр
вiдСтроченого податку визначаеться, виходячи з податкових ставок, якi будрь застосовуватися в
майбугньому, в момент вiдновлення тимчасових рiзниць, базуючись на дiючих або по сугi введених в
дiю законах станом на звiтну дату.

ВимОги За вiдстроченим податком вiдображаються в тому розмiрi, який вiдповiдае ймовiрностi того. U]о
в майбугньому буде отриманий оподатковуваний прибуток, що е достатнiм для того, щоб покрити
ТИМЧаСОВi РiЗницi, неприйнятi видатки за податками та невикористанi податковi пiльги, Розмiр вимог за
вiдстроченим податком зменшуеться в тому ступенi , в якому не icHye бiльше ймовiрнiсть того, що
буде отримана вiдповiдна вигода вiд реалiзацii податкових вимог,

(m) Винаrородапрацiвникам

При визначеннi розмiру зобов'язань у вiдношеннi короткострокових винагород спiвробiтникiв
дисконтування не застосовуеться, вiдповiднi витрати визнаються з урахуванням виконання
спiвробiтниками своiх трудових обов'язкiв,

У ВiДнОшеннi Сум, що очiкуються до виплат у якостi премiй або в рамках короткострокового плану
ВИПЛаТ ПРеМiй абО участi в прибрках, визнаеться зобов'язання, якщо в Товариствi е дiюче юридичне
абО пеРедбачаеться сформоване зобов'язання по виплатам вiдповiдних сум, lло виникло в результатi
3ДiйСнення Спiвробiтником cвo€j трудовоi дiяльностi в минулому та розмiр цьоrо зобов'язання можна
оцiнити з достатнiм ступенем надiйностi,

(п) Визнання доходiв iвитрат
Комiсiйнi та iншi доходи i витрати, як правило, вiдображаються вiдповiдно до принципу нарахування
На Дату надання вiдповiдноi послуги, В тому випадку, якщо Товариство виступае в якостi агента, а не
виконавця угоди, виручка вiдповiдае чистiЙ cyMi комiсiЙних, що отримало товариство.

Процентнi доходи iпроцентнi витрати вiдобра(аються у складi прибугку або збитку з використанням
методу ефективноТ процентноi ставки,

Доходи у формi дивiдендiв визнаються у складi прибугку або збитку в той момент, коли у Товариства
з'являеться право на отримання вiдповiдного платежу,

Прибугки та збитки вjд перерахунку залишкiв в iноземнiй валютi вiдображаються за нетто-основою.

Непроцентнi витрати вiдображаються на дату отримання вiдповiдних ToBapiB та надання вiдповiдних
ПОСЛуг, За виключенням випадкiв, коли витрати пов'язанi з зобов'язанням, в результатi якого
зобов'язання та вiдповiднi витрати вiдображаються у фiнансовiй звiтностi.

(о) 3BiTHicтb за сеrментами

ОпеРацiйний сегмент € компонентом Товариства, що бере участь в комерцiйнiй дiяльностi, вiд якоi BiH
ОтРимуе прибугки, або несе збитки (вклlючаючи прибугки та збитки у вiдношеннi операцiй з iншими
компонентами Товариства), результати дiяльностi якого регулярно аналiзуються особою, lло
вiдповiдае за прийняття операцiйних рiшень при розподiлу pecypciB мiж сегментами та при оцiнцi
фiнансових результатiв ix дiяльностi та у вiдношеннiдо якого доступна фiнансова iнформацiя,

Товариство оцiнюе продуктивнiсть операцiйних пiдроздiлiв на пiдставi прибркiв i збиткiв до
оподаткування-

стАндАрти, якl Були випущЕнl, дIЕ щЕ нЕ вGryпили в силу

Нижче наводяться HoBi стандарти, поправки та роз'яснення, якi були випуU]енi, але ще не вступили в
силу на дату випуску фiнансовоI звiтностi Товариства, Товариство ма€ Haмip застосувати цi
стандарти, поправки i роз'яснення, у разi необхiдностi, з дати ix вступу в силу.

МСФЗ (IFRS) 17 "Cтpaxoвi контракти"

В TpaBHi 2017 року Рада з МСФЗ випустила МСФЗ (IFRS) 17 <Договори страхуванняD, новий
всеосяжний стандарт фiнансовоТ звiтностi для договорiв страхування, який розглядао питання
визнання та оцiнки, подання та розкриття iнформацii. Коли МСФ3 (IFRS) 17 вступить в силу, BiH
замiнить собою МСФЗ (lFRS) 4 "Cтpaxoвi контрапи", який був випущений в 2005 роцi, МСФЗ (lFRS) 17

l
l
l
l
l
l
l
l
l
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застосовуетьсЯ до Bclx видiВ договорiВ страхуваннЯ (тобто страхування життя iстрахування, вiдмiнне

вiд страхування життя, пряме страхування i перестрахування) незалежно вiд виду органiзацi'i, яка

випускае ix, а також до певних гарантiй i фiнансових iHcTpyMeHTiB 3 умовами дискрецiйноi участi
lснують декiлька виняткiв зi сфери застосування. основна мета МсФЗ (IFRS) 17 полягае в наданнi

моделi облiкУ договорiВ страхування, яка е бiльш ефективною i послiдовною для страховикiв. На

вiдмiну вiд вимог МСФз (IFRS) 4, якi в основному базуються на попереднiх мiсцевих облiкових

полiтиках, мсФз (IFRS) 17 надае всебiчну модель облiку договорiв страхування, охоплюючи Bci

доречнi аспекги облiку, В ocнoвi мсФЗ (IFRS) 17 лежить загальна модель, доповнена наступним:

. Певнi модифiкацii для договорiв страхування з умовами прямоi участi (метод змiнноi
винагороди),

. Спрощений пiдхiд (пiдхiд на ocHoBi розподiлу премii) в основному для короткострокових

договорiв,

мсФз (IFRS) 17 набувао чинностi щодо звiтних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2023 року або пiсля

цiоi дати, при цьому необхiдно надати порiвняльну iнформацiю. Допуска€ться дострокове
застосування за умови, що органiзацiя також застосовуе мсФз (lFRS) 9 i мсФЗ (lFRS) 15 на дату
першого застосування мсФз (lFRS) 17 або до неТ. Даний стандарт не застосовний до Товариства,

Поправкя до МСФЗ (lAS) 1

довrостроковихD
<Класифiкацiя зобов'язань як короткострокових або

У сiчнi 2О2О року Рада з мсФЗ випустила поправки до пунктiв 69_76 мсФЗ (lAS) 1, в яких

пояснюються вимоги lлодо класифiкацiТ зобов'язань як короткострокових або довгострокових. У

поправках пояснюOться наступне:

. lцо розумiеться пiд правом вiдкласти вреryлювання зобов'язань,

. право вiдкласти врегулювання зобов'язань повинно iснувати на кiнець звiтного перiоду,

. на класифiкацiю зобов'язань не впливае ймовiрнiсть того, lло органiзацiя викона€ свое право

вiдкласти вреryлювання зобов'язання;
. умови зобов'язання не впливатимуrь на його клrасифiкацiю, тiльки якч.lо похiдний iHcTpyMeHT,

який входить в конвертоване зобов'язання, сам по собi е iHcTpyMeHToM влаСнОГО КаПiТаЛУ,

данi поправки вступають в силу до рiчних звiтних перiодiв, Iло починаються 1 СiЧНЯ 2023 РОКУ абО

пiсля цiе'| дати, i застосовуються ретроспективно. На даний момент Товариство аналiзуо можливий

вплив цих поправок на поточну класифiкацiю зобов'язань,

Поправки до МСФЗ (IFRS) 3 - (Посилання на Концепryальнi основиD

У TpaBHi 202О року Рада з МСФз випустила поправки до МСФз (lFRS) 3 <<Об'еднання бiзнесiв) -

<посилання на концепryальнi основи). Мета даних поправок - замiнити посилання на <Концепцiю

пiдготовкИ та поданнЯ фiнансовоi звiтностi>, випущенУ в 1989 роцi, на посилання на <Концептуальнi

основи подання фiнансових звiтiв>, випущенi в березнi 2018 року, без внесення значних змiн у вимоги

стандарту.

Рада також додала виключення з принципу визнання в МСФз (IFRS) 3, щоб уникнути виникнення

потенцiйних прибркiв або збиткiв <2-го дня>, для зобов'язань i умовних зобов'язань, якi б вiдносились

до сфери застосування мсФз (lAS) 37 або Роз'яснення КТМФ3 (lFRlc) 21 (обов'я3ковi платежi), якби

вони виникали в рамках окремих операцiй,

в той же час Рада вирiшила роз'яснити iснуючi вимоги мсФ3 (IFRS) 3 щодо умовних акгивiв, на якi

замiна посилань на <Концепцiю пiдготовки та подання фiнансовоl звiтностi> не вплине,

,щанi поправки вступають в силу до рiчних звiтних перiодiв, tцо починаються 1 сiчня 2022 р- або пiсля

цiеi дати, i застосовуються перспепивно,
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якu,lо не вказано iHuJe

Поправки до МСФЗ (lAS) 16 - nOcHoBtii засоби: надходження до використання запризначеннямD 
]l}

У TpaBHi 2020 року Рада з МСФ3 випустила документ (ocHoBHi засоби: надходження до використання
3а призначенням), який забороняе органiзацiяй вiднiмати з первiсноi BapTocTi об'екга основних
засобiв будь-якi надходження вiд продажу виробiв, вироблених в процесi доставки цього об'окга домiсця розташування та приведення його у стан, який потрiбен для його 

"*aппу"raцii 
вhповiдно довимог керiвництва. 3aMicTb цього органiзацiя визнае надходження вiд продажу таких виробiв, а також

Bapтicтb виробництва цих виробiв в прибутку чи збитку,

flaHi поправки вступають в силу до рiчних звiтних перiодiв, lло починаються 1 сiчня 2О22 року або
пiсля цiет дати, i повиннi застосовуватися ретроспепивно до тих об'екгiв основних засобtв, якt стали
доступними для використання на дату початку (або пiсля неi) найранiшого з представлених в
фiнансовоI звiтностi перiоду, в якому органiзацiя вперше застосовуе данi поправки.

очiкуеться, lцо данi поправки сгrево не вплинrгь на фiнансову звjтнiсть компанiт.

Поправки дО мсФз (lAS) 37 - (обтях<ливi контракти - витратИ на виконання договоруD

У TpaBHi 2020 рокУ Рада з МСФ3 випустила поправки до l\ilСФ3 (lAS) 37, в яких роз'яснюсться, якi
витрати органiзацiя повинна враховувати при оцiкцi того, чи е договiр обтяжливим або збитковим,

Поправки передбачають застосування пiдходу,, який базуеться на (витратах, безлосередньо
пов'язаних з договоромD. Витрати, безпосередньо пов'язанi з договором на надання ToBaplB або
послуг, включають як додатковi витрати на 8иконання цього договору, так l розподlленl в.4трати,
безпосередньо пов'язанi з виконанням договору. 3агальнi i адмiнiстративнi витрати не пов'язанi
безпосередньо з договором i, отже, виключаються, o*piM випадкiв. коли вони явно пlдлягаю]ь
вiдшкодуванню контрагентом за договором,

,Qанi поправки вступають в силу для рiчних звiтних перiодiв, tло починаються 1 сiчня 2О22 року або
пiсля цiеi дати. Товариство буде застосовувати дан| поправки до договорiв, за якими ще не виконанi
Bci обов'язки на дату початку рiчного звiтного перiбду, в якому вперше застосовуються данi поправки,

Поправка до МСФЗ (IFRS) 1 (Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансовоiзвiтностi> , дочiрня органiзацiя, вперще засторOвуе Мiжнароднi стандарти фiнансовоТ звiтностi

В рамкаХ процесу щорiчнИх удосконалень МСФ3, перiод 2о18-2о2О po*i., Рада з МСФ3 випустила
поправкУ до МСФ3 (IFRS) 1 (Перше застосУвання Мiжнародних стандартiв фiнансовоl звiтностi),
Вiдповiдно дО даноТ поправкИ дочiрня органiзацiя, яка вирiшуо застосувати пункг Dl6 (а) МСФЗ (lFRS)
1, мае право оцiнювати накопиченi Kypco'i рiзнйцi з використанням сум, вiдображених у фiнансовiйзвiтностi матёринського пiдприемства, виходячи з дати переходу матери8ського лiдприомства намсФ3, !ана поправка також може бли застосована до асоцiйованих органiзацiй та спiльних
пiдприемств, якi вирiшують застосовувати пункr D16 (а) МСФ3 (IFRS) 1.

,щана поправка набирае чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються
пiсля цiоi дати, .Qопускаеться дострокове застосування,

1 сlчня 2О22 року або

Поправка дО мсФз (lFRS) 9 кФiнансовi iнструменти) - комiсiйна винагорода пiд час проведення(тесту 10%)) в разi припинення визнання фiнацсових зобов'язань

В рамках процесу щорiчних удосконалень МСФ3, перiод 2018_2020 po*i., Рада з МСФ3 випустила
поправкУ до МСФ3 (lFRS) 9. В поправцi пояснюються суми комiс'йноi винагороди, якi органlзацiя
врахову0 при оцiнцi того, чи суттево вiдрiзняються умови нового або модифiкованого фiнансовогозобов'язання вiд умов первiсного фiнансового" зобов'язання. flo таких сум вiдносяться тiльки Ti
коN4iсiйнi винагороди, якi були виплаченi або отриманi luiж певним кредитором iпозичальником,

1з
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включаючи комiсiйну винаrороду, виплачену або отриману кредитором або позичальнико[,l вiд iмeнi

iншот сторони. Органiзацiя повинна застосовувати дану поправку щодо фiнансових зобов'язань, якi

були модифiкованi або замiненi на дату початку (або пiсля Hei) рiчного звiтного перiоду, в якому

Дана поправка набирае чинностi для рiчних звiтних] Перiодiв, Iцо починаються 1сiчЁя2022 року абО

пiсля цiеi дати, ,Qопускаеться дострокове застосування. Товариство застосуе цю поправку щодо

фiнансових зобов'язань, якi були модифiкованi або замiненi на дату початку (або лiсля Hei) рiчного
звiтноrо перiоду, в якому вперше застосовуотьоя дана поправка.

Очiкуоться, що дана поправка сугтево не вплине на фiнансову звiтнiсть КомпанiТ.

Поправка до МСФ3 (lAS} 41 (Сiльське господарствоD - оподаткувакня при оцiнцi справедливоТ
BapTocTi

В рамках процесу щорiчних удосконалень МСФЗ, перiод 2018-2020 poKiB, Рада з МСФЗ випустила
поправку до МСФ3 (IAS) 41 (Сiльське господарствоD. Дана поправка виключао вимогу в пунпi 22
МСФЗ (lAS) 41 про те, що органiзацii не включають до розрахунку грошовi потоки, пов'язанi з

оподаткуванням, при оцiнцi справедливоТ Bapтocтi апивiв, що належать до сфери застосування МСФ3
(lAS) 41,

Органiзацiя повинна застосовувати дану поправку перспективно щодо оцiнки справедливоi BapтocTi на

дату початку (або пiсля Hei) першого рiчного звiтного перiоду, починаеться 'l сiчня 2022 року або пiсля

цiеi дати, .Щопускаоться дострокове застосування,

Очiкуеться, що дана поправка не вплинё на фiнансову звiтнiсть Компанii, оскjльки Компанiя не мае

акIивiв, що належать до сфери эастосування МСФЗ (lAS) 41.

HoBl стАндАрти, ро3,яснЕння тА попрАвки до чинних стАндАртlв тА роз,яснЕнь

Компанiя вперше застосувала деякi стандарти iпоправки, якi вступають в силу до рiчних звiтних
перiодiв, що починаються 1 сiчня 2020 року або пiсля цiеi дати, Компанiя не застосовувала достроково
стандарти, роз'яснення або поправки, якi були випущенi, алё ще не вступили в силу,

Гlоправки до МСФЗ (lFRS) 3 - кВизначення бiзнесу>

у поправках до lvlСФЗ (lFRS) 3 пояснюеться, що, щоб вважатися бiзнесом, iнтегрована сукупнiсть

видiв дiяльностi та активiв повинна включати як MiHiMyM внесок iпринципово вагомий процес, якi

разом значною мiрою можуть сприяти створенню вiддачi. При цьому поясню€ться, що бiзнес не

обов'язково повинен включати Bci внески та процеси, необхiднi для створення вiддачi. Данi поправки

не вплинули на фiнансову звiтнiсть Компанiя, оскiльки Компанiя не мае дочiрнiх пiдприомств, але
можуть бути застосовнi в майбуrньому, якщо Компанiя проведе операцiю по об'еднанню бiзнесiв.

Поправки до МСФЗ (IFRS) 7, МСФЗ (IFRS) 9 iМСФЗ (lAS) 39 - (Реформа базовоТ процентноТ
ставки D

Поправки до l\i]СФЗ (lFRS) 7, МСФ3 (lFRS) 9, МСФ3 (lAS) 39 <Фiнансовi iнструменти: визнання та
оцlнка, передбачають ряд звiльнень. якi застосовуються до Bcix вiдносин хеджування, на якi реформа
базовоI процентноi ставки безпосередньо вппивас, Реформа базовоi процентноi ставки впливае на

вiдносинй хеджування, якщо в результатi Ti застосування виникають невизначеностi щодо TepMiHiB

виникнення таlабо величини грошових потокiв, що базуються на базовiй процентнiй ставцi, за об'окгом

хеджування або за iнструментоп, хеджування. Данi поправки не вплинули на фiнансову звiтнiсть

KofulnaHiT, оскiльки у Hej вiдсутнi вiдносини хеджування, що базуються на процентних ставках.

14
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ТоВ кСУ3lР'Я ФlНАНс)
фiн.ансом звiтнlсть за piк, що закiнчився 31 грудня 202О

Поправки дО мсФз (lAS) ,l i мсФ3 (lAS) 8 - кВизначення cyTTcBocTiD

поправки пропонують нове визначення с}rгrовостi,, згiдно з яким (iнформацiя е супевою, якlцо можнаобt'рунтовано очiкувати, що il пропуск, спотворення'абь 
"ч"кування 

вплинугь на рiшення основнихкористувачiв фiнансовоi звiтностi загального призначення, якi прийнятi ними на oc'oBi даноiфiнансовоi звiтностi, tло надао фiнансову iнформацi,о п;;конкретну органiзацiю, яка звiтуе)
у поправках пояснюеться, lло сrгговiсть буде залежати вlд характару або кiлькiснот важливостiiнформацii (взятоi окремо або в сукупностi з iнцJою lнформацiею) в KoHTeKcTi фiнансовоl' зBjTHocTj, щорозглядаеться в цiлому. Спотворення iнформацii о суттевим, якщо можна обiрунтовано очiкувати, щоце вплине на рiшення основних користувачiв фiнансовоI звiтностi, Данi поправки 

"u 
unn""yn, 

""фlнансову звiтнiсть компанii, iочiкуеться, що 
" "чИОрrооrу 

вплив також буде вiдсутнiй.
<Концепryальнi основи подання фiнансових звiтiв}r, випуценi 29 березня 2018 р.
концептуальнi основи не е стандартом, iжодне з положень Концептуальних основ не мае переважно-lсили над будь-яким положе1l1у^або вимоfою стандарту, Цaлi Концептуальних основ полягають внаступному: сприяти Радi з МСФ3 в розробцi стандартjв; сприяти тим, хто готуо фiнансовi звjти, врозробцi положенЬ облiковоi полiтики, коли жоден з cTarfrapTiB не регулюс певну операцlю або j'Luyподiю; i сприяти BciM сторонам в розумiннi ," i*"рпрчilцiт стандартiв. ,Qаний документ вплине наорганiзацii, якi розробляють свою облiковУ nonir"*y 

"iдпо"Й"о до положень Концептуальних основ.
переглянуга редакцiя Концептуальних основ мiстить кiлька нових концепцiй, оновленi sизначенняактивiв i зобов'яЗань i критерii для Тх визнання, 

" 
,"*o*'no"aroa деякi сутговi положення, Переглядданого документа не вплинув на фiнансову звiтнjсть компанil,

Поправки до МсФ3 (lFRs) 16 - (посryпки з оренди, пов'язанiз пандемiею covlD-l9D
28 травня 2020 року Рада з МсФЗ випустила поправку до МСФЗ (IFRS) 16 (ОрендаD - (Поступки 3оренди, пов'язаНi з пандемiою_ COV] D-l9D- Да"а попраЪ*а передбачао звiльнення для орендарiв вiдзастосування вимог МСФЗ (lFRS) 16 в частинi облiку модифiкацiй договорiв оренди в разi поступок зоренди, якi виникають в якостi прямого наслiдку 

'п""д"riТ 
covlD-19. Як спрощення прапичногохараперу орендар може прийняти niy9lH1 яё аналiзувати, чи € поступка з оренди, наданаорендодавцем у зв'язку з пандемiею CoVlD-19; модибiкацiею договору 

'орч"д". -Ьр*д"р, 
"*rиприймае таке рiшення, повинен враховувати буfiь:hкi змiни орендних платежiв, обумовленi поступкоюз оренди! пов'язаноi з пандемiею covlD-19, jнdлогiчно тому, як це змiна вjдображалась б в облiкувiдповhно до мсФз (IFRS) 16, якщо б воно не було модифiкацiею договору оренди,

!ана поправка застосовуеться до рiчних звiтних перiодiв, що починаються .l червня 2О20 року абопiсля цiеi дати, Допускаеться дострокове застосування, ,QaHa поправка не вплинула на фiнансовузвiтнiсть компанiТ, оскiльки модифiкацiй договорiв Ьрu"д" йЪiдоу""по"".
Аналiз за сеrментами

товариство здiйснюе дiяльнiсть в одному rеографiчному та бiзнес сегментi.
5. Грошовi коrцти та ii еквiваленти

Грошовi кощти та ix еквiваленти включають:

(в mчсячах ерчвень)
Готiвка

Грощовi кошти на банкiвських рахунках
у т.ч, строковий вклад в банку
MiHyc резерв ОКЗ
Всьоrо Грошi та ix еквiваленти

На 31 грудня
2020 р.

124
120
(6)

,1,18

На 31 грудня
2019 р,

488

400

488

15



Тов (СУзlР'Я ФlНАНс,)
бi"ЪrсЪ"а звiтнiсть за piк, що закiнчився 31 грудня 2020

ВключаютЬготiвковiкошти,коштинабанкiвськихрахУнкахкомпанiiта
мi"r"ЬЪi iнвестицi'i з первiсним строком розмiщення до 30 днiв, якi

й" lporor"* коштiв iякi характеризуються незначним ризиком змlни
Грошi та iх еквiваленти

KopoTKocTpoкoвi високолlквlднl
вiльно конвертуються у певнl
ваOтостlо"''"'r" 

3'1 грудня 2020 у Компанi'i не iснувало обмежень щодо використання грошових *о",-|,,-,- 
..л

для цiлёй формування звiту про рух rрошових коштiв Компавiя розподiляе рух коштlв на

операцiйну, iнвестицiйну тафiнансовч дiяльнiсть,

До руху KoLumB Blo "i"iiiaioi 
diяльносmi вiдносяться грошовi надходження та видатки,

no"'oaari iз дiяльнiстю компанii з надання фiнансових послуг,

До руху KouJmiB BiO i"BbcЙiiii"oi ОМльносmi вiдносяться грошовi надходження та видатки,

пов,язанi iз придбанням ," р"йr"цiaь ""оборотних 
акгивiв, а також тих фiнансових iнвестицiй, якi не о

складовою частиною еквiвалентiв грошових коштlв,
"'"'-^- 

Д;- pi;y кБulmiв BiO Оi"iiЙ"i Оiяльносmi вi!l:с_яться грошовi надходження та видатки,

пов'язанi iз дiяльнiстю, що прйЬод",о до змiни розмiру власного та позикового капiталу Товариства за

рахунок залучення коштiв вiд iнших осiб,

6. lншi Фiнансовi акти ви

lншi Фiнансовi акгиви представлен i:

(в mчсячах zрчвень)

6.1 ,Довгострокова дебiторська заборгованiсть, в т,ч,

6.1,1,основна cyl\,la за договорами фiнансового

кредиту, фiнансового лiзингу

6,1 .2,Дисконт/п ремiя

6, 1.3,lVliHyc резерв ОК3

6,2,Поточна дебiторська заборгованiсть, в т,ч,

6.2.],основна сума за короткостроковими кредитами,

фillансовим лiзиt]гоlv

6.2,3,основна сума за договором купiвлi-продажу

цiнних паперiв

6,2,2 Заборговаr]iсть за нарахованими дOходами

6,2,З.,Щисконт/премiя

6,2,4. MiHyc резерв ОК3

всього lншi Фiнансовi а ктиви

На 31 грудня На 31 грудня
2020 р. 2019 р.

873 1230

939 1326

- (66)

(66 )

,l2 890

1 
,1 о99 13 259

2 689

417 2g2

(27l
(1 288)

13 763

(30)
,12 530

(1 021)

13 760

Довгостроковою дебiторською заборгованiстю Компанiя визнае заборто_ванi"]:л,:i.l:lчt:у.i

надання коштiв у позику, ,.о"у 
""Ъпi "" 

учо1?l< ф]""l,_111lо кредиту, фiнансового лiзингу з TepMlHoM

#;;;;;;;.;;шення'бiльше'l2 мiсяцiв. flебiторська заборгованiсть за розрахУнКаМИ З НаРаХОВаНИХ

доходiв включао HapaxoBa'l, ;; "; inn"u.ri чj._1ту." 
Тччари9l?1:_ 1?л?:,"j," 

,u наданими

Si*"""o""r, кредитами та комiсiйну винагороду за операцiями з фiнансового лlзинrу,

Короткостроково" д"о,.гор""iЙ ,аборЙЬанiстю Компанiя визнае, заборiо:l:iт_:.:,1|"говорами

надання коштiВ у позику, ",о"у'Йпi "" умовах фiнансового кредиту. фiнансового лiзинry з TepMlHoM

остаточного погашення до 12 мiсяцiв,

Hi аванси виданi, Hi аванси одержанi, Hi передплаченi податки, збори та обов'язковi платежi не е

бiнансовими".""ч*"абофiнансовимизобов'язаннями.ЩiсУмивизнаютьсязапервiсноотриманими
(сплаченими) сумаlии,

16



ТоВ (сУ3lР'Я ФlНАНсD
фiнансова звiтнiсть за piK, що закlнчився З1(суМu навеOеНо в muсячах vKDalHcbоllY 2/,lt.

грудня 2020

42

18

оr7

Il
l
t

l
l
l

l

l

не вказано iнше
7. ocHoBHi засоби та нематерiальнi акrиви

Група Первiсна
BapTicTb

на
31.12.2019

бо/

3нос залишкова
Bapтicтb на
3,1.12.2019

638

Первiсна знос
BapTicTb на
31.12.2020

На 31 rрудня
2020 р.

залишкова
BapтicTb на
31 .,l2.2020

494

Транспорт
(легковий

автомобiль)

3асоби зв'язку
та комп'ютерне
обладнання

Iчlебл i

Нематерiальнj
а ктиви

Разом

(229)

(242)

18

з4(8)

685

867 (з7з)

42 (15)

11

s27 (395) 532

27

(5)
(7l

."""u,. l:"#;;:"ЗВiТНОГО 
ПеРiОДУ ПРИДбання, переведення, вибуття, дооцiнки (уцlнки) основних

При визнаннi операцiй 
.з _ореНди 

примiцення офiсу Товариство використовус звiльнення вiдвизнання для договорjв оренди, TepMiH оренди за ,*rrinl о".у початку оренди становить не бiльше12 мiсяцlв i якi не мiстять опцiону на купiвлю (короткоarрой.a оренда), а також для договорlв оренди,в яких базовиЙ актив мае низьку BapTicTb (оренда аrгивiв з н"зь*ою uарrlс-ю1,
8. Фiнансовi зобов'язання 

]

до складу фiнансових зобов'язань Компанii вiдносяться; i

(в mчсячах epuBeHb)

l:,Yl ::l::l' зобов'язання за операцiями купiвлi-продажу
цlнних паперiв
Основна сума
Дисконт/премiя

Всього Фiнансовi Зобов'язання

9. IнщiЗобов'язання

До складу iнцих зобов'язань Ко[апанii вiдносяться:

(в mчсячах epuBeHb)

lj]::j" *ouorropcbKa заборгованiсть за товари. роботи,лослуги
Розрахунки з податку на прибчrок
l lоточнi забезпечен ня

всього lнщi Зобов'язання

поточнi забезпечення представленi сформованим резервом длящорlчними вiдпустка[.4и лрацiвникiв To""p"cio", 
-" ''' tl Y!Jgl-

1335

|117|
1218

На 31 rрудня На 31
2020 р.

101
29

130

майбrгнiх виплат за

На 31 грудня
2019 р,

2 603
(з78 )

груд н я
2019 р,

,]5

86
18

119

1,7



На 31 грчдня На 31 грудня

йо о, 2019 р,

власний капiтал koMnaHii складаоться з таких компонентlв:

(в mчсячах epuBeHb)

Зареестрован ий (пайовий) капtтал

Капiтал у лооцillках

Резервни й капiтал

НерозподiлениИ прибуток (непокритий збиток)

До складу витрат Компанii вiдносяться:

(в mчсячах zpuBeHb)
Адм iнiстрати вн i в итрати

lншi операцiйнi витрати
Фiнансовi витрати
lншi витрати
Всього Витрати

13 010

89

13

13 112

13 010

(1 680)

63

1 262

12 655

Bcboro власний капiтал

Формування статутного капiталу Товариства здiйснюеться викпючно грошовими коштами

вiдповlднЬ дЬ вимог чинного заковоАавства,_ л __ л,_бчлося v зв,язку iз забороною внесення

знецiнення придбаних акцiй ПрАТ <Завод РаДаР> .B:е"Jii"й i#bi., уъуri i 680 тис, rрн. у

а:ь fli ?,тil д:l'ЪТ Hfi " ."'JII#;:"?T" iJJilfi *i Ъ "Н;а 
;;;; Ъ,lцй l!1i1:l" р i,"" ",

вiдобразити суму визнаноl учi"й Бi,йii пьдт "з""ьд 
радrЬ],--,ч- ръiу"о* ""ро,подiленого 

прибрку

(""".-T;J::::;:1}r", 
Товариства формуваннярезербвного 

капiталу здiйснюоться шл]f,м rrlопi"них

в|доахчвань у розмlрl "" 
,""," Ъ?iуi"'"".,о.о пр"Оу,*у'iБ", j"J"] до до""""ння 25% розмiру

crjryrroro кап палу Товариства,

11. Доходи та витрати КомпанiТ

До складу доходiв KoMnaHii вiдносяться:

{в mчсячах epuBeHb)

До*,д 
",д 

операц,йt,оi дiяпы]ос]l:
v ToMv числi
] ";;.;;;;, за користування кредитами, що наданl

клiонтам
- a r"дa"*о послуг фiнансового лiзингу

Iншi операцiйнi доходи
lяшi фiнансовi доходи
lHtUi доходи
Всього,Щоходи

2020 piK

3 408

3 262

146
71

2о2

з 681

2019 piк

3 166

3 000

166
165
J/o

7

3 716

!о iнших операцiйних доходiв Товариство включа_е до.ходи вiд розмiщення коцлiв на строкових

лепозитних рахунках " 
о"п*у,'ffiJчiпк" 

'цi*них nun"pi" "*iБHБii"" 
," 

"пр,""дливою 
вартiстю

чеоез прибутоК або збитоК у aчr]Б?r", t.р-",. агентськоi ,"""Бод". flo iнших фiнансових доходlв _

наьахований дисконт за о,r"rJJ"й ,"ооБ;r.*""r" .u оп"р""й,,й *уfrвлi_продажу цiнних паперiв та

l];;i;;;;;; ;;;*о*.' no до,о"ору фiнансового лiзинry,

2020 piK
2 148

665
308

3 123

2019 piK
1914

5
1319

3 238

протягомl звiтного перiоду до адмiнiстративних. витрат Т_ова9иства вкпючалися витрати на оплату

працi 584 тис.грн, та ,о""о.о Jо-Йо*оiо'""""*у 128 тис, ,р":';;р;;у;;"я ризику завдання збиткiв

внаслlдокневиконанняпо."""ii"."*Ъ""-у'о"*ред"'"""дБ.Ь"оЪi",1000тис.грн..амортизацIю 18
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ТоВ (сУ3lР'я ФlНАнс)
фiнансова звiтнiсть за piк, що закiнчився 31 грудня 2020
(cyvu навеOено в mчсячах yKpai'HcbKux epuBeЧb, якшо не вказано iHшe)

основних засобiв 153тис,грн., оплату консультацiйних послуг, зв'язку, нотарiальних послуг, оренди
примitлення, господарських витрат на загальну суму 283 тис,грн.

,Що фiнансових втрат включаються витрати вiд модифiкацii та амортизацii дисконту за
фiнансовими iнструментами,

Формування резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки за борговими фiнансовими активами
вiдображаоться на HeTTo-ocHoBi у складi lнших витрат,

Витрати по формуванню резерву ОКЗ у cyмi 1 05] тис,грн, за попереднiй звiтний перiод
вiдображенi у складi фiнансових витрат.

12. Податок на прибуток

(в mчсячах zpuBeHb)
Поточний приброк до оподаткування
Вiдстрочений податок на прибугок
Витрати (доходи) з податку на прибуток

Юридичнi особи в yKpaTHi повиннiсамостiйно подавати податковi декларацii
3гiдно з прийнятими положеннями, нормативна ставка податку на прибrIок в 2019 i 2020 роках
становить 18%.

Суми вiдстрочених податкiв оцiнюються з використанням ставок податку, що будrIь
застосовуватися, коли очiкуеться, що тимчасова рiзниця буде реалiзована,

У зв'язку зi змiною з 01.01,20,15 р, нацiональноrо податкового законодавства Товариство
повинно визначати податок на прибугок на пiдставi фiнавсовоi звiтностi за МСФЗ iToMy тимчасовi
податковi рiзницi при цьому не виникають,

Узгодження сум витрат зi сплати податку на приброк, розрахованих iз застосуванням
законодавчо встановлених ставок, та факгично нарахованих сум е таким:

2020 piK 2019 piK

558 478

101 86

(в mчсячах epuBeHb)
Приблок до оподаткування
Нормативна ставка
Обччслена сума поёаmку
Сторнування вiдстрочених
активiв(зобов'язань)
Витрати (доходи) з податку на прибуток

податкових

2020 piK
558

18о/о

,о1

101

20'19 piK

478
18о/о

,:

86

13. Розкриття iнформацii щодо використання справемивоТ Bapтocтi

1. Методики оцiнювання та вхiднi данi, викориGтанi мя складання оцiнок за
справедливою вартiGтю

Товариство здiйснюе виключно безперервнi оцiнки справедливоi Bapтocтi акгивiв та
зобов'язань, тобто TaKi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти> та МСФЗ 13 <Оцiнка
справедливо'| Bapтocтi) у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду,

Далi наведено методи оцiнки якi використовуе Товариство при визначеннi справедливоi
Bapтocтi:

класи акIивiв
та зобов'язань,

оцiнених за
справедливою

вартiстю

Методики оцiн ювання
Метод
оцiн ки

(ри н кови й,

дохiдний,
витоатний)

Вихiднi данi

Грошовi кошти
та ix
еквiваленти

Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв
та '|х еквiвалентiв здiйснюоться за
справедливою вартiстю, яка дорiвнюе iх
номiнальнiй Bapтocтi

Рин ковий Офiцiйнi курси НБУ

Депозити (KpiM

депозитiв до
запитання)

Первiсна оцiнка депозиту здiйснюеться за його
справедливою вартiстю, яка зазвичай
дорiвнюg його номiнальнiй Bapтocтi. Подальша
оцiнка депозитiв ч нацlональнiй валютi

Дохiдний
(дисконтув
ання
грошових

Ставки за
депозитами,
ефекгивнi ставки за
депозитними

19



l--

ТоВ <сУзlР'я ФlнАНсD
фiнансова звiтнiсть за piк, що закiнчився 31 грудня 2020

навеOено в mчсячах , якщо не вказано iнше)

здiйснюеться за амортизованою собiвартiстю- потокiв) договорами

Борговi цiнн i

папери
-ГЪрвrсна 

оцiнка боргових цiнних паперiв як

фiнансових активiв здiйснюоться за
справедливою вартiстю, яка зазвичай

дорiвнюе цiнi операцii, в ходi якоi був
отриманий актив. Подальша оцiнка боргових

цiнних паперiв здiйснюеться за справедливою
вартiстю,

Ринковий,
дохiдниЙ

Офiцiйнi бiржовi
курси органiзаторiв
торгiв на дату
оцiнки, котирування
аналогiчних
боргових цiнних
паперiв,
дисконтованi потоки
грошових коштiв

lнструменти
капiталу

-П 

е pBicн а оцi н ка i нстр у ме HTi в кап iтал у
здiйснюеться за ix справедливою вартiстю, яка

зазвичай дорiвнюе цiнi операцii, в ходi якоi був
отриманий актив, Гlодальша оцiнка
iHcTpyMeHTiB капiталу здiйснюеться за
справедливою вартiстю на дату оцiнки,

Ринковий,
витратний

Офiцiйнi бiржовi
курси органiзаторiв
торгiв на дату
оцiнки, за
вiдсrгностi
визначеного
бiржового курсу на
дату оцiнки,
використовуеться
остання балансова
BapTicтb, цiни
закриття бiржового
торгового дня

,Щебiторська
заборгованiсть

Первiсна та подальша оцiнка дебiторськоi
эаборгованостi здiйснюеться за справедливою
вартiстю, яка дорiвнюе BapTocTi погашення,
тобто cyмi очiкуваних контрактних грошових
потокiв на датч оцiнки.

Дохiдний Контракгнi умови,
й мовaрн icтb
погашення,
очiкуванi вхiднi
грошовi потоки

г'lоточ н i

зобов'язання
Г'lервiсна та подальша оцlнка поточних
зобов'язань здlйснюеться за вартiстю
погашення,

Витратний KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть
погашення,
очiкуванi вихiднi
грошовi потоки

справедливавартiстЬфiнансовихiНструмеНтiвкомпанiiприблизнодорiвнюоiхбалансовiЙ
BapTocTi,'КерiвництвокомпанiiВваЖао,U]онаведенiрозкриттящодозастосУваннясправедливоiвартостl€

достатнiми, iHe вважае, що за межами фiнансовоi звiтностi залишилась будь-яка суггева iнформацiя

щодо застосування справедливоi BapTocTi, яка може бути корисною для користувачiв фiнансовоi

звiтностi,

14. Управлiння ризиками

Функцiя управлiння ризиками здiйснюеться Товариством по вiдношенню до фiнансових ризикiв,

операцiйних ризикiв та юридичних ризикiв,

Фiнансовi рuзuкч включаюmь кредитний ризик, ринковий ризик i ризик лiквiдностi, основними

цiлями управлiiня фiнансовими ризиками е: 1)визначення лiмiтiв ризику; 2)переконання, |ло

схильнiсiь'до ризикiв залишаеться в цих межах. Управлiння операцiйними та юридичними ризиками

мае забезпечувати належне доrр"rj"", внррiшнiх регламентiв i процедур з метою мiнiмiзацii

операцiйних та юридичних ризикiв,- -' -KpeoumHui 
рuзur. Товариство бере на себе кредитний ,ризик, 

а са"е р]_,].1_,:::_, що одна

сторона фiнансово;о iHc'pyMeHTy призведе до фiнансових втрат iншоi сторони внаслlдок невиконання

iооЬ"'"зj""" за договором. КредитниЙ ризик виникае в результатi продажу ToBapiB на умовах кредиту

та iнших угод з контрагентами, внаслiдок яких виникають фiнансовi акrиви,

КеЬiвництво Товариства контролюо piвHi кредитного ризику при розглядi ризику по вlдношенню

до контр;гентiв або груп контрагентiв на iндивiдуальнiй ocнoвi- 
Керiвництво Тоьариства аналiзуе дебiторську заборгованiсть на предмет знецiнення i стежить

за простроченими залишками,
загальна схильнiсть до кредитного ризику дорiвнюо балансовiй BapTocTi фiнансових активlв,

РuнковuЙрuзuк'ТовариствоберенасеберинковиЙризик.РинковиЙризикпов'язаниЙз(а)
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валютним ризиком, (б) процентним ризиком i(B) цiновим ризиком. Керiвництво встановлюс л]мiти
щодо рiвня ризикiв, якi можрь буги прийнятi.

однак використання цього пiдходу не дозволяс запобiпи [гворенню збиткiв, що перевищують
встановленi лiмiти, в разi бiльш iстотних змiн на ринку.
, Чутливостi до ринкових ризикiв включенi нижчЬ, заснованj на змiнi факгорiв, rIримуючи Bci iнmi

факгори. постiйними. На пракгицi це навряд чи вiдбудеться iзмiни в дчi *r" ф"*rор"*''можрь бутипов'язанi - наприклад, зi змiною процентноi ставки iзмiною KypciB валют.
, Товариство не володiе фiнансовими iнструментайи з плаваючою процентною ставкою iвiдповiдно процевтни й ризик вiдсутнlй.

Товариство не володiо ,фiнансовими активами, цiна яких залежить вiд ринкових умов,Вiдповiдно, цiновий ризи к вiдсугнiй,

рuзuк лiквidносml. Ризи к лiквiдностi являе Qобою ризик того, що термiни погашення активlв тазобов'язань не збjгаються. Розбiжнiсть даних позицiй потенцiйно пiдвиu]уе прибутковiсть, але можетакож збiльшитИ ризик виникнення збиткiв, Товариство мае процедури з метою мiнjмiзацji таких втрат,а.саме, таких як пiдтримка достатньоТ кiлькостi гроШових KouJTiB. У рЪзi недостатньоТ або надлишковоiлiквiдностi Товариство реалiзуе перемiщення pecypciB i коштiв для досягнення оптимального
фiнансування потреб бiзнесу.

ТовариствО прагне пiдтримУвети стiйкУ базу фiнансуваНня. Портфель лiквiдностi Товариства
включаs грошовi кошти.

_ _ Товариство управляо c.oi' капiталом для забезпечення безперервноI дiяльностl вмайбутньому з одночасною максимiзацiою прибутку засновникiв за рахунок оптЙмiзацii 
"й",д"оrчпr"позиковиХ iвласниХ коu_ггiв. КерiвниЦтво ТовариЬтвЪ реryлярнО переглядаО структуру капaталу.

Аналiз фiнансових активiв та зобов'язань по TepMiHax, що залишилися до погашення

На 31 грудня 2019 року
На

вимоry
До 3х

мiсяцiв

Вiд 3 до
12

мiсяцiв

Вiд '1 до
5 poKiB

Бiль
ше5

ро KiB
Всього

Активи

Довгострокова
дебiторська
заборгованiсть

876 354 1230

!ебiторська
заборгованiсть за
розрахункаlии з
нарахованих доходiв

292 )о,

lншi поточна
дебiторська
заборгован icTb

647 11 591 12 238

Грошi та ix еквiвалеrrти 488 488
Разом Активи 488 939 11 591 876 14 248
lншi поточн i

зобов'язання за
операцiями купiвлi-
продажу цiнних паперiв

2 225

Разом 3обов'язання 2 225 2 225

На 31 rрудня 2020 року
На

ви моry
До 3х

мiсяцiв

Вiд 3 до
12

мiсяцiв
Вiд ,l до
5 poKiB

Бiл ь
ше5
ро KiB

Вс ьоrо

Активи

.Qовгострокова
дебiторська 652 221
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(сVмU навеОено в muсячах yopai41bQux epUBeHb, якщо не вказано iнше)

15. Управлiння капiталом

компанiя управляе структурою свого капiталу i кориryе_'гl ч свiтлi змlн в еконоN4iчних умовах та

характеристикаХ рrзику здiИсЙJ"""" ""дi" 
ji"n""o",i 3 мЬтоЮ пiдтримання або змiни структури

капiталу Компанiя може скориг;;;i, Ьу*у'дruiд"rдiв, що виплачуються учасникаNI, повернути капiтал

уч асн й каlv,

16. ОперацiТ з пов'язаними сторонами

ТовариствО пiд час cвoe'i дiяЛьностi може здiйснювати операцiТ з пов'язаними сторонами,

Операцii з пов'язаними сторонами здiйснювалися на загальних пiдставах,

!ебiторська
заборrованiсть за

розрахункапrи з
нарахованих доходlв

lншi поточна
дебiторська
заборгован icTb

зобов'язання за
операцiями купiвлi-
продажу цiнних паперlв

22
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Тов (сУЗlР'Я ФlНАНс>
бiнi*со"а звiтнiсть за piK, що закiнчився 31 грудня 2020

rcVмU навеОено в mlrcячах y pal-HcbQux epu^eHb, якшо не вказано iнше)

Винагорода ключового управлiнського персоналу (дирекrора КомпанiТ) I :1:i.11]:!:]i:строкових

"Йr""iЪБцir"ййй 
.u jоjs ;i;.--;;;; oji"crp". по",rза"r* особам зi складу працiвникiв _ 18 тис,

ipH., за 2020 piK - 7z тис,грн,, пов'язаним особам зi складу працiвникiв - 138 тис, грн,

Кiнцевi бенефiцiарнi власники Товариства: Покровський Р,Л,, хоменко А,В,

17,

у фiнансовiй звiтностi, не вiдбувалися,

Дирепор

Головний

ПодiТ, що вiдбулися

24
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ЗЛТВЕРДЖЕНО
Iнфрмацiю пiдгверджую,

Додаток 6
до Лорядl,} надання jBllHocr l фlнансовиvи кочluн,яvи,
Фlнансовими усIановаvи - юрлдичниvи особачи п}блlчноlо
прбв4 довiрчими томристмми, а також юридичними

особами _ суб'екmми гослодарювання, якl за cвoiм правовим

сгатусом не € фiнансовими усrаномми, але мають визначеяу

закояами та нормативно-правовими аi"тами Держфiнпослуr
або Нацкомфiнпослуг можливiсть надавати послуги з

фiнансовоголiзянry (пiдпун[т l пунrгу 9 роздUlу III)

Титульний аркуш

Копта*'тнs особs з ппташь скляденоI iяфрмацll
Прiзвlllле, iм'я, по батьковi вiскалiна Анна Анатолilвна

Посядlr ГоловнпЛ бухгалтер

GЙýБi-Б з-па.е"",," *опу ММТЗ 050 з57_32_66

CopoKiH Вiггор Вtцимович

(п. l. Б.)

ТоВ "СФл
iкацiltний код заеДРПоУ 398045l5

c"pi" - "ou"p 
До"iо*" npo взятгя на облiк

юDидичноi особи
l12IK

Вид Фiнансовоi послуги
пrБl нАйння коштв у позttку, в тому числl I tIA умовАх ФIнАнсового крЕдиту
(l],05) НАДдН}rЯ ПОсJryl з ФIнАнсовоl о л I]и нгу
(IЗ ll) НАД^ННЯ ПОСЛУГЗФАКТОРИНц

Пере,,riк локументiВ пsперовоI формп (iз зазначенцям cтopiHoK) Tr фяйлiв елекtронноI форми, що додаються:

l, Додаток 6, [нформачiя фiнавсовоi установи
2.,Щолаток7.,Щовiлкапрообсягтакiлькiстьукладенихтавиконанихдоговорiвзнаданняфiнансовихпослуг

1Lkt Да"i npo обс". та кiлькiсть укладених та виконаних договорiв з вадання фiнансових послуг)

3..Щолаток8.Довiлкапрообсягитакiлькiсtьна,данихфiнансовихпослугзадоговорамифiнансовоголiзинry
(LЮ ,Щанi про вартiсгь активiв, щодо яких лiзингодавцем укладевi логовори фiнансового лiзинry та про дхерела фiнансування

"о"* 
ло.о"Ърl" бi"ансовоm ;iзинry; LR3 .Д,анi про обсягi кiлькiсть укладених та виконаних договорiв фiнансового лiзинry)

4. Додаток 9. ДовИка про укладенi та виконанi договори факгоринry
(LR4 Данi пр укладенi та виконанiдоювори факroрцнry, iнфрмачiя про рух обсяry лебiторськоi заборгованосгi, на6},юi за

догоsорами факгоринry)
5. Додаток l2. !овйка про уклалеяi та виконанi договори з надання коштiв у позику, в тому числi iHayMoBax

фiнансового крелшry

1LR7 Д*i npo y*nuoeHi та виконанi договори з нiцання коштiв у позику, в тому числi i на умовах фiнансового

*рсдпry,iнфор"ацi" np рц обсягу лебiторськоi заборгованосri за виданими кредитами/позиками)

6. ДолатоК 14, Iнформацiя щодО струtсгури основного капiтаrry фiнансовоi уgганови
(iКЯ Д*l npo фул.уру основного капiталу та активи фiпавсовоi установи)
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Ддпi про обсяг i кiлькiс'гь укладеllпх та вllкопаппх договорiв фillаllсовоrо лi]tlнгу

сmном на 01.01.202l року

товАриство з оБмЕжЕноIо вIдповIдАльнIс,],ю,сузIр,я
ФIнАIlс"

(наймевуванвя лiзиllгодавця)

з9804 5 l5
(код лlзхlllохlвllя 1а еlIРПоУ)

АА

)t!

'п

показllик кiлькiсгь/
Сума

вид
клiсптrустано!rх

Код
рсзпдсн],]lостi

I ). ] 1 5

] Сума. яка вiдшходову€ частлну вартоqгi IIреддlста l898597 Фiзltчllа особп ]

2 Платiж як винагорода лiзиIiгодавLпо за отимане в
лiзпвг майно

з80970з l

ВiдIlовlлiUllна особа
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Дrяi про струкryру основного кдпiтrлу
тr аrстиви фiнднсовоi установя

НаймсЕуваIлrя фiнаясовоi установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIД
. ФIнАнс,

lдевтифiкацiйний код за еДРПоУ фiнансовоi уо,танови з98045l5

0l 01,202l року

IlайvепуваIIпя Ном.р
рядка

BapricTb

l 2 з
Бмансова Bapтicтb цiннrrх паперiв, цо ве перебувають в бiржовому списхf 010
Векселi прrдбаяi тs одсржанi, а також похИяi цiввi папери в рзмiрi ?5 вйсоткiв iх
балапсовоi варгосгi

020

Дебiторська заборгованiсть, яка вшIикла не в результат надаflrя фiнмсовю( посrryг 0з0 25912lз97
Бмаясова вартiстъ налвlfliх у сгрукryрi власносгi фiнансовоi компанii консФущiй щодо
вза€много коt{гролю (зустрirrяi довIосrроковi ilвестицii) однiсi особи пад iЕшою

040

Iншi фiнансовi iнsеgгицii фiнансовоi компанii у розмiрi l0 i бiльшс вiдсоткiв
власного kimiтarty

050

тат}тний капiтал l()0 lз0l000000
Додатковий капiтал l10
Резервняй капiтал l20 8900000
Нерозподiлений прибуток (непокрптrй збиток) lз0 lз00000
неоплачевий капiтал l40

убордоrованtfil борг l50

убординований борг вiд юридичнrп осiб I5l
Субординований борг вiд юридtrчних осiб - учасникiв фiнансовоi усгапови
Субординованпй борг вiд фiзячних осiб - )часникiв фiнансовоi уФапови l53
Субординований капiтал ]60
Неытковмi на кiн€I& звiтвого KBapTfory зобов'язаяtц щодо фiнмryваl{н, клiснтiв (гарантп,

пор)/чmсльства, б€звймпчнi зобов'язаяriя з tрсдfryвахня) (щя фiнаясовлтх компанifi

Футв Б)
I70

IHmi поточвi зобов'язаflIя зi строком погашсЕня до 3l дня (для фiнансовtaх компавiй
групи Б)

I80

Вартiсгь акгпвiв ( l Фупа ризику) 2l0
рошовi кошти в Kacl та в дорозi ( l Фупа ризику) 2l l

Грошовi кошти на потоqних тrабо депозlтп'I{х paxvнKax (зi строком пог пеЕвя до Зl дня) (l
група ризику)

2l2

Державнi цiннj папери та доходи. Hapilxoвaнi за вими (l група ризику) 2l]
АкIиви, забезпеченi державними гарантiями, та доходи, Hapa\oBaнi за ними (] група ризику) 2l4
Вiдхличнi зобов'язанlrя з крсдrryвання, якi наданi клiснтам (l група ризику) 2l5
BapTiflb a\-тlIвiв (2 гр}па ризиху) 220
Грошовi кошти на поточних тrабо !епозитних paxvHK:L\ (зi сlроком погашення до З l дня)
(2 фупа рtlзику)

22l

Банкiвськi мстали, в тому числi поточнiта вкладнi (депозитнl) рмунки в банкiвських металаt
(2 rрупа ризцку)

222

Цirlнi папери украiяських eMiTeIJTiB, якi персбуваютъ у бtржовому peccтpi xoqa б однiсi з

фондових бiрж Украiни (2 Фупа ризику)

22з

Цiннi папери iноземюrх емiтеtггiв (2 фупа ризику)
Iпотеч!i облiгацii, якi перебувають у бiржовому списку, шо eMiтoBанi фiнансовою
комп liсю, бiльше нlж 50 о/о якпх налехтгь дсржавi або держiвним бiшкам (2 група ризику)

225

Iпоточнi кредrги, tцо вкпочсвi до складу iпотечного локриття iпотечних облiгацiй,
емimваяж фiнансовою компанi€ю, бйьше нiж 50 О/о якшх нмежить державi або держаяЕпм
б&{кам (2 група ризику)

226

Праsа rрошовоi вимоrи до боржникiв за операцiями кредитування (надання позик),

факторингу, фiнапсового лiзинry (зi строком погашення до З l дiя) (2 група ризику)

221

Вартiсгь aKTиBiB (З гр}па ризику) 2з0
Грошовi кошти на поточнйх тrабо депозитнr.iх paxytlKax (зi cтpoкoNl погап]епllя до 3l дня)
(З Фупа рпзику)

23]

В€кс€лi придбанiта одерr@{i, якщо eMiToBaHi вскселедавцем, цiн|li паперп якого
перебувають у бiржовому peacтi принаймяi одri€'i з фовдовrх бiрж УкраiЕи
(3 група ризику)

7з2

Щiннi палери украiнськйх eMiTeHTiB, якi перебувають у бiржовому списhry хоча б однiсi
з фоядовпх бiрж Украi'ки (3 група ризику)

2зз



F-

l

грошовоi вимог до боржнйкiв за операцЙми крсдrlгувФlня (яадаl{м позик),

грошовоi вfiмоги до боржникiв. за якими нема€ порушенвя режпму сплати

ва поточнlr( рахунках та депозити в банках, вiдяссених до категорii

папсри украiнських eMiTeHTiB, шо не перебYвають у бiржовому ре€сrрi хоча б одпiсi з

прядбаяi та одер)канi. якшо eMiToBaHi векселедавцем. цlннi папери ,кого не

у бiрховому спискч принаймнi однiсl з фондових бiрж Украiни

грошовоi вимогя до боржникiв, за якими порушеIlвя режйму сплати нс перевиlцу€

капiтальнж iнвестяцiй, залишкова вартiстъ основнкх засобiв, нематерiальнrп активiв та

заборгованiсrь, яка вптикла не в рсзультатi над +п фiнавсових послуг

якi ве увiйшJти до iIrIпI{х груп аIr]]TBiB

вiдповiдальна особа
(пИпис) iнiцi&lи)


