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думка і3 застереженням

Ми провели аудит фінансово.і. звітності ТОВ ФК «дСд ФІНАНС»  (далі -
Товариство), яка складається із Балансу (3віту про фінансовий стан) станом на 31
грУдня 2019 року, Звіту про фінансові результати (3віту про сукупний дохід) за
2019р., 3віту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019р., 3віту про
власний капітал за 2019р, та приміток до річно.і. фінансово.і. звітності, включаючи
стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа
д7ія думки  і3  застереженням»  нашого  звіту,  фінансова  звітність,  що  додається,
відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31
грудня  2019  р.,  та  його  фінансові  результати  і  грошові  потоки  за  рік,  що
закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансово.і.
звітності (далі -МСФ3).

Основа для думки і3 застереженням

У примітках до річно.і. фінансово.і. звітності Товариство не в повному обсязі
розкрило інформацію, яка надає користувачам фінансово.і. звітності можливість
оцінити цілі, політики та процеси Товариства стосовно управління капіталом та
інформацію  про  зроблені  припущення,  що  стосуються  майбутнього,  та  інші
основні джерела невизначеності оцінки на кінець звітного періоду, які становлять
значний ризик спричинити суттєве коригування балансової вартості активів та
зобов'язань  у  наступному  фінансовому  році,  як  цього  вимагає  Міжнародний
стандарт фінансово.і. звітності МСБО 1 «Подання фінансово.і. звітності». Відповідно
ми не маємо змоги надати цю інформацію, тому нашу думку було модифіковано.



Оскільки  це  не  має  всеохоплюючого  характеру для  фінансової звітності
Товариства, Аудитор вважає за доцільне висловити думку і3 застереженням щодо
ціє.і. фінансово.і. звітності.

Ми  вважаємо,  що  отримані  нами  аудиторські  докази  є  достатніми  і
прийнятними для використання .і.х як основи для нашо.і. думки і3 застереженням.

Ми провели аудит відповідно до 3акону Укра.і.ни «Про аудит фінансовоЇ
звітності  та  аудиторську  діяльність»  №2258-VШ  від  21.12.2017  року    та  МСА
(видання  2016-2017  року)  в  якості  національних     стандартів  аудиту  (НСА),
затверджених  рішенням Аудиторсько.і. палати Укра.і.ни № 361 від о8.06.2018 року,
3акону    Укра.і.ни    „Про    банки    і    банківську    діяльність"    №    2121-ІП    від
О7.12.2000року(зі  змінами  та  доповненнями),3акону  Укра.і.ни  ,,Про  валюту   і
валютні операці.і" №2473-VШ від 21.06.2018року (зі змінами та доповненнями) та
Методичних   рекомендацій   щодо   аудиторських   звітів,   що   подаються   до
Національно.і.  комісі.і.,   що   здійснює  державне   регулювання  у  сфері  ринків
фінансових  послуг,  за  результатами  аудиту  річноЇ  звітності  та  звітних  даних
фінансових  установ  за  2019рік,  затверджених  Розпорядженням  Національної
комісі.і., що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №
362 від 25.02.2020 року.

Нашу  відповідальність  згідно  з  цими  стандартами  викладено  в  розділі
«Відповідальність аудитора за аудит фінансово.і. звітності» нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики
професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики дтія бухгалтерів
(далі - Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Укра.і.ні до нашого
аудиту фінансово.і. звітності, а також виконали інші обов'я3ки з етики відповідно
до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські
докази є достатніми і прийнятними для використання .і.х як основи для нашоЇ
думки і3 застереженням.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження,
були  на`йбhьш  значущими  під  час  нашого  аудиту  фінансово.і.  звітності  за
поточний період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансово.і.
звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо не.і., при цьому
ми не висловлюємо окремоЇ думки щодо цих питань. Ми визначили, що ключові
питання аудиту, про які необхідно повідомити в нашому 3віті, відсутні.

Інша інформація

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша
інформація є інформацією, яка міститься у 3вітності до Національно.і. комісі.і., що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг  за 2019 рік,
визначеною Розпорядженням № 3840 від 26.09.2017 року  ,,Про  Порядок надання
звітності     фінансовими  компаніями,  фінансовими  установами-юридичними
особами  публічного  права,  довірчими  товариствами,  а  також  юридичними
особами-суб'єктами  господарювання,  які  за  сво.і.м  правовим  статусом  не   є
фінансовими   установами,   але  мають  визначену  законами  та  нормативно-
правовими актами держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати
послуги  з  фінансового  лізингу"  (зі  змінами,  внесеними  Розпорядженням  від
18.09.2018 року № 1635).
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Наша   думка   щодо   фінансово.і.   звітності   не   поширюється   на   іншу
інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо ціє.і.
іншоЇ інформаці.і..

У зв'язку з нашим аудитом фінансово.і. звітності нашою відповідальністю є
ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розгтіянути, чи існує суттєва
невідповідність  між  іншою  інформацією  і  фінансовою  звітністю  або  нашими
знаннями,  отриманими  під час  аудиту,  або чи  ця  інша  інформація виглядає
такою, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведено.і. нами роботи ми доходимо висновку, що існує
сутгєве викривлення ціє.і. іншо.і. інформаці.і., ми зобов'язані повідомити про цей
факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту. Ми
можемо зазначити про  адекватність системи  бухгалтерського обліку,  процедур
внутрішнього аудиту, внутрішнього контролю та систем управління ризиками в
Товаристві.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими
повноваженнями за фінансову звітність

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і
достовірне подання фінансово.і. звітності відповідно до МСФ3 та за таку систему
внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для
того,  щоб забезпечити ск]іадання фінансово.і. звітності, що не містить суттєвих
викривлень внаслідок шахрайсґіва або поми7іки.

При    складанні    фінансово.і.   звітності   управлінський    персонал    несе
відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на
безперервній  основі,  розкриваючи, де  це застосовано,  питання,  що стосуються
безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність
діяльності   як   основи   для   бухгалтерського   обліку,   крім   випадків,   якщо
управлінський  персонал  або  планує  ліквідувати  Товариство  чи  припинити
діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за
нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансово.і. звітності

Нашими цілями є  отримання обґрунтовано.і. впевненості, що фінансова
звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайсгіва або
помилки,  та  випуск  звіту  аудитора,  що  містить  нашу  думку.  Обґрунтована
впевненість   є   високим  рівнем  впевненості,  проте   не   гарантує,  що  аудит,
проведений відповідно до МСА, завжди виявип сутгєве викривлення, якщо воно
існує.  Викривлення  можуть  бути  результатом  шахрайства  або  помилки;  вони
вважаються сугітєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується,
вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на
основі ціє.і. фінансово.і. звітності.

Виконуючи   аудит   відповідно   до   вимог   МСА,   ми   використовуємо
професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з
аудиту. Крім того, ми:

•  ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової
звітності   внаслідок   шахрайства   чи   помилки,   розробляємо   й   виконуємо
аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські
докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для
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нашо.і. думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є
вищим,  ніж дтія  викривлення  внаслідок  помилки,  оскільки  шахрайство  може
включати  змову,  підробку,  навмисні  пропуски,  неправильні  твердження  або
нехтування заходами внутрішнього контролю;

•  отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються
аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не
для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

•  оцінюємо     прийнятність     застосованих     облікових     політик     та
обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкритгів інформації, зроблених
управлінським персоналом;

•  доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським
персоналом   припущення   про   безперервність   діяльності   як   основи   для
бухгалтерського  обліку та,  на основі отриманих  аудиторських доказів,  робимо
висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б
під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну діяльність.
Якщо ми доходимо висновку щодо існування такоЇ суттєво.і. невизначеності, ми
повинні  привернути  увагу  в  своєму  звіті  аудитора до  відповідних  розкриттів
інформаці.і.  у  фінансовій  звітності  або,  якщо  такі  розкрипя  інформаці.і.  є
неналежними,   модифікувати  свою  думку.   Наші   висновки   ґрунтуються  на
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого 3віту аудитора. Втім майбутні
поді.і. або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяпьність на
безперервній основі;

•  оцінюємо  загальне  подання,  структуру  та  зміст  фінансово.і.  звітності
включно з розкриггтями інформаці.і., а також те, чи показує фінансова звітність
операці.і.  та  подіЇ,  що  покладені  в  основу  .і-і.  складання,  так,  щоб  досяіти
достовірного відображення.

Ми  повідомляємо  тим,  кого  наділено  найвищими  повноваженнями,
інформацію   про   запланований   обсяг  і   час   проведення   аудиту   та  сутгєві
аудиторські     результати,     включаючи     будь-які     сутгєві     недоліки     заходів
внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми  також  надаємо  тим,  кого  наділено  найвищими  повноваженнями,
твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та
повідомпяємо .і.м про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано
вважатись   такими,   що   впливають   на   нашу   незалежність,   а  також,   де   це
застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

3  переліку  всіх  питань,  інформація  щодо  яких  надавалась  тим,  кого
наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше
значення під час аудиту фінансово.і. звітності поточного періоду, тобто ті, які є
ключовими. питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора
крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне
розкриття   такого   питання,   або   якщо   за   вкрай   виняткових   обставин   ми
визначаємо,  що  таке  питання  не  слід  висвітлювати  в  нашому  звіті,  оскільки
негативні   наслідки  такого  висвітлення  можуть   очікувано   переважити  його
корисність д7ія інтересів громадськості.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

По6ідомjіення фінансо6ою устано6ою Національну комісію ,що здійсttює держа6не
регулю6ання у сфері ринкі6 фінансо6uх послуг про 8сі 3мjни даних



Товариство  у  разі зміни даних повідомляло  орган ліцензування про  всі
зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання
ліцензі.і., протягом 30 календарних днів з дня настання таких змін.

Надання кійєttту (спожи8ачу) інформаціЇ

Товариство на вимогу клієнта в порядку, передбаченому 3аконом Укра.і.ни
«Про досггуп до публічноЇ інформаці.і.», надавало доступ до інформаці.і. щодо своє.і.
діяльності, визначену частиною першою стапі 12 3акону Укра.і.ни «Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг від 12.07.2001року №
2664 - ПІ (і3 змінами та доповненням), також Товариство ро3міщувало інформацію
на власному веб-сайті  та забезпечувало .і-і. актуальність.

Ро3криття фінансо8ою устано6ою інформаціЇ

Товариство на виконання вимог Закону Укра.і.ни «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001року № 2664-ІП( і3
змінами та доповненнями) і 3акону Укра.і.ни ,,Про валюту і валютні операціЇ"
№2473-VІП    від    21.06.2018року(зі    змінами    та    доповненнями)        розкриває
інформацію  щодо  діяльності  фінансово.і.  установи  шляхом  .і-і.  розміщення  на
безоплатній основі в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові
установи  та  на  власному  веб-сайті        в   обсязі  та  порядку  передбаченому
Національною  комісією,  що  здійснює  державне  регулювання  у  сфері  ринків
фінансових послуг.

Прийняття рішень при конфлікті іі+тересі6

Товариство у ра3і наявності конфлікту інтересів дотримувалося вимог статті
10  3акону  Укра.і.ни  «Про  фінансові  послуги  та  державне  регулювання  ринків
фінансових послуг» від 12.07.2001року № 2664-ІП і3 змінами та доповненнями.

Відпо6ідйсть приміщеі+ь

Товариство    має  у  користуванні  окремі  нежитлові  приміщення  за  його
місцезнаходженням.

Внесення фінансооою устано6ою інформаціЇ про осі с6оЇ 6ідокремjіей підро3діли

У Товариства на даний час відсутні відокремлені підрозділи, інформацію
про  які  необхідно  вносити  до  Єдиного державного  реєстру  юридичних  осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та до державного реєстру
фінансових установ.

Приміщення,  у  яких  здійснюється  обслуговування  клієнтів  (споживачів),
доступні  для  осіб  з  інвалідністю  та  інших  маломобільних  груп  населення
відповідно   до   державних   будівельних   норм,    правил    і   стандартів,    що
документально   підтверджується   фахівцем   з   питань   технічного   обстеження
будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат. Інформація про умови
доступності приміщення дтія осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення розміщена у місці, доступному для візуального сприйнятгя клієнтом
(споживачем).
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Забе3печення фінансо6ою устано6ою 3берігання документі6

Товариство  забезпечує  зберігання  грошових  коштів  і  документів  та  має
необхідні  засоби  безпеки  (зокрема  сейфи  для  зберігання  грошових  коштів,
охоронну  сигналізацію  та/або  відповідну  охорону),  а  ліцензіат  дотримується
вимог  законодавства  щодо  готівкових  ро3рахунків,  установлених  Постановою
НБУ № 2 від о2.01.2019 року (3і змінами від 17.01.20р.) ,,ПОложення про здійснення
операцій   з   валютними   цінностями"   та   Постановою   НБУ   №   148   від
29.12.2017року(зі  змінами та доповненнями)  „Положення  про  ведення  касових
операцій у національній валюті".

дотримання фінансо8ою устано8ою обмежень щодо суміщення про6адження 6иді6
господарськоЇ діяльності

Предметом безпосередньо.і. діяльності Товариства протягом 2019 року були:
діяльність    з  обміну  валют  та  надання  факторингових  послуг.  Провадження
господарської    діяльності    з    надання    фінансових    послуг    здійснювалося
Товариством  на  підставі  чинних  ліцензій,  виданих  Товариству  Національною
комісією з державного регулювання ринків фінансових послуг та Національним
Банком Укра.і.ни.

Фінансова компанія дотримується обмежень щодо суміщення провадження
видів господарсько.і. діяльності, установтіених п.37«Піцензійних умов провадження
господарсько.і.   діяльності   з   надання   фінансових   послуг   (крім   професійноЇ
діяльності  на  ринку  цінних  паперів)»,  що  затверджено  Постановою  Кабінету
Міністрів  Укра.і.ни  №  913  від  о7.12.2016  року  та  розділом  2  «Положення  про
встановлення обмежень на суміщення діятіьності фінансових установ з надання
певних    видів    фінансових    послуг»    (Розпорядження   державно.і.   комісі.і.   з
регулювання ринків фінансових послуг Укра.і.ни від 8 липня 2004 року N 1515 із
3мінами).

Ро3криття інформаціЇ щодо 3місту суттє6их (5 і більше Відсоткі8 6ід 6ідпо8ідного
ро3ділу баjшнсу) статей баjшнсу станом на 31.12.2019 року

NQз/п Стапя балансу Сума, тис.грн. Інформація

1 Нематеріальні 23

Відображено  зашшікову вартісгіь
нематеріальних ак"вів( програмне
забезпечення та ліцензії).   Первинне
визнання нематеріальних активів

активи(залишкова вартість) здійснюється 3а справедливою вартістю
відповідно до вимог МСФ3.

2 Основні засоби(залишкова 52

Відображено залишкову вартість основних
засобів ( машини та обладнання) .Первинне
визнання основних засобів здійснюється за



вартість) справедтіивою вартістю відповідно до вимог
мсФз.

3

Ішііа поточна дебіторськазаборгованість(НЕТОРГОВА)
17 701

Відо бражено          поточну         дебітор ську
3аборгованість за договорами факторингу.
Первинне          визнання          де б ітор ської
3 а бо ргов ан ості             здійснюється             за
справедливою вартістю відповідно до вимог
мсФз.

4
Готівкові коіігги в касі

66 793

Відображено  готівкові  кошги  від  валютно-
обмінних   операцій   згідно  Ліцензі.і.  НБУ.
БухгаL]перський    облік    готівкових   коштів
ведеться зцдно відповідних Положень НБУ

5
3ареєстрований (пайовий)

20 010
Наведено зафіксовану в установчих

капітал документах суму статутного капіталу.

6 Нерозподілений прибуток 1129
Наведено суму нерозподhеного прибутку
минулих звітних періодів та звітного року

7
Поточна кредиторська3аборгованістьзаодержанимиавансами

ґ2f ) є;ґ/ 6

Відображено заборгованість Товарисгіва по
основному договору за поворотною
безвідсотковою фінансовою допомогою.
Поточна кредиторська заборгованість
враховується за амортизаційною вартістю з
використанням методу ефективно.і. ставки
відсотка відповідно до вимог МСФЗ.

8 ІНШі ПОТОЧНі 3ОбОВ'Я3аННЯ 32 150

Відображено заборгованісп Товариства за
розрахунками 3 іншими кредиторами по
поворотній фінансовій допомозі. Інша
поточна кредиторська заборгованість
враховується за аморти3аційною вартістю з
використанням методу ефективно.і. ставки
відсотка відповідно до вимог МСФ3.

дотримання фінансо6ою колтанією зат6ерджених 6ttутрішійх пра6ш

Товариство   в   ході   здійснення   господарсько.і.   діяльності   дотримується
затверджених внутрішніх правил надання відповідних фінансових послуг, а саме:
Правила надання фінансових послуг з факторингу, Правила ведення валютно-
обмінних операцій.

дого8ір про надання фінансо6их послуг

Надання   Товариством   фінансових   послуг   здійснювалося   на   підставі
договору,  який  відповідає  вимогам  внутрішніх  правил  надання  фінансових
послуг,  а  також вимогам чинного  законодавства Укра.і.ни,  що  регулюють дані
питання та містить посилання на внутрішні правила надання фінансових послуг.



ОСНОВНі ВідОМОСТі ПРО ТОВаРИСТВО

Повне  найменування:  ТОВАРИСТВО 3  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІдПОВІдАПЬНІСТЮ
«дсд ФІнАнс».
Скорочене найменування: ТОВ «дСд ФІНАНС».
Код за ЄдРПОУ: 39656355 .
Місцезнаходження: 01033, м. Ки.і.в, вул.Саксаганського,буд.59-Б,приміщення 4 .
дата та номер запису в ЄдР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:
24.02.2015 року , № запису 10681020000038928
Свідоцтво про ре€страцію фінансово.і. установи: ФК № 562 від 16.04.2015 року,
видане  Національною  комісією,  що  здійснює  державне  реіулювання  у  сфері
ринків фінансових послуг.
Ліцензія на здійснення валютних операцій(Торгівля валютними цінностями в
готівковій формі):  № 13 від о9.04.2019року,видана Національним Банком Укра.і.ни.
Основний вид економічно.і. діяльності: 66.12 -посередництво за договорами по
цінних паперах або товарах.
Інші види економічно.і. діяльності:  64.19 - інші види грошового посередницгва;
64.91  -  фінансовий  лізинг  ;  64.99  -  надання  інших  фінансових  послуг  (крім
страхування та пенсійного забезпечення).
директор - джиоєв дмитро Сергійович.
Головний бухгалтер - Хрищенюк інна Микола.і.вна .

Щодо відповідності (невідповідності) прийнятої керівницгвом
Товариства обліковоЇ політики вимогам законодавства про бухгалтерський

облік та фінансову звітність

Концептуальною  основою  підготовки  фінансово.і.  звітності  Товариства  в
2019 року є Міжнародні стандарти фінансово.і. звітності (МСФ3), випущені Радою
з   Міжнародних   стандартів   фінансово.і.   звітності   а.МФС3),   що   офіційно
оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України, з урахуванням діючих
роз'яснень  державно.і. служби статистики УкраЇни. Облікова політика Товариства
в  періоді,  який  перевірявся,  визначає  основні  засади  ведення  бухгалгерського
обліку та складання фінансово.і. звітності з дотриманням основних принципів та
забезпеченням   методів   оцінки   та   реєстраціЇ   господарських   операцій,   які
передбачені 3аконом УкраЇни «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» № 996-ХІV від 16.07.1999р. зі змінами та доповненнями та Міжнародними
стандартами фінансово.і. звітності (надалі -  МСФ3).

Облікова  політика  Товариства  розкриває  основи,  стандарти,  правила  та
процедури обліку, які Товариство використовує при ведені обліку  та складанн+ня
звітності відповідно до МСФ3. Облікова політика встановлює принципи визнання
та оцінки об'єктів обліку, визначення та деталізаціЇ окремих статей фінансово.і.
звітності Товариства.

Розкрипя інформаціЇ у фінансовій звітності.

РОзкрипя інформаціЇ стосовно власного капіталу

Відповідно  до  звітності  та  даних  аналітичного  обліку  власний  капітал
Товариства станом на 31.12.2019р. становить 21156,О тис. грн.

Таким  чином,  за  даними  аудиторсько.і.  перевірки  відповідності  розміру
власного  капіталу  Товарисгіва встановлено,  що  показники  розміт]V  і  стрvктVри
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власного капіталV   Товариства   відповідають вимогам п1. р.ХІ «Положення про
державний    реє€тр    d]інансових    vстанов»,    затверджен6го    Розпорядженнім
На:іііонально.і.- комісіЇ, -що   здійсню-є   державне   реfvлювання   V   сd>Ьрі   ринків
фінансових послVг Ng 4368 від 28.11.2013р.

Відповідність розміру складеного капіталу установчим документам

1.   3гідно   Статуту  про  створення  та  діяльність  ТОВ   «дСд  ФІНАНС»,
3атвердженого    3агальними   3борами   учасників   Товариства   від   23.02.2015р.
(Протокол  №  1)  та  зареєстрованого  23.02.2015  р.  статVтний  капітал  Товариства
становив 7 000 000 грн. 00 коп. з наступним розподілом tЇасток:
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Борода Любов
7 000 000 100

грошов п/д від03.03.15

2 000 000200000020000001000000Віталієвна  (ІПН и" Ng66
2251513501) коштам NQ67Ng68Ng69

2 ВСЬОГО: 7 000 000 100 7 000 000

2. 3гідно    ново.і.    редакці.і.    Статуту,    затверджено.і.    зборами    Учасників
(Протокол № 5 від 21.01.2016 р.) та зареєстровано.і. 21.01.2016 р., розмір Статутного
капіталу  збільшився до 20 010 000 грн. 00 коп. з таким розподілом часток:
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Борода   ЛюбовВіталієвна(Іпн2251513501)

20 010 000 100
грошовимкоппам п/д   від27.01.16NQ1Ng2

6 505 00065050001000000

2 ВСЬОГО: 20 010 000 100 20 010 000

Таким чином:
Станом на 31.12.2019 року єдиним 3асновником (Учасником) ТОвариства є

фізична особа - резидент Укра.і.ни ,частка в Статутному капіталі  якого  становить
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20 010 000 грн. 00 коп. (двадцять мільйонів десять тисяч грн. 00 коп.), що складає
100 О/о Статутного капіталу.

Станом  на  31.12.19р.Учасником  сплачено  20 010   000,00  грн.   (двадцять
мільйонів десять тисяч грн.) виключно в грошовій формі, що складає 100°/О від
розміру Статутного капіталу Товариства, який відповідає Статуту Товариства, та
вимогам  Розпорядження  державно.і.  комісі.і.  з  регулювання  ринків  фінансових
послуг   Укра.і.ни   ``Про   затвердження   Положення   про   державний   реєстр
фінансових установ" № 41 від 28.08,2003 року (і3 змінами та доповненнями).

Формування   Статутного   капіталу   Товариства   відбувалось   наступним
чином:

для  3арахування  внесків  учасника  Товариству  було  відкрито  поточний
рахунок № 26502195240001 в ПАТ КБ«Євро банк» в м. Київ, МФО 380355 та  внесено
грошові кошти у розмірі 20 010 000,00 грн. (дщдцягь  мільйонів десять тисяч грн.
00 коп.),  що підтверджується виписками ПАТ КБ  «Євро банк» від о3.03.2015р.та
27.01.2016 р.

3аборгованість  по  внесках  станом  на  31.12.2019р.  в  статутному  капіталі
відсутня.

державно.і. частки в статутному капіталі немає.
У 2019році  відбулися  зміни  у  Статуті ТОВ  «дСд ФІНАНС»  (приведення

Статуту відповідності до норм чинного законодавства Укра.і.ни).
Наведені відомості підтверджуються в повному обсязі на підставі наданих

та перевірених первинних документів Товариства.

Розкрипя інформації стосовно активів

Станом  на  31.12.2019р.  активи  Товариства  складаються  з  необоротних  і
оборотних   активів   загальною   вартістю   84   583,О   тис.   грн.   Товариство   має
наступний скщд активів:

Необоротні активи
У  результаті  проведено.і.  перевірки  Аудитором  встановлено,  що  станом  на  31

грудня 2019 року на балансі Товариства обліковуються необоротні актив в сумі 75,О тис.
грн., що, в цілому, відповідає даним обтіікових регістрів, а саме:

Нематеріальні активи враховуються і відображаються у фінансовій звітностіі
відповідно до МСБО 38 «Нематеріальні активи" .

Станом на 31.12.2019р.первісна вартість нематеріальних активів становить
25,О тис. грн.

Знос (накопичена амортизація) нематеріальних активів станом на 31.12.19 р.
становить 2,О тис. грн., яка нараховується прямолінійним методом.

На  нашу  думку  облік  нематеріальних  активів  Товариства  надано  у  всіх
сутгєвих аспектах і відповідає вимогам МСБО 38 «Нематеріальні активи

Основні  засоби  та  інші  необоротні  матеріальні  активи  враховуються  і
відображаються у фінансовій звітності -відповідно -до МСБО 16 «Основні засоби».
Станом на 31.12.2019 р. первісна вартість основних засобів становить 101,О тис. грн.

Знос (амортизація) основних засобів станом на 31.12.19 р. становить 49,О тис.
гтн., яка нараховується прямолінійним методом.

На нашу думку облік основних засобів та інших необоротних матеріальних
активів Товариства надано у всіх суттєвих аспектах і відповідає вимогам МСБО 16
«Основні засоби».
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Оборотні активи, всього: 84 508,О тис. грн., у тому числі :
-дебіторська заборгованість  за розрахунками  із внутрішніх розрахунків - 2,О тис.
грн.;
- інша поточна дебіторська заборгованість  -  17 701,О тис. грн.

дебіторська заборгованість Товариства не має забезпечення. Прострочена
дебіторська    заборгованість    відсутня.    Станом    на    31.12.2019р.    основними
дебіторами  є    зобов'язання  по  договорам  факторингу.  до  іншоЇ дебіторсько.і.
3аборгованості відноситься сплата згідно з умовами договорів охорони та оренди
за якими виконання послуг ще не здійснювалася.

На думку  аудиторів    бухгатітерський  облік     дебіторсько.і. заборгованості
здійснюється   Товариством   в   усіх   суттєвих   аспектах   відповідно   до   вимог
Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 9 "Фінансові інструменти".

Оцінка дебіторсько.і. заборгованості здійснюється за справедпивою вартістю,
що відповідає вимогам Міжнародного стандарту фінансово.і. звітності 13 ``Оцінка
справе;щиво.і.вартості".
- грошові кошти та їх еквіваленти - 66 796,О  тис. грн. (на рахунках в банках - 3,О
тис. грн.; готівкові кошти -66 793,О тис. грн.).

3алишок грошових коштів на поточному рахунку Товариства станом на
31.12.2019р.   підтверджується   випискою   з   рахунку   в   обслуговуючому   банку.
3алишок  готівкових  коштів  у  касі  Товариства    становить  66 793,О  тис.грн.  та
підтверджується даними аналітичного та синтетичного обліку.

Товариство  в  2019  році    здійснювало  діяльність  з  обміну  валют  згідно
„Положення про здійснення операцій з валютними цінностями", затвердженого
Постановою НБУ від о2.01.2019рокуN2(зі змінами від 17.01.2020р. №9), на що має
Шцензію  НБУ  NLo  13  від  о9.04.2019року  на   торгівлю  валютними  цінностями  в
готівковій формі.

Бухгалтерський  облік  касових  операцій в  Товаристві здійснювався згідно
вимог „Положення про ведення касових операцій   у національній валюті'' від
29.12.2017 року № 148 (зі змінами від о7.11.2019р. № 131).

Аvдитор  підтверджvє, що  активи відображені  на  балансі Товариства за
достовірно визначеною оціЇікою та в майбVтньоі4v очікVються економічLі вигоди,
пов'яза:іі  з  їх  викотDистанням.   На  підсіаві  втЇіценаЬеденого   аVдитор   робить
висновок про відповіLність розкриття Товариством інd>ормаціЇ за -видапіи іктивів
вимогам МЄФ3.

У    примітках   до    річноЇ   фінансово.і.   звітності   Товариство    наводить
інформацію  про  вартісні  показники  та  оцінку    активів  відповідно  до  вимог
Міжнародних стандартів фінансово.і. 3вітності.

РОзкрипя інформаціЇ щодо зобов'язань та забезпечення

довгострокові зобов'язання і забезпечення станом на 31.12.2019 р. на балансі
Товариства відсутні.

Станом на 31.12.2019 р. поточні зобов'язання ТОВ «дСд Фінанс» становлять
63 427,О тис. грн., а саме:

- потоt=на кредиторська заборгованість за товари,  роботи, послуги - 850,О
тис.грн.;

- поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом -176,О
тис. грн. (у т.ч.: з податку на прибуток -176,О тис. грн.) ;

-за розрахунками зі страхування - 35,О тис. грн.;
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- поточна кредиторська заборгованість 3а одержаними авансами - 29 676,0
"с. грн. (поворотна фінансова допомога);

- поточні забезпечення - 540,О тис. грн.;
-  інші  поточні  зобов'язання    -  32150,О  тис.  грн.  (поворотна  фінансова

допомога).

Аудитором  перевірено  інформацію  стосовно  достовірності  даних  щодо
зобов'язань Товариства. Зобов'язання Товариства є реальними, оцінені належним
ччином та підтверджуються даними первинних документів і аналітичного обліку.

3а даними аудиторськоЇ перевірки, прострочені зобов'язання щодо сплати
податків та зборів, не сплачені штрафні санкціЇ за порушення законодавства про
фінансові послуги за 2019р. відсутні.

АVдитор підтверджvє, що зобов'язання відображені на балансі Товариства
за  достЬвірно-  визнаT;ено-ю  оцінкою,  та  в  майбvіньомv  існvє  ймовірні-сть  Їх
погашення-.  На  підставі  птDоведено.і.  перевірки  а-Vдитор-  робйть  висн6вок  пт]о
відповідність   розкриття   Т-овариством   інd]6рмації   пт>б   5\обов'язання   вимогам
мсФ3.

Розкрипя інформаці.і. щодо фінансових результатів

Структура доходів Товариства за даними 3віту про фінансові результати
(3віт про сукупний дохід) за 2019 рік та даними облікових регістрів та первинних
документів наступна:

Структура доходів Товариства за 2019 рік

я од а грн.). _`   , (ти

Чистий доход (виручка) від реалізаці.і. продукціЇ (товарів, робіт,
32130послуг)

Інші операційні доходи (від реалізаціЇ іноземно.і. валюти) 116 983
Інші фінансові доходи 125
Інші доходи -

Інший сукупний дохід -

СУКУПНИй дОХ1д 149 238

На думку Аудитора бухгалтерський облік сукупного доходу Товариства в
усіх сутгєвих аспектах ведеться у відповідності до норм Міжнародного стандарту
фінансово.і. звітності 15 «дохід за договорами з клієнтами», який виданий Радою з
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та 3астосовується з о1
січш 2018 року.

Структура витрат Товариства за даними 3віту про фінансові результати за
2019 рік та даними об7іікових регістрів та первинних документів наступна:
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Структура витрат Товариства за 2019 рік

J;    ``

•     --t,'.,;UJ` =,z*jжжi   -±,:-`-,_:L*їж$,х,з<?$ї  ,   , , /,,/_ ї*

Собівартість реалізовано.і. продукці.і.(товарів ,робіт
64 833послуг)

Адміністративні витрати 11 749
Інші операційні витрати 71 677
Фінансові витрати -

Інші витрати -

Витрати з податку на прибуток 176
разом 148 435

На думку Аудитора, облік витрат Товариства ведеться в цілому відповідно
до   норм   Міжнародного   стандарту   бухгалтерського   обліку   9   «Фінансові
інструменти».

3а 2019 рік Товариство отримало прибуток в розмірі 803,О тис. грн.
Чистий прибуток за 2019 рік не розподілявся.
Сума нерозподіленого прибутку   Товариства станом на 31  грудня 2019

року складає 1 129,О тис. грн.
На  думку  Аудитора,  3віт  про  фінансові  результагіи  за  2019  рік  в  усіх

сутгєвих  аспектах  повно  і достовірно відображає  розмір  та  структуру доходів,
розмір та структуру витрат Товариства, а також розкриває інформацію про них  у
відповідності до Міжнародних стандартів фінансово.і. звітності.

ІНфоРМаЦіЯ до ЗВіТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТіВ (За ПРЯМИМ МеТОдоМ).

Інформація    про    грошові    потоки    Товариства    надає    користувачам
фінансових звітів  змогу  оцінити  спроможність  Товариства  генерувати  грошові
кошти та .і.х  еквіваленти,  а також оцінити потреби суб'єкта господарювання у
використанні цих грошових потоків.

Товариство   не   має   залишків   грошових   коштів,   які   утримуються   і   є
недоступними дтія використання, не має невикористаних запозичених коштів, що
є наявними для майбутньо.і. операційно.і. діяльності і дтія погашення зобов'язань
інвестиційного    характеру,    до    яких    існують    будь-які    обмеження    щодо
використання.

Залишок грошових коштів та .і.х еквівалентів на 31.12.2019 року на рахунках
у банках складає 3,О тис. грн.

Залишок готівкових коштів станом на 31.12.2019 року свладає 66 793,О тис.
грн.

Інформація до Звіту про власний капітал (зміни у власному капіталі)

Станом на 31.12.2019р. 3агальний розмір власного капіталу ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ  ВІдПОВІдАЛЬНІСТЮ  «дСд ФІНАНС»  складає  21  156,О тис.
грн., 3 яких зареєстрований (пайовий) капітал - 20 010,О тис. грн., неоплачений
капітал відсутній., нерозподілений прибуток -1 129,О тис. грн., резервний капітал
-17, О тис. грн.
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На   підставі   даних   фінансово.і.   звітності   Товариства   Аудитором   були
розраховані окремі фінансові показники:

ПОказник

З1.12.20Ї9

Коефіцієнт ліквідності Ф1 (р1160+р1165) / Ф1 (р1695-
1,06216

р1665-р1660)

Коефіцієнт абсолютно.і. Ф1 р1165 / Ф1 р1695 1,05312ліквідності

Коефіцієнт покриггтя Ф1 (р1195-р1170) / Ф1 (р1695-
1,34381

р1665-р1660)

Коефіцієнт загально.і. Ф1 (р1195-р1170) / Ф1 (р1595-
1,34381р1520-р1525 + р1695-р1665-ліквідності

р1660)
Коефіцієнт фінансово.і.

Ф1 р1495 / Ф1 р1300 0,25012
стійкості
(платоспроможності,
автономі.і.)
Коефіцієнт покриття

Ф1 (р1595+р1695) / Ф1 р1495 0,333553обов'язань власним
капіталом
Чистий оборотний капітал Ф1 (р1195-р1170) -Ф1 (р1695-

21621
(тис. грн.) р1665-р1660)

Коефіцієнт рентабельності Ф2 р2465 / Ф1 (р.1300 (гр..3) +
0,01529

активів р.1300 (гр.. 4))/2

Коефіцієнт фінансово.і. Ф1 р1495 / Ф1 (р1595-р1520-
0,33641

стабільності р1525 + р1695-р1665-р1660)
Коефіцієнт забезпеченості

Ф1 (р1495-р1095) / р1195 0,24946власними оборотними
засобами

Виходячи  з  вищевикладеного  та  узагальнюючи  результати  проведеного
аналізу фінансового стану можемо 3робити висновок, що станом на 31 грудня
2019  року  фінансовий  стан  Товариства  задовільний.  Аудитором  не  виявлено
існування подій або умов та відповідних ділових ризиків, які можуть поставити
під сумнів здатність суб'єкта господарювання продовжувати свою діяпьність на
безперервній основі (МСА 570 «Безперервність»).

Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли
відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати сутг€вий вплив на

фінансовий стан.

Подій після дати балансу, що можуть мати сугітєвий вплив на фінансовий
стан Товариства по заяві управлінського персоналу, були відсутні.
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Інформація про пов'язаних осіб

Відповідно до вимог МСБО 24 «Розкрипя інформаці.і. про зв'язані сторони»
та  МСА  550  «Пов'я3ані  особи»  ми  звертались до  управлінського  персоналу  і3
запитом  щодо  надання  списку  пов'язаних  осіб  та,  за  наявності  таких  осіб,
характеру операцій з ними.

3гідно  МСФ3,  пов'язаними  сторонами  вважаються:   підприємства,  що
знаходяться під контролем або значним впливом інших осіб; підприємства або
фізичні особи, що прямо або опосередковано здійснюють контроль Товариством
або суґітєво впливають на його діяпьність, а також близькі члени родини тако.і.
фіЗИЧНО.1. ОСОбИ.

Інформація  щодо  пов'язаних  осіб  розкрита  у  Примітках  до  фінансовоЇ
звітності належним чином а саме:

На  вимогу  МСБО  24  Товариство  здійснює  розкриття  інформаці.і.  щодо
пов'язаних осіб.  Пов'язаними особами ТОВ «дСд ФІНАНС» є:
- Борода Любов Віталієвна - 3асновник (Учасник) Товаристтва - 100О/о Статутного
капіталу;
- джиоєв дмитро Сергійович - директор Товариства.

На  виконання  вимог  п.17  МСБО  24,  ТОвариство  розкриває  інформацію
щодо компенсацій провідному управлінському персоналу.  Протягом періоду з
о1.01.2019р.   по   31.12.2019р.   у   Товариства   виникали   операції   з   пов'язаними
сторонами.   до   провідного   управлінського   персоналу   відносяться   директор,
головний   бухгалтер.    3аробітна   плата   керівництву   Товариства   та   іншому
управлінському персоналу за період з о1.01.2019 по 31.12.2019р. нарахована у сумі
277 тис. грн. і виішачена вчасно, за період 3 01.01.2018 по 31.12.2018р. нарахована у
сумі  265 тис. грн.

Винагород  після  закінчення  трудово.і.  діяльності,  інших  довгострокових
винагород,  виґілат  при  звільненні  та  виплат,  3аснованих  на  акціях,  протягом
звітного періоду товариство не нараховувало та не виплачувало.

В  процесі  перевірки  фінансово.і.  звітності  станом  на  31.12.2019  року  ТОВ
«дСд ФІНАНС» розкриває інформацію про операці.і. з пов'язаними  особами , а
саме:

Операці.і.  з  3асновником  на  протязі     2019  року  відбувалися  в  частині
надання  та  повернення  фінансово.і.  допомоги.     Рішенням  загальних  зборів
Учасників Товариства прийнято рішення згідно Протоколу від 29.11.2019 ,,Про
визнання    частини    поворотно.і.   фінансовоЇ   допомоги   від   засновника    -
безповоротною'', а саме суму 2 130 000,00 (два мільйони сто тридцягь тисяч грн. 00
коп.) визнано доходом товариства.

Ідентифікаці.і. та оцінки аудитором ризиків сутгєвого викривлення
фінансово.і. звітності внаслідок шахрайства

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язано.і. з ними діяльності
для   отримання   ро3уміння   суб'єкта   господарювання   та   його   середовища,
включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація
та оцінка ризиків сугітєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і
його  середовища»,  нами  були  виконані  процедури  необхідні для  отримання
інформаці.і.,   яка   використовувалася   під  час   ідентифікаці.і.   ризиків   сутгєвого
викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 «Відповідальність
аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансово.і. звітності». Нами були
подані запити до управлінського персоналу та інших працівників Товариства, які
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на нашу думку, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомоіти при
ідентифікаці.і. ризиків суттєвого викривтіення в наслідок шахрайства або помилки.
Нами виконані аналітичні процедури, в тому числі   по суті з використанням
деталізованих даних, спостереження та інші. Ми отриматіи розуміння зовнішніх
чинників,  діяльності  суб'єкта  господарювання,  структуру  його  власності  та
корпоративного   управління,   структуру   та   спосіб   фінансування,   облікову
політику,  цілі  та  стратегії  і  пов'язані  з  ними  бізнес-ризики,  оцінки  та  огляди
фінансових результатів.

Ми не отримали доказів  обставин, які можуть свідчити про можливість
того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства.

Осно6ні дані про аудиторську фірлщ

NQ Пюказник .-®І

1
П овне        найменув ання        та товАриство з оБмЕжЕною
ідентифікаційний код юридично.і. відповідАльністю «Аудиторсько-
особи КОНСА7ІТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА

ТА ПАРТНЕРИ»,  40131434

2
Номер   та   дата   Свідоцттва   про Свідоцтво № 4657, видане згідно Рішення
включення            до            Реєстру АПУ № 319/2 від 24.12.2015 року;
аудиторських  фірм  та  аудиторів, дата, до яко.і. свідоцгво чинне 24.12.2020
виданого АПУ року;

Свідоцтво    Аудиторсько.і.    палати Номер  бланку  1591  Рішенням  АПУ  №
Укра.і.ни    про    те,    що    суб'єкт 363/5 від 12.07.2018 року,третій
аУдИТОРСЬКО1   д1ЯЛЬНОСТ1   ПРОИШОВ
зовнішню      перевірку      системи
контролю    якості    аудиторських
послуг,   створеної  відповідно  до
станда ртів          аудиту ,          но рм
професійно.і.            етики            та
законодавчих      і      нормативних
вимог, що регулюють аудиторську
діяльність

Номер          реєстру          Суб'єкту
аудиторсько.і.       діяльності       для
здійснення обов'язкового аудиту

3 Прізвище,     ім'я,     по     батьковіХама єва Оксана Геннаді.і.вна
сертифікат  аудитора  серія  А  №  007341,аудито р а,         якии        пр ов одив

аудиторську   перевірку,   та   серія,виданий рішенням Аудиторської палати
номер,  дата   видачі   Сертифіката Укра.і.ни   №   319/3   від   24.12.2015   року,
аудитора, виданого АПУ чинний до 24.12.2020 року

4 Прізвище,     ім'я,     по     батьковіЯкименко Микола Миколайович
сертифікат  аудитора  серія  А  №  006997,директора,    номер,   дата   видачі

Сертифіката   аудитора,   виданого виданий рішенням Аудиторсько.і. палати
Апу Укра.і.ни   №   261/2   від   29.11.2012   року,

продовжений рішенням АПУ №349/2 від
28.09.2017 року до 29.11.2022 року

5 М іс цезнах одження        (юридична 02099, м. Ки.і.в, вул. Ялтинська, будинок 5-



адреса) Б, кімната 12
6 Телефон/ факс 098 473-97-70
7 е-mаіl mаіl@асg.kіеv.uа
8 веб-сайт Www.асg.kіеv.uа

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту
дата та номер договору на проведення аудиту: договір № 10-1/3 від 10.03.2020
року.
дата початку проведення аудитV: 10.03.2020 року;
дата закінчення проведення аVIіитV: 24.03.2020 року

Аудитор
(сертифікат аудитора серія А № 007341, вида
Укра.і.ни № 319/3 від 24.12.2015 року, чинний

директор
(сертифікат аудитора серія А № 006997, видани
Укра.і.ни  № 261/2  від 29.11.2012  року,
28.09.2017 року до 29.11.2022 року)

продовжени

дата складання Звіту незалежного аудитора

амаєва О.Г.
орсько.і. палати

кименко М.М.
иторсько.і. палати

м АПУ №349/2 від

24.03.2020 року

17



додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського
обліку
1  "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство            ТОВ "дСд ФіНАНС"
дата (рік, місяць, число)

за єдрпоу
Територія              Голосі.ївський р-н у м. Ки.і.в
Орган ізацій но-п равова форма господарювання                             товариство з обмеженою відровідальністю
Вид економічної діяльності                  Посередництво за договорами по ціиних паперах або товарах

за коАтуу
за КОПФГ
за квЕд

Середня кількість працівниіtів'
Адреса, телефон              Украина. 0 l ОЗ3, м. Київ` вyл. Саксаганського, бVдинок 59-Б. пDиміщення 4, (044) 246-5 l -14
Одиниця виміру.. тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV 3віту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові
пока3ники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній юіітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
3а міжнародними стандартами фінансово.і` звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стаг[)
на             З1грудня            2019   р.

ЕЕіЕ
ФормаN l          Код задКУд            1  Оіоо1

Актив
кодрядка На початокзвітногоперіодv На кінецьзвітногоперіодv

•J' 2 3 4
І. Необоротні аmііви

1000 10 23Нематеріальні активи
первісна вартість 1001 12 25
накопичена амортизація 1002 2 2

Незавершені капітальні інвестиції 1005

Основні засоби 1010 1 52
первісна вартість 1Оп 30 101

3нос 1012 29 49
Інвестиційна нерухомість 1015

Первісна вартість інвестиційно.і. нерухомості 1016

Знос інвестиційноЇ нерухомості 1017

довгострокові біологічні аістиви 1020

Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021

На:`~опичена амортизація довгострокових біоjіогічних аісгивів 1022

доLіЕБfjтрокові фінансові інвестиціі.:
1030які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

інші фінансові інвестицj'і` 1035

довгострокова дебіторська заборгованість 1040

Відстрочені податковЇ активи 1045

гудвіJ1 1050

Відстрочені  аквізиці.йні  витрати 1060

3аjіишок іtоштів у централізованих страхових резервних фондах 1065

Інші необоротні активи 1090

Усього за розділом І 1095 11 75
ІІ. Оборотні актіівіІ3апаси

1100

Виробничі запаси 1101

Незавершене виробництво 1102

Готова продукція 1103

товари 1104

Поточні біологічні аіtтиви 111о

депозити перестрахування 1115

Векселі одержані 1120

дебіторсьіtа заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 14910

дебіторська заборгованість за розрахунками:
113оза виданими авансами

з бюджетом 1135

у тому числі з податку на прибуток 1136

дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140

дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунк].в 1145 2 2
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 21 17701

Поточнj фінансові jнвес"ці'І 1160

Гроші та `і.х еквіваленти 1165 5520 66796
Гот[вка 1166 5516 66793
Рахунки в банках 1167 4 3

Витрати майбутніх періодів 1170

Частка перестраховика у страхових резервах 1180

у тому числі в:
1181

резервах довгострокових зобов'язань
резервах збиткjв або резервах належних виплат 1182

резервах незароблених премій 1183

інших страхових резервах 1184

Інші оборотні активи 1190

Усьог`о за розділом П 1195 20453 84508
ІІІ. Необоротні аісгивіі, утріімувані для продажу, та групи вибупя 1200

БалаІ'с 1зоо 20464 84583



пасив кодрядка На початокЗВіТНОГОпеDіодv На кінецьзвітногопеDіодv

1 2 3 4
І. Власннй капітал

1400 200 1 0 20010Зареєстрований (пайовий) капітаті
Внески до незареєстрованого статутного каmталу 1401

Капітел у дооцінках 1405

додатковий капі" 1410

Емісійний дохід 1411

Накопичені курсові різниці 1412

Резервний кагііт" 1415 17 17

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 326 1129

Неоплачений кагіітал 1425 () ()
Виттучений каппш 1430 () ()
Інші резерви 1435

Усього за t]озділом І 1495 20353 21 156

П, довгострокові зобов'язання і забезпечеі]Fія
1500Відстрочені податкові зобов'язання

Пенсійні зобов'язання 1505

довгострокові кредити банків 151о

Інші довгострокові зобов'язання 1515

довгострокові забезпечення 1520

довгострокові забезпечення виті]ат персоналу 1521

Цільове фінансування 1525

Бjтагоді йна допомога 1526

Страхові резерви 1530

у тому числі: 1531
Dезерв довгостDокових зобов'язань
резерв збитків або резерв нагіежних виплат 1532

резерв незаробтіених премій 1533

інші сті]ахові резерви 1534

Інвестиці й ні контраісги 1535

Призовий фонд 1540

Резерв на виплату джек-поту 1545

Усього за розділом ІІ 1595

ПІ. Поточні зобов'язання і забезпеtіення
1600Коротіtострокові кредити банків

Вексегіі видані 1605

Поточна кредиторська заборгованість за:
1610дОВГОСТРОКОВИМИ 3ОбОВ'яЗаННЯМИ

товари, роботи, постіуги 1615 8 850

розрахунками з бюджетом 1620 29 176

у тому числі з податку на прибуток 1621 29 176

розрахунками зі сті3ахування 1625 35

розрахунками з оплати праці І630

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 29676

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640

Поточна кіtедиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645

Поточна кредитоі]сьіtа заборгованість за страховою діяльністю І650

Поточні забезпечення 1660 67 540

доходи майбутніх періодів 1665

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670

Інші поточні зобов'язання 1690 7 32150

УСЬОГ`О За РОЗдіЛОМ ІІІ 1695 111 63427
ІV. 3oбов'язаі]ня, пов'язані з необоротmми аісгнвами,

1700
утЕ]имуванпмм для продажу, та групаміі вLнбзщщL._
v. Чпста вартість актіівів недеDжаві]QfФmет]€ійп-d`F.®mііду 1800

Бала і, с                                                  4Ї,`_`.Ґ-...,;, J:-.6:.і:,Ї?=і.і=ї::ґґzґ 1900 20464 84583

Керівник                                 #ht`'±2`=.}Z~J '`У' ,--';` ±~z#                д.С.джиоєвГоjювнийбухгалтерФй~йЖ:;Ї=:`fи2zg82Zйg2zй.LМіХоиіііенюк

'-_   =,+  '',,. -ґ..;--,   яfА`.



Підприємство тов "дсд ФінАнс"
дата (рік, місяць, число)

за єдрпоу
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за                  РІК                  2019      р.

Форма N 2       Код за дКУд

і. ФінАнсові рЕзультАти

Стаття
код За звітний

За анатіогічнийперіод

рядка період попередньогороку

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізаці.і. продукці.і. (товарів, робіт, послуг) 2000 32130

Чисті зароблені страхові премі.і. 2010

.Т3Ремі'і. підписані, валова сума 2011

ПремЇі., передані у перестрахування 2012

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014

Собівартість реалізовано.і. продукці.і. (товарів, робіт, постіуг) 2050 (         64833         )()
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070

Валовий:прибуток
2090

збиток 2095 (        32703        )()
дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань 2105

дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111

3'міна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112

інші операційні доходи 2120 116983 2308

дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121

дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарсько.і.
2122

продукці.,.

дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123

Адміністративні витрати 2130 (          11749         ) (                 1031                 )

Витрати на збут 2150 ()
інші операційні витрати 2180 (         71677         ) (                  1117                 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою
2181

вартістю

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарсько.і.продукці.,.
2182

Фінансовий результат від операційно.і. діяльності:
2190 '

854 160
прибуток
збиток 2195 ()()

дохід від участі в капітаjіі •2200

Інші фінансові доходи 2220` _    .,J25

Інші доходи 2240

дохід від благодійно.і. допомоги 2241

Фінансові витрати 2250 ()()
Втрати від участі в капіталі 2255 ()()
Інші витрати 2270 ()()
Прибутоіt (збиток) від впjіиву інфляці.і. на монетарні статгі 2275

Фінансовий результат до оподаткування:прибуток
2290

979 160

збиток 2295 ()()
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -176 -29

Прибуток (збиток) від припинено.і. діяльності після оподаткування 2305

Чистий фінансовий результат:
2350

803 131
прибуток
збиток 2355 ()()

+9



ІІ. СУКУПНИй доХІд

Статгя
код За звітний

За аналогічнийперіод

рядка період попередньогороку

1 2 3 4

дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400

дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415

Інший сукупний дохід 2445

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455

Інший сукупний дохід піс.гтя оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 803 131

ІП. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІйНИХ ВИТРАТ

Назва стапі код За звітний
За аналогічнийперіод

рядка період попередньогороку

1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 16

Витрати на оплату праці 2505 7288 735

Відрахування на соціальні заходи 2510 1491 152

Амортизація 2515 21 10

Інші операційні витрати 2520 74610 1251

разом 2550 83426 2148

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІй

Назва статті
код За звітний

За анаjюгічнийперіод

рядка період попередньогороку

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кільіtість простих акцій 2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610

Скориговани,й^_tцистий`кр.ибуток (збиток) на одну просту акцію 2615

ди віденди 'h а -однУ.:ттРфТ}'\:Ж,ц і Ю                               _- 2650
•,     ґ-`     .{         -.,.         .,   `t`\:      `,(,,`-\.
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Підприємство тов "дсд ФінАнс"
дата (рік, місяць, число)

за єдрпоу
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за    2019    р.

Форма N 3       Код за дКУд

Статгя
кодрядка

За звітний період За аналогічний періодпопередньогороку

1 2 3 4
'     І. Рух коштів у результаті операційно.і.діяльності

3000

Надходження від:
РеалізаціЇ продукціЇ (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів 3005 7

у тому числі податку на додану вартість 3006

Цільового фінансування 3010

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011

Надходження авансів від покупців і замовників 3015

Надходження від повернення авансів 3020 38
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних

3025
ра:іунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035

Надходження від операційно.і. оренди 3040

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045

Надходження від страхових премій 3050

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055

Інші надходження 3095 9
Витрачанш на оішату:

3100 (                   2087                   ) (                      147                      )ТОварів (робіт, послуг)
ц2ац, 3105 (                   5468                   ) (                     555                     )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (                    1479                    ) (                        152                       )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (                       1371                       ) (                        175                       )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3 116` (29)(41)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану

3117
()()вартість

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118
(                     1342                    ) (                      134                      )

Витрачання на оплату авансів 3135 ()()
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ()()
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ()()

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150
()()

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ()()
Інші витрачання 3190 (                       163                       )(2)
Чистий рух коштів від операційноЇдіяльності з195 -10514 - 1 03 1

П. Рух коштів у результаті інвестиційно.і. діяльності

3200 16525 479

Надходження від реалізаці.і.:

фінансових інвестицій
необоротних активів 3205

Надходження від отриманих:
3215 125відсотків
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дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225

Надходження від погашення позик 3230

Надходження від вибутгя дочірнього підприємства та іншо.і.
3235го с подар с ько.і. одиниці

Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:

3255 ()()фінансових інвестицій
необоротних активів 3260 ()()

Вигшати за деривативами 3270 ()()
Витрачання на надання позик 3275 ()()
В итрачання на придбання дочірнього підприємства та іншо.і.

3280
()()господарсько.і. одиниці

інші платежі з290 ()()
ЧИСТИй РУХ КОШТіВ Від іНВеСТИЦійНО.1. діЯЛЬНОСТі з295 16650 479

ІП. Рух коштів у результаті фінансово.і. діяльності

3300

Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик 3305 93880

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310

Інші надходженш 3340 162910 530

Витрачання на:
3345 ()()Викуп власних акцій

Погашення позик 3350 (                  30037                  )()
Сплату дивідендів 3355 ()()
Витрачання на сплату відсотків 3360 ()()

Витрачання на сплату заборгованості з фінансово.і. оренди 3365
()

-ьі()

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370
()()

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх
3375
()()підприємствах

Інші платежі з390 (                    182981                    )()
Чистий рух коштів від фінансовоЇ діяльності 3395 43772 530

Чистий рух грошових коштів за звітний період з400 49908 _22

Залишок коштів на початок року 3405 5520 4880

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 11368 662ї
Залишок коштів на кінець року                  __..._,_ 3415 66796 5520                       І
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ПідПРИЄМСТВО тов "дсд ФінАнс"
дата (рік, місяць, число)

за єдрпоу
(найменування)

Звіт про власний капітал
за                РІК                  2019     р.

Форма N 4       Код за дКУд

Статгя
код

Зареєстро-ваний
Капітал у

додатко-
резерв-

Нерозпо-д1лений
Неопла- вилу-

Всього
рядка (1тайовий)капітал

дооц]н- вий капітал
ний прибуток чений чений

ках капітал (непокри-тийзбиток) капітал капітал

_-1
2 3 4 5 6 7 8 9 10

Залишокііапочаток року
4000 20010 17 326 20353

КОригування:ЗмінаобліковоЇполітики
4005

Виправленняпомиjіок
4010

ІНШІ ЗМ1НИ 4090

скоригованийзаjіишокгіа+ПОЧйі`ОКРОку
4095 20010 17 326 20353

Чистий прибуток(збиток)зазвітнийперіод
4100 803 803

Інший сукупнийдохідзазвітнийперіод
4110

дооцінка (уцінка)необоротнихактивів
4111

доо+tінка(уцінка)фінансовихігіструментів
4112

НакопиченіКУРСОВіРіЗНИЦі
4113

Частка іншогосукупногодоходуасоційованихіспіJтьнихпідприємств

4114

Jнший сукупгіийдохід
4]16

розподілприбутку,Виплативласникам(дивіденди)

4200

Спрямуванняприбуткудозареєстрованогокапіталу

4205
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Відрахування дорезервногокапіталу
4210

Сума чистогоприбутку,належнадобюджетувідповіднодозаконодавства

4215

Сума чистогоприбуткунастворенняспеціальних(цільових)фондів

4220

Сума чистогоприбуткунаматеріальнезаохочення

4225

Внески учас"ків:Внескидокапіталу
4240

Погашеннязаборгованості зкапіталу
4245

Вилученнякапіталу:Викупакцій(часток)

4260

Перепродажвикуплених акцій(часток)
4265

Анулюваннявикупленихакцій(часток)
4270

Вилучення часткивкапіталі
4275

Зменшенняномінально.і.вартостіакцій
4280

Інші зміни вкапіталі
4290

Інші зміни вкапітаjті
4291

Разом зміі] укапіталі
4295 803 803

Заjтишокнакінець року
4300 20010 17 1129 21 ] 56
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примітки до річноЇ ФінАнсовоЇ
ЗВІТНОСТІ

ЗА 2019 РІК, СТАНОМ НА 31.12.2019 РОКУ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІдПОВІдАЛЬНІСТЮ

<дСд Фінанс» (код ЄдРПОУ -З9656355)

1.Інформація про Товариство та основа підготовки фінансово.і. звітності
за 2019 рік

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІдПОВІдАЛЬНІСТЮ «дСд Фінанс»  (надалі -
«Товариство»)   було засноване 24 лютого   2015р., номер запису про включення відомостей про
юридичну особу до Єдиного державного реєстру 1068102 0000 038928.

Місцезнаходження Товариства:  01033, місто Ки.і.в,  вулиця  Саксаганського,  будинок  59Б,
ііриміщення 4

Основною  метою  ТОВ  «дСд  Фінанс»  є  отримання  прибутку від  надання  фінансових
послуг.

Предметом діяльності Товариства, згідно Статуту, є:
- діяльність з обміну валют;
- надання послуг з факторингу;
У 2015  році  Товариство  зареєстроване  Національною  комісією,  що  здійснює державне

регулювання  у  сфері  ринків  фінансових  послуг  (Нацкомфінпослуг)  як  фінансова  установа.
Свідоцтво  № 562 серія ФК номер 13103113 у реєстрі.

Відповідно  до  Закону  Укра.і.ни  «Про  ліцензування  видів  господарсько.і.  діяльності»  та
затверджених Постановою Кабінету Міністрів УкраЇни від о7.12.2016 року № 913  «Ліцензійних
умов  провадження  господарськоЇ  діяльності  з  надання  фінансових  послуг  (крім  професійно.і.
діяльності на ринку цінних паперів) Товариство отримало ліцензію на провадження господарсько.і.
діяльності з надання фінансових послуг, а саме:

•    на надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту,
Ліцензія видана згідно з Розпорядженнями Нацкомфінпослуг №3321  від 27.07.2017 року,
діє з 27.07.2017 року.

•    на надання коштів у позику,
Ліцензія видана згідно з Розпорядженнями Нацкомфінпослуг №87 від 21.01.2019 року, діє
з 21.01.2019 року.

Товариство  налічує  113  операційних кас станом  на 31.12.2018  року,  а загальна кількість
працівників склала 253  особи. Засновником Товариства з часткою  100% є фізична особа Борода
Любов ВіталіЇвна. Статутний капітал складає 20 010 000 грн.

2. Загальна основа формування фінансово.]. звітності

2.1  достовірне подання та відповідність МСФЗ
Фінансова звітність  Товариства є  фінансовою  звітністю загального  призначення,  яка

сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності
та  грошових  потоків  Товариства  для  задоволення  інформаційних  потреб  широкого  кола
користувачів при прийнятті ними економічних рішень.
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Концептуальною  основою  фінансово.і.  звітності  ТОвариства за  рік,  що  закінчився  31
грудня 2019 року, є Міжнародні стандарти фінансово.і. звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні
стандарти  бухгалтерського  обліку  (МСБО)  та  Тлумачення  (КТМФЗ,  ПКТ),  видані  Радою  з
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакці.і. чинній на о1  січня 2019
року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів Укра.і.ни.

Підготовлена  Товариством  фінансова  звітність  чітко  та  без  будь-яких  застережень
відповідає всім вимогам чинних МСФ3 з врахуванням змін, внесених РМСБО, дотримання яких
забезпечує достовірне подання інформаці.і. в фінансовій звітності, а саме, доречно.і., достовірно.і.,
зіставно.і. та зрозуміло.і. інформаці.і..

При   формуванні   фінансовоЇ   звітності   Товариство   керувалося   також   вимогами
національних законодавчих та нормативних актів щодо організаці.і. і ведення бухгалтерського
обліку та складання фінансово.і. звітності в Укра.і.ні, які не протирічать вимогам МСФЗ.

2.2  МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності
В  складі  МСФЗ,  офіційно наведених на веб-сайті  Міністерства фінансів Укра.і.ни, які

набуває чинності о1 січня 2020року відсутні МСФЗ, які мають вплив  на показники фінзвітності
Товариств.

2.3  Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступень округлення
Валюта  подання  звітності  відповідає    функціональній  валюті,  якою  є  національна

валюта УкраЇни- гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.

2.4  Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності

діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань буде відбуватися в
ході звичайноЇ діяльності. дана фінансова звітність не включає жодних коригувань, які необхідно
було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення
фінансово-господарсько.і. діяльності відповідно до принципів безприривності діяльності.

2.5  Рішення про затвердження фінансово.і. звітності
Фінансова  звітність  Товариства затверджена до  випуску  (з  метою  оприлюднення)

керівником Товариства 25 лютого 2020року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають
права вносити зміни до ціє.і. фінансово.і. звітності після .і-і. затвердження до випуску.

2.6  Звітний період фінансово.і. звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний 2019 рік.

3. СутгЄві полОЖення Обліково.]. пОлітики
Облікова політика Товариства базується на основних принципах бухгалтерського обліку

та дотримується таких основних критері.і.в як:

- наступність, тобто залишки на балансових та позабалансових рахунках на початок поточного
звітного періоду повинні відповідати залишкам на кінець попереднього періоду;
-повнота  відображення  в  бухгалтерському  обліку  всіх  фактів  господарсько.і.  діяльності;  усі
господарські операці.і. підлягають реєстраціЇ на рахунках бухгалтерського обліку без будь-яких
винятків. Фінансова звітність має містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки
операцій Товариства, яка може впливати на рішення, що приймаються згідно з нею;

-обачність, застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, відповідно до яких активи
та/або дохід не завищуватимуться, а зобов'язання та/ або витрати  занижуватимуться;

-пріоритет змісту над формою, тобто відображення в бухгалтерському обліку та розкриття у
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звітності  фактів  господарсько.і.  діяльності  виходячи  не  тільки  з  правовоЇ  норми,   але  і  з
економічного змісту фактів та умов господарювання;

-несуперечність,  тобто  тотожність  даних  аналітичного  обліку  оборотам  та  залишкам  за
рахунками   синтетичного   обліку   на   перше   число   кожного   місяця,   а   також   показників
бухгалтерсько.і. звітності даним синтетичного та аналітичного обліку;

-раціональність, тобто раціональне та економічне ведення бухгалтерського обліку, виходячи з
умов господарсько.і. діяльності Товариства;
-відкритість,  тобто  фінансові  звіти  побудовані детально  і  чітко,  максимально  зрозумілі  для
користувачів,   достовірно   відображають   господарські   операці.і.,   уникають   двозначності   в
відображенні  позиці.і.  Товариства.  Необхідні  пояснення  дано  в  додатках  та  пояснювальних
записках до звітів;

-суттєвість - у фінансових звітах знаходить відображення вся істотна інформація, корисна для
прийняття рішень керівництвом, інвесторами, та іншими користувачами звітності;

-своєчасність відображення фактів господарсько.і. діяльності в бухгалтерському обліку;

-автономність, тобто активи та зобов'язання Товариства повинні бути відокремлені від активів
та зобов'язань власників цього Товариства або інших підприємств;

-безперервність,  тобто  оцінка  активів  здійснюється,  виходячи  з  припущення,  що  діяльність
Товариства продовжуватиметься в неосяжному майбутньому;

- послідовність - постійне (іЗ Року в рік) застосування обрано.1. обліково.1. політики.

3.1  0снова (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансово.і.
звітносі
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичноЇ собівартості та справедливо.і.

вартості або амортизаційно.і. вартості окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9
«Фінансові інструменти». Інвестиційна нерухомість,  відображається за справедливою вартістю
відповідно  до  МСБО  40  «Інвестиційна  нерухомість»,  та  оцінки  за  справедливою  вартістю
окремих   фінансових   інструментів   відповідно   до   МСФЗ   9   «Фінансові   інструменти»,   з
використанням  методів  оцінки  фінансових  інструментів,  дозволених  МСФЗ  13  «Оцінки  за
справедливою вартістю». Такі методи оцінки включають використання справедливо.і. вартості як
ціни, яка була б отримана за продаж активу, або сплачена за передачу зобов'язання у звичайній
операціЇ між учасниками ринку на дату оцінки. Зокрема, використання біржових котирувань або
даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз
дисконтованих   грошових   потоків   або   інші   моделі   визначення   справедливо.і.   вартості.
Передбачувана   справедлива   вартість   фінансових   активів   і   зобов'язань   визначається   з
використанням наявно.і. інформаці.і. про ринок і відповідних методів оцінки.

3.2  Загальні положення щодо облікових політик
3.2.1  0снова формування облікових політик

Облікові  політики  -  конкретні  принципи,  основи,  домовленості,  правила  та  практика,
застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансово.і. звітності.  МСФЗ
наводить  облікові  політики,  які  за висновком  РМСБО,  дають змогу  скласти таку  фінансову
звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операці.і., інші подіЇ та умови, до
яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив .і.х застосування є
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несуттєвим.
Облікова політика   розроблена та затверджена керівництвом Товариства,   відповідно до

вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних
МСФЗ,  зокрема,  МСФЗ  9  «Фінансові  інструменти»  та  МСФЗ   15   «дохід  від  договорів  з
клієнтами».

3.2.2    Інформація про зміни в облікових політиках
Товариство обирає та застосовує сво.і. облікові політики послідовно для подібних операці.і.,

інших подіЇ або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорі.і.
статей, для яких інші політики можуть бути доречними.

31 січня 2019 року Товариство застосовує МСФЗ 15 «дохід від договорів з клієнтами».
Застосування  МСФЗ  15  «дохід  від договорів з  клієнтами»  на відображення результатів
діяльності не мало суттєвого впливу.
З 1 січня 2019 року МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» має нову редакцію, яка серед іншого

передбачає  зміну  підходів  до  зменшення  корисності  фінансових  інструментів.  Враховуючи
класифікацію фінансових активів, що використовується.

3.2.3  Форма та назви фінансових звітів
Перелік та назви форм фінансово.і. звітності відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО

1  «Загальні вимоги до фінансово.і. звітності» та форми приміток, що розроблені у відповідності
мсФз.

3.2.4  Методи подання інформаці.і. у фінансових звітах
Згідно НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку

або збитку, за класифікацією, основаною на методі "функціЇ витрат" або "собівартості реалізаціЇ",
згідно  з  яким  витрати  класифікують  відповідно  до  .і.х  функцій  як  частини  собівартості  чи,
наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність.

Представлення  грошових  потоків  від  операційно.і. діяльності  у  Звіті  про  рух  грошових
коштів здійснюється і3 застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація
про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про
основні  види  грошових  надходжень  та  грошових  виплат  формується  на  підставі  облікових
записів Товариства.

3.3  Облікові політики щодо фінансових інструментів

3.3.1  Визнання та оцінка фінансових інструментів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі відповідно

до МСФЗ, коли і тільки коли воно стає стороною контракгних положень щодо фінансового
інструмента. Операці.і. з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються і3
застосуванням обліку за датою розрахунку.

За строком виконання фінансові активи та фінансові зобов'язання подітіяються на поточні
(зі  строком  виконання  зобов'язань  до  12  місяців)  та довгострокові  (зі  строком  виконання
зобов'язань більше 12 місяців).

Товариство класифікує фінансові  активи як такі, що оцінюються у подальшому або за
амортизованою собівартістю, або за справедливою вартістю на основі таких чинників:

а) моделі бізнесу суб'єкта господарювання для управління фінансовими активами; та

б) характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу
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Товариство визнає такі категорі.і. фінансових активів:

фінансові  активи,  що  оцінюються  за  справедливою  вартістю,  з  відображенням  результату
переоцінки у прибутку або збитку;
фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю.

Товариство визнає такі категоріЇ фінансових зобов'язань:

фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою собівартістю;
фінансові   зобов'язання,   оцінені   за  справедливою   вартістю,   з   відображенням  результату
переоцінки у прибутку або збитку.

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство
оцінює  .і.х  за  .і.хньою  справедливою  вартістю  плюс  операційні  витрати,  які  безпосередньо
належить до придбання або  випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання.  При
припиненні  визнання  фінансового  активу  повністю  як  різниця  між:  балансовою  вартістю
(оціненою на дату припинення визнання) та отриманою компенсацією (включаючи будь-який
новий  отриманий  актив  мінус  будь-яке  нове  взяте  зобов'язання)  визнають  у прибутку  або
збитку.

Фінансовий актив оцінюється за амортизованою собівартістю, якщо він придбавався з
метою  одержання  договірних  грошових  потоків  і  договірні  умови  фінансового  активу
генерують грошові потоки, котрі є суто виплатами основно.і. суми та процентів на непогашену
частку основно.і. суми.

Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовим
активом, який обліковується за амотизованою вартістю.

Облікова політика щодо подальшо.і. оцінки фінансових інструментів розкривається нижче
у відповідних розділах обліково.і. політики.

Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки
коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового  інструмента.  ОпераціЇ з
придбання або продажу фінансових інструментів визнаються і3 застосуванням обліку за датою
розрахунку.

Товариство визнає такі категоріЇ фінансових активів:
•        фінансові  активи,  що  оцінюються за справедливою  вартістю,  з  відображенням

результату переоцінки у прибутку або збитку;
•        фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю.
Товариство визнає такі категорі.і. фінансових зобов'язань:
•        фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою собівартістю;
•        фінансові  зобов'язання,  оцінені  за  справедливою  вартістю,  з  відображенням

результату переоцінки у прибутку або збитку.
Під   час   первісного   визнання   фінансового   активу   або   фінансового   зобов'язання

Товариство   оцінює   Їх   за  .і.хньою   справедливою   вартістю   плюс   операційні   витрати,   які
безпосередньо  належить  до  придбання  або  випуску  фінансового  активу  чи  фінансового
зобов'язання.

Облікова  політика  щодо  подальшо.і.  оцінки  фінансових  інструментів  розкривається
нижче у відповідних розділах обліково.і. політики.

3.3.2  Грошові кошти та .і.хні еквіваленти
Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.
Еквіваленти грошових коштів - це короткострокові, високоліквідні інвестиці.і., які вільно

конвертуються  у  відомі  суми  грошових  коштів  і яким  притаманний незначний ризик зміни
вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого
строку погашення, наприклад, протягом не більше ніж три місяці з дати придбання.
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Грошові кошти та .і.х еквіваленти можуть утримуватися, а операці.і. з ними проводитися в
національній валюті та в іноземній валюті.

Іноземна валюта - це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в цих
Примітках.

Грошові кошти та .і.х еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання
активами.

Первісна  та  подальша  оцінка  грошових  коштів  та  .і.х  еквівалентів  здійснюється  за
справедливою вартістю, яка дорівнює .і.х номінальній вартості.

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та .і.х еквівалентів в іноземній валюті
здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку УкраЇни
(нБу).

У  разі  обмеження  права  використання  коштів  на  поточних  рахунках  в  у  банках
(наприклад,  у випадку  призначення  НБУ в  банківській установі  тимчасовоЇ адміністраці.і.)  ці
активи можуть  бути  класифіковані  у  складі  непоточних активів.  У випадку прийняття  НБУ
рішення про ліквідацію банківсько.і. установи та відсутності ймовірності повернення грошових
коштів, визнання .і.х як активу припиняється і Їх вартість відображається у складі збитків звітного
періоду.

3.3.3  дебіторська заборгованість
дебіторська заборгованість - це фінансовий актив, який являє собою контрактне право

отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб'єкта господарювання.
дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли

Товариство стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна оцінка
дебіторсько.і.  заборгованості  здійснюється  за  справедливою  вартістю,  яка  дорівнює  вартості
погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.

Поточну  дебіторську  заборгованість    без  встановлено.і.  ставки  відсотка  Товариство
оцінює за сумою первісного рахунку-фактури, якщо вплив дисконтування  є  несуттєвим.

Резерв  на  покриття  збитків  від  зменшення  корисності  визначається  як  різниця  між
балансовою  вартістю  та  теперішньою  вартістю  очікуваних  майбутніх  грошових  потоків.
Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі
аналізу  дебіторів  та  відображає  суму,  яка,  на  думку  керівництва,  достатня  для  покриття
понесених збитків.  для фінансових активів, які  є істотними, резерви створюються на основі
індивідуально.і. оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких індивідуально не є
істотними - на основі груповоЇ оцінки. Фактори, які Товариство розглядає при визначенні того,
чи  є  у  нього  об'єктивні  свідчення  наявності  збитків  від  зменшення  корисності,  включають
інформацію про тенденці.і. непогашення заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність
боржника.   для   групи   дебіторів   такими   факторами   є  негативні  зміни   у  стані   платежів
позичальників   у   групі,   таких   як  збільшення  кількості  прострочених   платежів;   негативні
економічні умови у галузі або географічному регіоні.

Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку
від  зменшення  корисності  зменшується  і  це  зменшення  може  бути  об'єктивно  пов'язаним  з
подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток
від  зменшення  корисності  сторнується  за рахунок  коригування  резервів.  Сума  сторнування
визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторсько.і. заборгованості
вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності.

дебіторська заборгованість може бути нескасовно призначена як така, що оцінюється за
справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, якщо таке
призначення  усуває  або  значно  зменшує  невідповідність  оцінки  чи  визнання  (яку  інколи
називають «неузгодженістю обліку»),  що  інакше  виникне внаслідок оцінювання активів або
зобов'язань чи визнання прибутків або збитків за ними на різних підставах.



Подальша оцінка дебіторсько.і. заборгованості здійснюється за справедливою вартістю,
яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату
оцінки.

У разі змін справедливо.і. вартості дебіторськоЇ заборгованості, що мають місце на звітну
дату, такі зміни визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду.

3.3.4       Фінансові   активи,   що    оцінюються   за    справедливою   вартістю,   з
відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку

до фінансових активів, що  оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням
результату переоцінки у прибутку або збитку, відносяться акці.і. та па.і. (частки) господарських
товариств.

Після первісного визнання Товариство оцінює Їх за справедливою вартістю.
Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим

курсом організатора торгівлі.
Якщо акці.і. мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості

активів такі інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за
відсутності основного ринку, на найсприятливішому ринку для нього.  За відсутності свідчень
на користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здійснює операцію продажу
активу,    приймається    за    основний   ринок    або,    за   відсутності    основного    ринку,    за
найсприятливіший ринок.

При  оцінці  справедливо.і. вартості  активів застосовуються методи  оцінки вартості, які
відповідають обставинам та для яких є достатньо даних,  щоб  оцінити  справедливу вартість,
максимізуючи використання доречних відкритих даних та мінімізуючи використання закритих
вхідних даних.

Оцінка акцій, що входять до складу активів Товариства та перебувають у біржовому
списку організатора торгівлі і при цьому не мають визначеного біржового курсу на дату оцінки,
здійснюється за останньою балансовою вартістю.

для  оцінки  акцій,  що  входять  до  складу  активів  Товариства  та  не  перебувають  у
біржовому списку організатора торгівлі, та па.і.в (часток) господарських товариств за обмежених
обставин наближеною оцінкою справедливоЇ вартості може бути собівартість. Це може бути тоді,
коли наявноЇ останньо.і. інформаці.і. недостатньо, щоб визначити справедливу вартість, або коли
існує широкий діапазон можливих оцінок справедливоЇ вартості,  а собівартість є найкращою
оцінкою справедливоЇ вартості у цьому діапазоні.

Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від справедливоЇ,
Товариство  визначає  справедливу  вартість  за допомогою  інших методів  оцінки.  Відхилення
можуть  бути  зумовлені  значними  змінами  у  фінансовому  стані  емітента  та/або  змінами
кон'юнктури ринків, на яких емітент здійснює свою діяльність, а також змінами у кон'юнктурі
фондового ринку.

Справедлива вартість акцій, обіг яких зупинено, у тому числі цінних паперів емітентів,
які включені до Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначається із урахуванням
наявності строків відновлення обігу таких цінних паперів, наявності фінансово.і. звітності таких
емітентів, результатів .і.х діяльності, очікування надходження майбутніх економічних вигід.

3.3.5  Зобов'язання.
Кредиторська заборгованість визнається як зобов'язання тоді, коли Товариство стає

стороною договору та, внаслідок цього, набуває юридич не зобов'язання сплатити ірошові кошти.

Поточні  зобов'язання  -  це  зобов'язання,  які  відповідають  одній  або  декільком  із
нижченаведених ознак:

•        Керівництво  Товариства  сподівається  погасити  зобов'язання  або  зобов'язання
підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
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•       Керівництво  Товариства  не  має  безумовного  права  відстрочити  погашення
зобов'язання протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.

Поточні  зобов'язання  визнаються  за  умови  відповідності  визначенню  і  критеріям
визнання зобов'язань.

Поточні зобов'язання оцінюються у подальшому за амортизованою вартістю.

Поточну  кредиторську  заборгованість  без  встановлено.і.  ставки  відсотка Товариство
оцінює за сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим

3.3.6  Згортання фінансових активів та зобов'язань
Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право

здійснювати  залік  визнаних  у  балансі  сум  і  має  намір  або  зробити  взаємозалік,  або
реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно

3.4   Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів
3.4.1   Визнання та оцінка основних засобів
Визнання,  облік та оцінка основних засобів в  Товаристві  відбувається на основі

МСБО  16 «Основні засоби». Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом,
якщо він утримується з метою використання Їх у процесі своє.і. діяльності, надання послуг,
або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк
корисного використання (експлуатаці.і) яких більше одного року.

Первісно Товариство оцінює основні засоби за моделлю собівартості. У подальшому
основні засоби оцінюються за .і.х собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та
будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.      Сума накопичено.і. амортизаці.і. на
дату  переоцінки  викліочається  з  валовоЇ  балансово.і.  вартості  активу  та  чистоЇ  суми,
перераховано.і. до  переоцінено.і. суми активу.  дооцінка, яка входить до складу власного
капіталу,   переноситься   до   нерозподіленого   прибутку,   коли   припиняється   визнання
відповідного активу.

3.4.2 ПОдальші витрати
Товариство  не  визнає  в  балансовій  вартості  об'єкта  основних  засобів  витрати  на

щоденне   обслуговування,   ремонт   та   технічне   обслуговування   об'єкта.   Ці   витрати
визнаються  в  прибутку  чи  збитку,  коли  вони  понесені.  В  балансовій  вартості  об'єкта
основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняоть критеріям визнання
активу.

З.4.3 Амортизація основних засобів
Аморти3ація  основних засобів  нараховується  за  прямолінійним  методом  протягом

очікуваного   терміну   корисного   використання   відповідних   активів.   При   ро3рахунку
амортизаці.і. були використані наступні терміни корисного використання активів or роках):

Комп'ютерна техніка
Офісні меблі та обладнання
Інші

Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання.
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Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну .і.х
корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для
використання.  Амортизацію  активу  припиняють  на  одну  з  двох  дат,  яка  відбувається
раніше: на дату, з яко.і. актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якоЇ
припиняють визнання активу.

Згідно   прямолінійного  методу  розрахунок  річно.і.  суми  амортизаціЇ  визначається
діленням вартості, яка амортизується на очікуваний період корисного використання об'єкта
основних засобів.

Ліквідаційна вартість об'єктів основних засобів переглядається на кожну звітну дату.
Сума накопичено.і. амортизаці.і. на дату переоцінки виключається з валовоЇ балансово.і.

вартості активу та чистоЇ суми, перерахованоЇ до переоцінено.і. суми активу. дооцінка, яка
входить  до  складу  власного  капіталу  відноситься  до  нерозподіленого  прибутку,  коли
припиняється визнання відповідного активу.

3.4.4 Нематеріальні активи
Визнання,  облік  та  оцінка  нематеріальних  активів  в  Товаристві  здійснюється  у

відповідності до МСБО 38 «Нематеріальні активи».
Нематеріальні    активи    Компані.і.   включають   переважно    програмне   забезпечення   та
комп'ютерні   програми,   що   використовуються   для   здійснення   професійно.і.  діяльності
компані.і. , та ліцензі.і. на ліцензовані види діяльності.
При  розрахунку амортизаці.і. були  використані  наступні терміни  корисного  використання
активів or роках):

Програмне забезпечення                                             10
ЛіцензіЇ                                                                   Безстрокові

Очікувані    терміни    корисного    використання    та    методи    нарахування    амортизаці.і.
переглядаються   у   кінці   кожного   3вітного   року.   У   випадку  необхідності   проводяться
відповідні зміни в оцінках, щоб врахувати 'і.х ефект у майбутніх звітних періодах.

Одиницею  обліку  є  окремий  об'єкт  нематеріальних  активів,  який  в  повній  мірі
відповідає  вимогам  щодо  визнання  ресурсу  активом.  Наступні  витрати,  пов'язані  з
поліпшенням нематеріальних активів, капіталізуються тільки в тому випадку, якщо вони
збільшують  майбутні  економічні  вигоди,  пов'язані  з  тим  об'єктом,  до  якого  вони
відносяться.

3.4.5 Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів
На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу

може   зменшитися.   Товариство   зменшує   балансову   вартість   активу   до   суми   його
очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу
менша від його балансово.і. вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи
збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток
від  зменшення  корисності,  визнаний  для  активу  (за  винятком  гудвілу)  в  попередніх
періодах, Товариство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані
для визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення
корисності  амортизація  основних  засобів  коригується  в  майбутніх  періодах  з  метою
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розподілення  переглянутоЇ  балансово.і.  вартості  необоротного  активу  на  систематичній
основі протягом строку корисного використання.

3.5  Облікові політики щодо оренди
Фінансова  оренда  -  це  оренда,  за якою  передаються  в  основному  всі  ризики  та

винагороди, пов'язані з правом власності на актив. Товариство як орендатор на початку
строку  оренди  визнає  фінансову  оренду  як  активи  та  зобов'язання  за  сумами,  що
дорівнюють справедливій вартості орендованого майна на початок оренди або (якщо вони
менші за справедливу вартість) за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів.
Мінімальні орендні платежі розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням
непогашених зобов'язань. Фінансові витрати розподіляються на кожен період таким чином,
щоб забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на залишок зобов'язань. Непередбачені
орендні платежі відображаються як витрати в тих періодах, у яких вони були понесені.
Політика нарахування амортизаці.і. на орендовані активи, що амортизуються, узгоджена із
стандартною політикою Товариства щодо подібних активів.

Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив,
фактично  залишаються  в  орендодавця,  класифікується  як  операційна  оренда.  Орендні
платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі
протягом строку оренди. дохід від оренди за угодами про операційну оренду ТОвариство
визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацію,
понесені при отриманні доходу від оренди, визнаються як витрати.

3.6 Облікові політики щодо податку на прибуток
Витрати  з  податку  на  прибуток  являють  собою  суму  витрат  з  поточного  та

відстроченого податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що
підлягають сплаті  (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний
період.  Поточні  витрати  Товариства  за  податками  розраховуються  з  використанням
податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.

Відстрочений    податок    не    розраховується,    оскільки    прийнято    рішення    про
незастосування  коригувань  фінансового  результату  на  усі  податкові  різниці  в  рамках
податкового обліку.

3.7 0блікові політики щодо інших активів та зобов'язань
3.7.1  Забезпечення

Забезпечення    визнаються,    коли    Товариство    має    теперішню    заборгованість
(юридичну або конструктивну) внаслідок минулоЇ поді.і., існує ймовірність (тобто більше
можливо, ніж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі
втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання.

Товариство  також  створює  резерв  витрат  на  оплату  щорічних  (основних  та
додаткових)  відпусток.  Розрахунок  такого  резерву  здійснюється  на  підставі  правил
Обліково.і. політики Товариства.  Розмір створеного резерву оплати відпусток підлягає
інвентаризаці.і.  на  кінець  року.  Розмір  відрахувань  до  резерву  відпусток.  включаючи
відрахування на соціальне страхування з цих сум, розраховуються виходячи з кількості
днів  фактично  невикористано.і.  працівниками  відпустки  та  .і.хнього  середньоденного
заробітку на момент проведення такого розрахунку. Також можуть враховуватися інші
об'єктивні фактори, що впливають на розрахунок цього показника. У разі необхідності
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робиться кори гуюча  проводка в бухгалтерському обліку  згідно  даних інвентаризаціЇ
резерву відпусток.

3.7.2  Виплати працівникам
Товариство   визнає   короткострокові   виплати   працівникам   як   витрати   та  як

зобов'язання після вирахування будь-яко.і. вже сплачено.і. суми. Товариство визнає очікувану
вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток -
під час  надання  працівниками  послуг,  які  збільшують Їхні  права на майбутні  виплати
відпускних.

3.7.3   Пенсійні зобов'язання
Відповідно   до   укра.і.нського   законодавства,   Товариство   утримує   внески   і3

заробітно.і. плати  працівників до Пенсійного  фонду.  Поточні  внески розраховуються як
процентні   відрахування   із   поточних   нарахувань   заробітно.і.   платні,   такі   витрати
відображаються у періоді, в якому були надані працівниками послуги, що надають Їм право
на одержання внесків, та  зароблена відповідна заробітна платня.

З.8   Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння
фінансово.і.звітності

3.8.1  доходи та витрати
доходи та витрати визнаються за методом нарахування.
дохід - це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді

надходження  чи  збільшення  корисності  активів  або  у  вигляді  зменшення  зобов'язань,
результатом  чого  є  збільшення  чистих  активів,  за винятком  збільшення,  пов'язаного  з
внесками учасників.

дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню
та критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення
активів або зменшення зобов'язань.

дохід від продажу фінансових інструментів, інвестиційно.і. нерухомості або інших
активів визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов:

а)      Товариство   передало   покупцеві   суттєві   ризики   і   винагороди,   пов'язані   з
власністю на фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи;

б)      за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у
формі,  яка  зазвичай  пов'язана  з  володінням,  ані  ефективний  контроль  за
проданими фінансовими інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими
активами;

в)      суму доходу можнадостовірно оцінити;
г)      ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов'язані з операцією;

та

ґ)      витрати, які були або будуть понесені у зв'язку з операцією, можна достовірно
оцінити.

дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати
надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операціЇ з надання
послуг на дату балансу.

дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів.
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Витрати ~ це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді
вибуття чи амортизаці.і. активів або у вигляді виникнення зобов'язань, результатом чого є
зменшення чистих активів, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню
та одночасно з визнанням збільшення зобов'язань або зменшення активів.

Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають
майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не
відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан.

Витрати  визнаються  у  звіті  про  прибутки  та  збитки  також  у  тих  випадках,  коли
виникають зобов'язання без визнання активу.

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й
відповідні доходи.

3.8.2   Витрати за позиками
Витрати   за   позиками,   які   не   є   частиною   фінансового   інструменту   та   не

капіталізуються   як   частина   собівартості   активів,   визнаються   як   витрати   періоду.
ТОвариство капіталізує витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання,
будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу.

З.8З  Умовні зобов'язання та активи
Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Товариства.

Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які
втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи.
Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигід
є ймовірним.

4.  Основні приііущення, оцінки та судження
При підготовці фінансово.і. звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які

мають  вплив  на  елементи  фінансово.і.  звітності,  ґрунтуючись  на  МСФЗ,  МСБО  та
тлумаченнях,  розроблених  Комітетом  з  тлумачень  міжнародно.і.  фінансово.і.  звітності.
Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих
обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо
балансово.і. вартості  активів  та зобов'язань.  Хоча ці розрахунки  базуються  на наявній  у
керівництва  Товариства  інформаціЇ  про  поточні  поді.і.,   фактичні  результати  можуть
зрештою   відрізнятися   від   цих   розрахунків.   Області,   де   такі   судження   є   особливо
важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких
припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансово.і. звітності за
МСФЗ, наведені нижче.

4.1  Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
ОпераціЇ, що не регламентовані МСФЗ відсутні
4.2  Судження щодо справедливо.і. вартості активів ТОвариства
Справедлива   вартість   інвестицій,   що   активно   обертаються   на   організованих

фінансових  ринках,  розраховується  на  основі  поточно.і.  ринковоЇ  вартості  на  момент
закрипя торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливо.і. вартості ґрунтується
на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючоЇ економічно.і.
ситуаціЇ,  ризиків,  властивих  різним  фінансовим  інструментам,  та  інших  факторів  з
врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливо.і. вартості»
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4.3  Судження щодо змін справедливо.і. вартості фінансових активів
Керівництво  Товариства вважає,  що  облікові  оцінки та припущення,  які  мають

стосунок  до  оцінки  фінансових  інструментів,  де  ринкові  котирування  не  доступні,  є
ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що:

а)      вони з  високим  ступенем  ймовірності зазнають змін з плином часу,  Оскільки
оцінки   базуються   на  припущеннях   керівництва   щодо   відсоткових   ставок,
волатильності,    змін    ватіютних    курсів,    показників    кредитоспроможності
контрагентів,  коригувань  під  час  оцінки  інструментів,  а  також  специфічних
особливостей операцій; та

б)      вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також
на доходи (витрати) може бути значним.

Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових
ставок, волатильності, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти
і  коригувань  під  час  оцінки  інструментів,  більша  або  менша  зміна  в  оцінці  вартості
фінансових інструментів у разі відсутності ринкових котирувань мала б істотний вплив на
відображений у фінансовій звітності чистий прибуток та збиток.

Розуміючи   важливість   використання   облікових   оцінок   та   припущень   щодо
справедливо.і.   вартості   фінансових   активів   в   разі   відсутності   вхідних   даних   щодо
справедливо.і. вартості  першого  рівня,  Керівництво  Товариства планує  використовувати
оцінки та судження які базуються на професійній компетенці.і. працівників Підприємства,
досвіді  та  минулих  подіях,  а також  з  використанням  розракунків  та моделей  вартості
фінансових  активів.  Залучення    зовнішніх  експертних  оцінок  щодо  таких  фінансових
інструментів де оцінка, яка базується на професійній компетенці.і., досвіді та розрахунках є
недостатньою, на думку Керівництва є прийнятним та необхідним.

Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може
мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість.

4.4  Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів
Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання

фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження
за   цим   питанням   ґрунтується   на   оцінці   ризиків   фінансового   інструменту,   його
прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які можуть
бути пов'язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву
Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.

4.5 Використання ставок дисконтування
Ставка  дисконту  -  це  процентна  ставка,  яка  використовується  для  перерахунку

майбутніх потоків доходів в єдине значення теперішньоЇ (поточноЇ) вартості, яка є базою
для визначення ринково.і. вартості бізнесу. З економічноЇ точки зору, в ролі ставки дисконту
є бажана інвестору ставка доходу на вкладений капітал у відповідні з рівнем ризику подібні
об'єкти  інвестування,  або  -  ставка доходу за атіьтернативними  варіантами  інвестицій  і3
зіставляння рівня ризику на дату оцінки. Ставка дисконту має визначатися з урахуванням
трьох факторів:

а) вартості грошей у часі;
б)  вартості  джерел,  які  залучаються  для  фінансування  інвестиційного  проекту,  які
вимагають різні рівні компенсаці.і.;

в) фактору ризику або міри ймовірності отримання очікуваних у майбутньому доходів.
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4.6  Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
Відносно   фінансових   активів,   які   оцінюються   за   амортизованою   вартістю,

Товариство на дату виникнення фінансових активів та на кожну звітну дату визначає рівень
кредитного ризику.
Товариство  визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовими
активами,  які  оцінюються за амортизованою  вартістю,  у розмірі  очікуваних  кредитних
збитків  за  весь  строк  діЇ  фінансового  активу  (при  значному  збільшенні  кредитного
ризику/для  кредитно-знецінених   фінансових  активів)   або   12-місячними  очікуваними
кредитними збитками (у разі незначного зростання кредитного ризику).

Зазвичай  очікується,  що  очікувані  кредитні  збитки  за  весь  строк  діЇ  мають  бути
визнані до того, як фінансовий інструмент стане прострочений. Як правило, кредитний
ризик значно зростає ще до того, як фінансовий інструмент стане простроченим або буде
помічено  інші  чинники  затримки  платежів,  що  є  специфічними  для  позичальника,
(наприклад, здійснення модифікаці.і. або реструктуризаціЇ).

Кредитний ризик за фінансовим інструментом вважається низьким, якщо фінансовий
інструмент має  низький ризик настання дефолту,  позичальник має потужній потенціал
виконувати  сво.і.  договірні  зобов'язання  щодо  грошових  потоків  у  короткостроковій
перспективі,  а  несприятливі  зміни  в  економічних  і  ділових  умовах  у  довгостроковій
перспективі можуть знизити, але не обов'язково здатність позичальника виконувати сво.і.
зобов'язання щодо договірних грошових потоків.

Фінансові інструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик
лише на підставі того, що ризик дефолту за ними є нижчим, ніж ризик дефолту за іншими
фінансовими  інструментами  Товариства  або  ніж  кредитний  ризик  юрисдикці.і.,  в  якій
Товариство здійснює діяльність.

Очікувані   кредитні   збитки   за   весь   строк   ді.і.   не   визнаються   за   фінансовим
інструментом просто на підставі того, що він вважався інструментом із низьким кредитним
ризиком у попередньому звітному періоді, але не вважається таким станом на звітну дату.
У такому випадку ТОвариство з'ясовує, чи мало місце значне зростання кредитного ризику
з моменту первісного визнання, а отже чи постала потреба у визнанні очікуваних кредитних
збитків за весь строк діЇ.

Очікувані  кредитні  збитки  відображають  власні  очікування  Товариства  щодо
кредитних збитків.

5  Розкриття інформаці.і. щодо використання справедливо.]. вартості

5.1.   Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за
справедливою вартістю

ТОвариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливо.і. вартості активів та
зобов'язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий
стан на кінець кожного звітного періоду.

Класи активів та

Методики оцінювання

метод
Вихідні дані

зобов'язань, оцінки
оцінених за (ринковий,

справедливою дохідний'
вартістю витратний)
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Грошові кошти Первісна та подальша оцінка Ринковий Офіційні курси НБУ
грошових коштів здійснюється за
справедливою вартістю, яка дорівнює
їх номінальній вартості

Інструменти капіталу Первісна оцінка інструментів капіталу Ринковий Офіційні біржові курси
здійснюється за .і.х справедливою організаторів торгів на
вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні дату оцінки, за
операці.і., в ході яко.і. був отриманий відсутності
актив. Подальша оцінка інструментів визначеного біржового
капітаjіу здійснюється за курсу на дату оцінки,
справедливою вартістю на дату використовуються ціни
оцінки. закриття біржовоготорговогодня

Інвестиційна Первісна оцінка інвестиційно.і. Ринковий, Ціни на ринку
нерухомість нерухомості, данінерухомості здіиснюється за дох1днии

собівартістю. Подаjіьша оцінка оцінки професійних
інвестиційно.і. нерухомості оцінювачів
здійснюється за справедливою
вартістю на дату оцінки.

5.2 Розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливо.і. вартості»

Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з Їх балансовою
вартістю, тис. грн.

Балансова        вартість Справедливавартість

2019 2018 2019 2018

1 2 3 4 5
Фінансові активи, у тому числі:
Грошові  кошти 66 796 5520 66 796 5520

Керівництво    Товариства   вважає,    що    наведені   розкрипя    щодо   застосування
справедливо.і.  вартості  є  достатніми,  і  не  вважає,  що  за  межами  фінансово.і.  звітності
залишилась  будь-яка  суттєва інформація  щодо  застосування  справедливоЇ вартості,  яка
може бути корисною для користувачів фінансово.і. звітності.
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6. Розкриття інформаці.і., що підтверджує статті, подані у фінансових
звітах

6.1. дохід від ііеалізаці.і.       тис. іі]н.
2019 2018

дохід від операційно.і. діяльності 32130 -

дохід від реалізаці.і. інших послуг - -

Всього доходи від реалізаці.і. 32 130 -

6.2. Собівартість реалізаці.і.

2019 2018

Виробничі витрати 64 833 -

Витратні матеріали - -

Витрати на персонал - -

Амортизація - -

Зміни у залишках незавершеного виробнщгва та готово.і. - -

продукці.1.

Інші -

Всього 64 833 -

6.3. Інші доходи, інші витрати
Інші доходи 2019 2018

доходи від реалізаці.і. іноземно.і. валюти 1 16 983 2308

доходи від операційно.і. оренди активів -

дохід від зміни справедливо'і' вартості інвестиційно.і. -

нерухомості
Інші доходи 125 -

Відшкодування раніше списаних активів -

доходи від субсиді.і.
ВСЬОГО 117108 2308

Інші витрати 2019 2018

Благодійність -

Збитки від реаjіізацЇі. запасів -

Представницькі витрати -

Штрафи, пені
Витрати від зменшення корисності дебіторсько.і. -

заборгованості
Інші витрати -

Збитки від курсових різниць 70 790 1117

Зменшення корисності необоротних активів -

Списання необоротних активів -

Збитки від зменшення корисності запасів -

Збитки від реалізаці.і' необоротних активів -

Всього 70 790 1117

6.4. Адміністративні витрати
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2019 2018
Витрати на персонал 8779 832

Амортизація 21 10

Оплата послуг банку 142 2
Витрати на оренду приміщень та обладнання ]849 18

Витрати на юридичні послуги та консультування 25 15

Рекламні послуги 31 6

Послуги охорони 464 20

Витрати на програмне забезпечення та супровід 334 0

гнші 104 128

Всього адміністративних витрат 11749 1031

6.5. Інші операційні витрати
2019 2018

Штрафні санкці.і. за договором факторингу 872 -

Інші 15 -

Всього процентні витрати 887 0

6.6. Податок на прибуток
Керівництвом прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового

результату з метою оподаткування.
Основні компоненти витрат з податку на прибуток за звітний період (тис. ірн.):

31.12.19                      31.12.18

Прибуток до оподаткування                                               979                     160

Всього прибуток до оподаткування                              979                    160

Податкова ставка                                                                      18%                      18%

Податок за встановленою податковою ставкою                176                    29

Витрати з податку на прибуток                                       176                    29

6.7. Основні засоби
За історичною Будівлі Обладнання земля меблі та езаверше Всього
вартістю приладдя небудівництво

1 2 з 4 5 6 7

З1 грудня 2019 року - 25 - - - 25

Накопиченаамортизація - 2 - - - 2
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6.8  Грошові кошти
Станом на 31.12.2019р. на поточному рахунку в банку обліковуються за номінальною

вартістю грошові кошти на суму 3 тис. грн. Поточні та депозитні рахунки відкрито у АТ
«Полтава-банк», АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Станом на 31 грудня 2019 року грошові кошти та .і.х еквіваленти включають грошові
кошти на поточних рахунках банків:

31.12. 2019 31.12.2018 Причини змін
Готівка 66 793 5516

Залишки на банківських рахунках 3 4
Всього: 66 796 5520

6.9 дебіторська заборгованість
31.12. 2019 31.12.2018 Причини змін

дебіторська заборгованість за товари, - 14 910

РОбОТИ, ПОСЛУГИ

дебіторська заборгованість по 17 678 -

договорам факторингу
дебіторська заборгованість за 9 -

розрахунками з бюджетом

Поточна дебіторська заборгованість 25 23
Всього: 17 712 14 933

дебіторська заборгованість Товариства не має забезпечення. Прострочена дебіторська
заборгованість відсутня. Станом на 31.12.2019р. основними дебіторами є  зобов'язання по
договорам факторингу. до іншо.і. дебіторсько.і. заборгованості відноситься сплата згідно з
умовами договорів охорони та оренди за якими виконання послуг ще не здійснювалася.

Станом на 31 грудня 2019 року резерви під очікувані  збитки не створювалися.

6.10  Запаси

Станом на 31 грудня 2019 року Товариство не має запасів.

6.11  Власний капітал

Станом  на 31  грудня  2019 року зареєстрований та сплачений  статутний   капітал
складав 21156,00 тис. грн.
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Структура власного капіталу:

Найменування статті Станом на 31.12.2019р. Станом на 31.12.2018р.

Статутний капітал 20 010 20 010

Нерозподілений    прибуток(непокритийзбиток) 1129 326

резервний капітал 17 17

Всього власний капітал 21156 20 353

6.12  Короткострокові забезпечення

З1 грудня 2019 31 грудня 2018
Резерв відпусток 540 67

Пенсійне забезпечення за програмою з - -

визначеним внеском
Поточна кредиторська заборгованість за 29 676 -

одержаними авансами

Всього 30 216 67

6.13. Торговельна та інша кредиторська заборгованість
З1 грудня 2019 З1 грудня 2018

Кредиторська заборгованість за товари, 850 8

роботи, послуги
Розрахунки з бюдрі{етом 176 29
Одержані аванси
Заробітна плата та соціальні внески 35

Інші 32150 7

Всього кредиторська заборгованість 33 211 44

Прострочена кредиторська заборгованість станом на 31 грудня 2019 року відсутня.

7. Розкригітя іншо.і. інформаці.і.

7.1 Умовні зобов'язання.

7.1.1. Оподаткування

Внаслідок  наявності  в  укра.і.нському  податковому  законодавстві  положень,  які
дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалась в
нестабільному економічному середовищі, за яко.і. податкові органи довільно тлумачать
аспекти економічноЇ діяльності, у разі, якщо податкові органи  піддадуть сумніву певне
тлумачення,   засноване   на   оцінці   керівництва   економічно.і.   діяльності   Товариства,
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ймовірно, що Товариство змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така
невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під
знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва Товариство
сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки.

7.1.2. Ступінь повернення дебіторськоЇ заборговаиості та інших фінансових
активів

Внаслідок   ситуаці.і.,   яка   склалась   в   економіці   Укра.і.ни,   а   також   як   результат
економічно.і. нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи
не зможуть бути реалізовані за Їхньою балансовою вартістю в ході звичайно.і. діяльності
Товариства.   Оцінка   справедливо.і.  вартості  дебіторської  заборгованості   ґрунтується   на
закритих вхідних даних (3-го рівня). На підставі аналізу платоспроможності контрагентів-
дебіторів,  у  2019   році  Товариством   не   створювався     резерв   на  покриття  збитків   від
знецінення дебіторсько.і. заборгованості  станом на 31.12.2019 року.

7.2 Розкриття інформаці.і. про пов'язані сторони

до пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами належать:
•   підприємства,  які  прямо  або  опосередковано  контролюють  або  перебувають  під

контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством;
•   асоційовані компані.і.;
•   спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;
•   члени провідного управлінського персоналу Товариства;
•   близькі родичі особи, зазначено.і. вище;
•   компані.і., що контролюють Товариства, або здійснюють сутгєвий вплив, або мають

суттєвий відсоток голосів у Товаристві;
•   програми виплат по закінченні трудово.і. діяльності працівників Товариства або будь-

якого іншого суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною Товариства.
Операці.і. з 3асновником на протязі  2019 року відбувалися в частині надання та повернення
фінансово.і. допомоги. Також рішенням зборів прийняте рішення зг протоколу від 29.11.2019
Про визнання частини поворотно.і. фінансовоЇ допомоги від засновника - безповоротною, а
саме  сума  2130000,00  (два  мільйони  сто  тридцять  тисяч  грн  оо  коп.)  визнано  доходом
товариства.

Протягом  періоду  з  о1.01.2019р.  по  31.12.2019р.  у  Товариства  виникали  операці.і.  з
пов'язаними сторонами (оплата праці директору Товариства). до провідного управлінського -
персоналу   відносяться   директор,   головний   бухгалтер.   Заробітна   плата   керівництву
Товариства та  іншому  управлінському  персоналу  за  період  з  о1.01.2019  по  31.12.2019р.
нарахована у сумі 277 тис.  грн.  і виплачена вчасно, за період з о1.01.2018  по 31.12.2018р
нарахована у сумі  265 тис. грн.

7.3  Цілі та політики управління фінансовими ризиками
Керівництво  Товариства визнає,  що  діяльність  Товариства пов'язана з  ризиками  і

вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись
унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок
впливу  яких  заздалегідь  точно  передбачити  неможливо.  до  таких  ризиків  віднесено
кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний
ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками має першочергове
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значення для ведення бізнесу Товариства і є важливим елементом іЇ діяльності. Управління
ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення
ризику,   кількісно.і.   оцінки   його   можливого   впливу   на   вартість   чистих   активів   та
застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

7.3.1 Кредитний ризик

КDедитний Dизик -ризик того, що одна сторона контракгу про фінансовий інструмент
не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншо.і.
сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та
депозитні рахунки в банках, облігаці.і. та дебіторська заборгованість.

Основним  методом  оцінки  кредитних  ризиків  керівництвом  Товариства  є  оцінка
кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-
яка інша доступна інформація щодо Їх спроможності виконувати боргові зобов'язання.
Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками:

•  ліміти щодо боргових зобов'язань за класами фінансових інструментів;
• ліміти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом  (або асоційованою

групою);
•  ліміти  щодо  вкладень  у  фінансові  інструменти  в  розрізі  кредитних рейтингів  за

Національною рейтинговою шкалою;
• ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними

до заходів мінімізаці.і. впливу кредитного ризику Товариство відносить:
-встановлення внутрішнього обмеження обсягу дебіторсько.і. заборгованості в активах;
-диверсифікацію структури активів;
-аналіз платоспроможності контрагентів;
•здійснення  заходів  щодо  недопущення  наявності  в  активах  Товариства  простроченоЇ
дебіторсько.і. заборгованості.

У Товариства для внутрішньо.і. системи заходів і3 запобігання та мінімізаціЇ впливу
ризиків створені: система управління ризиками, внутрішній аудит (контроль).

Щодо дебіторської заборгованості
Станом на 31.12.2019 року в  активах  Товариства    заборгованість по договору

факторингу  в  сумі  17 677,7 тис. грн.  Загальна сума прав  вимоги  за  цими  договорами
складає 32130 тис. грн.

За резу]іьтатами проведеного аналізу, враховуючи підходи затверджені в Товаристві у
межах  системи  управління  ризиками,  Керівництво   прийшло  висновку,  що  з  дати
первісного визнання кредитний ризик позичальника   не зазнав   зростання і є низьким.
Відсутні факти, які б свідчили про ризик невиконання зобов'язання.  Використовується
модель  розрахунку  збитку  з  використанням  коефіцієнту  співвідношення  грошового
потоку до загального боргу.

7.3.2  Ринковий ризик

Ринковий Dизик -це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки
від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик
охоплює три типи ризику:  інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик.
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Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акціЇ,
відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у
зв'язку з інвестиціями в акціЇ, облігаціЇ та інші фінансові інструменти.

Інший ціновийрщ±±±±§ -це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові
потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім
тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від
того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента
або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з
якими здійснюються операці.і. на ринку.

Основним  методом  оцінки  цінового  ризику  є  аналіз  чутливості.   Серед  методів
пом'якшення   цінового   ризику   Товариство   використовує   диверсифікацію   активів   та
дотримання лімітів на вкладення в акці.і. та інші  фінансові  інструменти з нефіксованим
прибутком.

7.3.3 Ризик ліквідності

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

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточноЇ ліквідності.
Товариство  аналізує  терміни  платежів,  які  пов'язані  з  дебіторською  заборгованістю  та
іншими  фінансовими  активами,  зобов'язаннями,  а також  прогнозні  потоки  грошових
коштів від операційно.і. діяльності.

Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов'язаннями Товариства
в розрізі строків погашення представлена наступним чином:

31 грудня 2019 року до1 від1 від3 від1 Більше 5 ВСЬОГО
м)сяця місяцядо3місяців місяцівдо1року року до5років років

1 2 3 4 5 6 7
Короткостроковіпозикибанка - - - - - -

Торговельна та іншакредиторськазаборгованість - 850 - - - 850

Розрахунки збюджетом 176 - - - - 176

Заробітна плата тасоціальнівнески 35 - - - - 35

Поточназаборгованість задовгостроковимизобов'язаннями - 32150 - 32150

Всього 211 850 32150 - - 33 211



31 грудня 2018 року до1 від1 від3 від1 Більше 5 ВСЬОГО
м1сяця місяцядо3місяців місяцівдо1року року до5років років

Короткостроковіпозикибанка - - - - - -

Торговельна та іншакредиторськазаборгованість - 8 - - - 8

Розрахунки збюджетом 29 - - - - 29

Заробітна плата тасоціальнівнески - - - - - -

Поточназаборгованість задовгостроковимизобов'язаннями - 7 - 7

Всього 29 8 7 - - 44

7.4  Управління капіталом
Товариство  розглядає  управління  капіталом  як  систему  принципів  та  методів

розробки  і  реалізаці.і.  управлінських  рішень,  пов'язаних  з  оптимальним  формуванням
капіталу з різноманітних джерел, а також забезпеченням ефективного його використання у
діяльності  Товариства.  Ключові питання та поточні рішення,  що  впливають  на обсяг і
структуру  капіталу,  а  також  джерела  його  формування,  розглядаються  управлінським
персоналом. Механізм управління капіталом передбачає чітку постановку цілей і завдань
управління   капіталом,   а   також   контроль   за   .і.х   дотриманням   у   звітному   періоді;
удосконалення   методики   визначення   й   аналізу   використання   усіх   видів   капіталу;
розроблення загально.і. стратегіЇ управління капіталом.

Управлінський  персонал  здійснює  огляд  структури  капіталу  на  кінець  кожного
звітного  періоду.  При  цьому  проводиться  аналіз  вартості  капіталу,  його  структура  та
можливі  ризики.  На  основі  отриманих  висновків  Товариство  здійснює  регулювання
капіталу  шляхом  залучення  додаткового  капіталу  або  фінансування,  а  також  виплати
дивідендів  та  погашення  існуючих  позик.  Товариство  може  здійснювати  регулювання
капіталу   шляхом   зміни   структури   капіталу.   Система   управління   капіталом   може
коригуватись  з  урахуванням  змін  в  операційному  середовищі,  тенденціях  ринку  або
стратегі.і. розвитку.

Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:
зберепи спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і
надалі   забезпечувало   дохід   для   учасників   Товариства   та   виплати   іншим
зацікавленим сторонам;
забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін
на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику.

дотримання  вимог  до  капіталу,  встановлених  регулятором,  і  забезпечення
здатності     Товариства    функціонувати    в    якості     безперервного    діючого
підприємства.

23

44



Товариство вважає, що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється,
дорівнює сумі капіталу, відображеного в балансі.

Склад власного капіталу на дату фінансово.і. звітності                        21156 тис. грн.
-зареєстрований капітал (оплачений капітал)
-резервний капітал
-нерозподілений прибуток

20 010 тис. грн.

17 тис. грн.

1  129 тис. грн.

7.5  Поді.і. після Балансу

Між датою складання та затвердження фінансовоЇ звітності жодних подій, які  є
суттєвими  та могли  вплинути  на показники  фінансово.і. звітності  та економічні рішення
користувачів,  не  відбулося.   Керівництво Компані.і. вважає  що між датою складання та
затвердження фінансово.і. звітності не існувало подій, які б могли вплинути на показники
фінансово.і. звітності та економічні рішення користувачів.

директор

24

4;-``

с. джиоєв



'.l

ґ€ї

с'.6





;",",:".,,.,,,":,:.,:І,":,"І„,,,,,,,",,,,,І.І,.І,І::.:,І`І.І,,,:ІІ.,І,,І,,І;ІІІ:"ІІ::,,,,;,;,,,І,;,,".,:,:,;,,,:,,,:,;,;,:,,,,,,,,,,,.,,;,,,,І,:І,,#,,,,,,,#.ї,Ії,Іv,;,",,,,:,І:,,,,,І:\:І,.::ІІ,,.,,І,,І,"

•.-.,.,,,/,/::.,,/.,,..,";,,'',/;ї/:-:,._./:,.:,

:",,,-.-І--"І,,І,,,:І,:,,,..ІІ-''І"І"`":`,І',І;І,,',:,',І,:,:,І::,;,:.,:,`,;;;,,;'::'':,';:,;,.:,.,,;,,',;,:,:,:,,;І,,',,,;,:",;,І',,:,',;'1::ІІ`,;:,:',,ІІ,.,',ІІ,',І,:,,;

І"І."'.''!""""".`І"',V`Iо.LиVАV.І,v}ІІ(І)и.L1І,,!г,)

VA

t/#



((

))

лgdжа

w

і

;

иLdаз

':ї)

d0}Z

нї

_--`

#:,:::,;';'i:;,,ї,';;..::ї`','`.:,,,,:.::;І:,:,T

•ішоdїй#Uґїоч€ф5

#,##й,f1,€'`":'А:%ґf:..#`

Іi5

їїїїїї

`шн,

її

їїїї,ї

їїї

Еіж8,iа-фпїйелЕЕЕ(Y
+ї-і_=ї-`ї

ї-

а&*,L4Е&1в$

ї

_fїй,6_-";*

ї

їїїї-їїjїї

Е!ншх
+--.!:.;;W

m`

її\-ї`ї
1+*J

gїї:ї:їїї

ІнБ

і



J4

Jо



'



Товариство з обмеженою
відповідальністю

«Акг «китАєвА тА
пАртнЕри»

ідЕнтиФікАція тА опис інФормАціЇ з прЕдмЕтА зАвдАння

ч'

Ф

Ми здійснили  виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом
чи оглядом історично.і' фінансово.і. інформаціЇ, щодо звітних даних Товариства з
обмеженою  відповідальністю  «дСд  ФІНАНС»  за  2019  рік  (далі  -  Товариство)
даних  фінансово.і. компані.і. вимогам,  ви3наченим  „Порядком надання звітності
фінансовими  компаніями,  фінансовими  установами  -  юридичними  особами
публічного  права,  довірчими  товариствами,  а  також  юридичними  особами  -
суб'єктами  господарювання,  які 3а сво.і.м  правовим статусом не  є  фінансовими
установами,  але  мають  визначену  законами  та  нормативно-правовими  актами
держфінпослуг    або    Нацкомфінпослуг    можливість    надавати    послуги    з
фінансового лі3ингу",  затвердженим Розпорядженням Національно.і. комісі.і.,  що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26.09.2017р.
•+а № 3840 (даTіі-Розпорядження  3840).

3вітні  дані   фінансовоЇ  компані.і.  -  звітність   (інша,  ніж  фінансова     та
консолідована  фінансова звітність),  складена на підставі даних  бухгалтерського
обjііку  за  відповідний  період  (2019  рік),  що  містить  показники  діяльності  та
подається за формою і в обсязі, визначеними Розпорядженням 3840, 3атвердженим
Національною  комісією,  що  здійснює  державне  регу7іювання  у  сфері  ринків
фінансових послуг від 26.09.2017 року.

Застосовані критері.і.

Критері.і., за допомогою яких було оцінено звітні дані фінансово.і. компані.і.,
містяться   у   Розпорядженні  3840,  затвердженим   Національною  комісією,   що
3дійсі-поє державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26.09.2017
року та полягаіоть  у підтвердженні  достовірності 3вітних даних, а саме того, чи
складені вони на підставі даних  бухгалтерського обліку 3а відповідний період і
містять пока3ники діяльності, що не суперечать один одному та є порівняними.

Обмеження щодо розповсюдження

Оскільки  застосовані критері.і.  визначені у Розпорядженні 3840,  розроблені
Національною  комісією,  що  здійснює  державне  регу7іювання  у  сфері  ринків
фінансових   послуг   Укра.і.ни   з   регутіяторними   цілями,   попереджаємо,   що
інформація з предмета завдання може не підходити дітя іншо.і. мети.
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Оскільки  цей    3віт  складений  виключно  д7ія  надання  до  НаціональноЇ
комісі.і.,  що здійснює державне  регулювання у сфері ринків  фінансових послуг
Укра.і.ни, в результаті чого він не може використовуватися для інших цhей і не
може бути розповсюдженим між іншими сторонами ніж Товариство з обмеженою
відповідальністю   «дСд   ФІНАНС»   або   Національна   комісія,   що   здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Укра.і.ни.

Відповідальність сторін

Управлінський  персонал   Товариства  несе   відповідальність за складання
3вітних даних фінансовоЇ компаніЇ відповідно до чинного 3аконодавства Укра.і.ни
та  Ро3порядження  3840,  затвердженого  Національною  комісією,  що  здійснює
державне регуліовання у сфері ринків фінансових послуг від 26.О9.2017 року та за
такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним   для складання таких
звітних  даних,  що  не  містять  суттєвих  викривлень  в  наслідок  шахрайства  або
помилки.

Відповідальністю аудиторів є   висновок щодо відповідності звітних даних
фінансовоЇ компаніЇ вимогам Розпорядження 384О, затвердженим Національною
комісією, що 3дійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
від 26.09.2017 року.

3авдання   виконувалося   3гідно   з   Міжнародним   стандартом   3авдань   з
надання впевненості 3000 „3авдання 3 надання впевненості, що не є аудитом чи
оглядом   історичної   фінансової   інформаці.і.'',   відповідно   до   Міжнародних
стандартів  контролю  якості,  аудиту,  огляду,  іншого  надання  впевненості  та
супутніх  послуг  (видання  2016-2017  років)  приймаючи  до  уваги  національні
нормативи.

Аудиторська    фірма    дотримується    вимог    Міжнародного    стандарту
контролю якості 1 та відповідно впровади7іа комплексну систему контролю якості,
регламентовану   політику  та   процедури   щодо  дотримання   етичних  вимог,
професійних стандартів і застосованих вимог законодавчих та нормативних актів.

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у
Кодексі етики професійних бухгалтерів, який ґрунтується   на фундаментальних
принципах  чесності,  об'єктивності,  професійно.і.  компетентності  та  належно.і.
ретельності, конфіденційності та професійно.і. поведінки.

ОГЛЯд ВИКОНаНО.1. РОбоТИ

3авдання передбачало виконання процедур для отримання аудиторських
доказів щодо того, чи складені звітні дані фінансовоЇ компані.і. на підставі даних
бухгалтерського обjііку 3а відповідний період і містять показники діяльності, що
не  суперечать  один  одному  та  є  порівняними.  Вибір  процедур  3алежав  від
судження аудитора, які передбачали: отримання ро3уміння предмету перевірки
та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків
можливого  сугітєвого  викривлення  інформаці.і.  про  предмет  перевірки;  ді.і.  у
відповідь  на  оцінені  ри3ики,  в  тому числі  розробку  відповідних  аудиторських
процедур;    виконання    подальших    процедур,    які    передбачали    перевірку,
перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; оцінку достатності
та відповідності отриманих дока3ів.
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Планування та виконання аудиторських процедур здійснено у масштабі,
пеобхідному   для   3абезпечення   одержання   обсягу  достатніх  та  прийнятних
аудиторських   доказів,   необхідних   для   формування   обмежено.і.   впевненості
аудиторів щодо предмета перевірки.

Процедури,   виконані   у   завданні   з   надання   обмежено.і.   впевненості,
відрізняються   за   характером   і   часом   від   процедур   завдання   з   надання
обґрунтовано.і. впевненості, маючи при цьому менший обсяг. Рівень впевненості,
отриманий  у  завданні  з  надання  обмеженоЇ  впевненості,  є  значно  нижчим
порівняно  з  тим  рівнем,  який  було  б  отримано  у  ра3і  виконання  завдання  3
надання обґрунтовано.і. впевненості.

Висновок

На основі виконаних процедур та отриманих дока3ів ніщо не привернуло
нашо.і.   уваги,   що   б   змусило   нас   вважати,   що   Товариством   з   обмеженою
відповідальністю   «дСд   ФІНАНС»   при  складанні   звітних  даних   фінансово.і.
компані.і.  не  дотримано  в  усіх  суттєвих  аспектах  вимог  Розпорядження  3840,
затвердженого  Національною  комісією,  що  здійснює  державне  регулювання  у
сфері ринків фінансових послуг від 26.09.2017 року.

Інша інформація

ОСНОВНі ВідоМОСТі ПРО аУдИТОРа

NQIVn ПОказник ЗНачення

1
Повне         найменування         та ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ідентифікаційний  код  юридично.і. ВІдПОВІдА71:ЬНІСТЮ «АУдИТОРСЬКО-
особи консАлтинговА групА «китАєвА

ТА ПАРТНЕРИ»,  40131434

2
Номер   та   дата   Свідоцтва   про Свідоцтво  Ng 4657, видане згідно Рішення
включення            до            Реє стр у АПУ № 319/2 від 24.12.2015 року;
аудиторських  фірм  та  аудиторів, дата, до яко.і. свідоцтво чинне 24.12.2020
виданого АПУСвідоцтвоАудиторсько.і.    палати року;

Номер  бjіанку  1591  Рішенням  АПУ  №
УкраЇни    про    те,     що    суб'єкт 363/5 від 12.07.2018 року,
аудиторської  діяльності  пройшов
3овнішню      перевірку      системи
контролю     якості     аудиторських
ПОСЛУГ,    СТВОРеНО.1.    В1дПОВ1дНО    дО
стандартів          аудиту,          н о рм
професійно.і.             етики             та
законодавчих      і      нормативних
вимог, що регулюють аудиторську
діяльність



Номер           реєстру           Суб'єкту третій
ауди'горсько.і.        діяльності        для
3дійснення обов'язкового аудиту

3 Прізвище,      ім'я,      по      батьковіХамаєва Оксана Геннаді.і.вна
аудитора,         який         проводив сертифікат  аудитора  серія  А  №  007341,
аудиторську   перевірку,   та   серія,виданий  рішенням  Аудиторсько.і` палати
номер,   дата   видачі   Сертифіката Укра.і.ни   №   319/3   від   24.12.2015   року,
аудитора, виданого АПУ чинний до 24.12.2020 року

4 Прізвище,      ім'я,     по      батьковіЯкименко Микотіа Миколайович
директора,    номер,   дата    видачісертифікат  аудитора  серія  А  №  006997,
Сертифіката   аудитора,   виданого виданий  рішенням  Аудиторсько.і. палати
Апу Укра.і.ни   №   261/2   від   29.11.2012   року,

продовжений рішенням АПУ №349/2 від
28.09.2017 року до 29.11.2022 року

5 Міс цезнах одження        (юр идичн а 02099, м. Ки.і.в, вул. Ялтинська, будинок 5-
адреса) Б, кімната 12

6 Телефон/ факс 098 473-97-70
7 е-mаіl mаіl@асg.kіеv.uа
8 веб-сайт www.асg.kіеV.uа

ОСНОВНі ВідОМОСТі ПРО УМОВИ дОГОВОРУ:

дата та номер договору: договір № 10-1/3 від 10.03.2020 року;
дата початку виконання завдання з надання впевненості: 10.03.2020 року;
дата закінчення виконання завдання 3 надання впевненості: 24.03.2020 року

Аудитор
(сс`р"фііtат аудитора  серія  А  №  ОО7341,  виданий  рішенням  Аудитор``f\t:со=
ііинниЇ1 до 24.12.2020 року)

.;`\'..,,-а-,

ди р ектор                                                                               , \.`\\),j_:--+ ' _ г `' -` ^ `, tг

LС±1Р=Т_ф_l=_а_Т_:У_д_Т:_?f_.С.еРІд`4`тN.9^Я9:9_9.7_J.ВоИ:^аТ#.й,ЕІ_Т.еН_Н_Я.Мп.А.УТлТ.ОРfР=`$І`V±Їі$#,'tпродовжений рішені.іям АПУ №349/2 від 28.09.20і7 року до 29.іі.2022 року)     ```±.

дата складання аудиторського висновку : 24.03.2020 року

•`.\

йj~аЇ\аЄ3ВващЗjГ;2oі5року,

менко М.М.
261/2  від  29.11.2012  року,



додаток б
до ПОрядку надання звітності фінансовими
компаніямі{,  фінансові"и установами -
юридичііими особами публі`їного праЕа,
довірчими товариствами, а також юріідmізими
оєобами - суб'єктами госгіода.рювання, які за
сво`і`м правові" статусом не є фінагісові"и
}Jстаііовами, але мають визначеtіу заіtоиаі\m та
ноі"ативногправовими акггами держфінпослуг
аГю ]"Іацколіфінпосjіуг можливість надава"
послуги 3 фінансового лізингу
(підпуіїкт  І  пункку 9 р()зіііjіу ІП)

Титульнііі~іаркуш

гіїБаа_
l і!t|Jtjгt^`і{шііо  і іі;і'іїіерjіжуtо.

дLивJїтФ__

з гіитань складеної ін
ищенюк Їнна

хгаJпе

Іg_Чs?_фо_н_Зjs94рьt ;     042874806

Їнформація фінансовоЇ установи за IV квартал 2019 року

--h,.,lzщсн,,  шL,І:їг.`'                                      ґ'31 `

LЇt`tрочсі іе  ґіаі`t,`ісі і.vі!{іішя  фінансоію.і.

ґv;срія  їа  і.іtjмср  Сііі,,.ігjtvіmа  про

|)С('СТР{`ІІіІО   (і)іШlІtСОҐ}О`l

l}іLчіі   ііIшаш`t}[!ііх   гіосj.і}.і`

}l..1ЯF\.іОГРИМ{ШОJ]і1ІСі!'!іЇ

_Іру_дпр_,?=0J('І,оку
і     ТОВ t<дСдФіианс»

5583%~3-35

гїтбї6`_'

К`~`Р;ІШШ':(})іі'ІaНС{)lЗ().І.УСТаНОВИ

5Ґ]2                 |  Код фінаі!сово'і` устан{tви

іфіГі::::::г:ОкШрП;ідВиУтуП°ЗИІ{У,mОМУЧИСtтіііаумовах

Надашгя посттуг з факторингу

(#ґ,';  А„„„
(п.  1.  Б.)

-_T

г



додаток 7
до Порядку ііадаі]ня звітіюсті фінансовими
комланіями,  фінансовими установам и -
юридичними особами гіубліііного права`
довірчими товариствами. а також іориUіиіші"и
особами -суб'сктам и господарюі3аLіня. які 3а сиоЇм
{іравовим статусом не є фіtіансовимн устаііоііами`
аjіе мають визначену заh.о!]ами та норматґіпііо-
пря8овими актами деі>жфіііпосjіуг або
Нацкомфінпослуг можливість tі`dдава`ги  пt>с,'іуг`н .!
фінансового jіізинту
(підпуі]кт  1  гіуrікту 9 розділу  |lІ)

діовіjіка ]тро обсяг 'га кількість укладеііих та викоFіаних договорів з надаIі[ія фіпаііt`овііх
посJІуг

іа  період з  о1,10.2()19 гіо З1.12.2019

Най^{сііуваґіі{я фіt{аtісово.і` устаtіови або лізингодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕІІОІО
вщп овIдАJіьністю "дсд ФінАнс"

Кол Є`дРГІОУ фінансовоЇустаіюви  або лі.і"годавuя  З9656ЗS5

№   |    LЗиjі tІjінаrісово'і`
'3,'           пt>слуги`  яка  с

г!             гтрсjіметом
д()говору

1

І        Надання  ііослуг
'j {ltактоt>и н гv

2    t    Н<`даh.ня  г]осjіуг

з фіfіаіісового

'Jадання

Надання

Кількість

у Іmадс [Іих
доГОВОРіВ,
зобов'язаі+

l1я  за

якими ие
виконаііі

на ІІочаток
звітіюІ.о
періоду'

укладен   |  (іоршиітн
их                   а ,'и

JІОГОВОРі           фіЗИЧІ1а

в3а
пері(,д`

пп.
особа'

резидент
чи

нерезиден
т)

|Ориііична.
рс''идеm

0                      Jl                  (J

(

l0

Залучення
фінаисових8к"
вів юрі]дичних

осіб  і3
зобоЕ'язаі+ням

щодо
наступііого .і.х

(`   ,             нада]JlІя
|   коштів у поз

І{C`ріііші{фіі{аIісово.і устаі{овн або

____L_______

Іґ___TтІ
лізі]і{годаtіLи

| .o.1oвний бухгаjlТеР абО оСОба,  на яку гІОкjlадено

фі+{€інсовtjЇустаііовиабtпіізинr`о.гіа.віu]

розмір
фінансово
го активу

у
грошовом
у виразі

(тис. грн).
Іцоє

предметом
договору(і

6

вид
фі)+аіісовог

о активу
(гро1[,і`
майно'
борґові

3обов'язаіін
я). шо є.

предметом
договору

Кількість      І     Кількісїі
виконаних

(анульовани
х) дсіговорів

за період.
шт.

веденнябухmітерФіг`о^:б{`іф\Ї$Ї:'

догон(,',ів.
зобов'я.!ан

l'я  Ja

якими !іе
виконаііj
t,а  кі,,с11,,

ЗВіП1ОГО

сріо`,1}'`

uп.

()()

0(J

(п.  L  Б.)

ХРИіцСіііС)h.  Uvl

('п    І.  Б   )



додаток 8
до Порядку  і+адаііі.ія  звітності фіі{аі+совиміі
компаніями`  фіі{ансо8ими устаііовами
іоридmними особами гтуб.чіч ного гірава,
довірчими товариствами> а також іориличНим іі
особами -суб'єктами гослонарю8ання, які за
сво.і.м правовим стаіусом не є фіна[ісовнмн
установами, аjіе мають ви3начен}J законами і а
нормативно-правовими акїами дсржфі нгіосjіуі.
або НаLікомфінпослуі. можливіс.гі, ііаj-Lава"
i]осjіу" з фінансовото т]ізі{нгу
(підпу[ікт 3  пункту 9 ро3дjJIу |]1)

довЩка про обсяги та кількість ііаданих фінансових послуг за договорпми
фіііансового лізингу

m період 3 за період з о1,10.20Т9 гіо ЗJ.J2.20Ї9
ТОВАРИСТВО З ОБГ`4ЕЖЕНОЮ В|ЛГІОВІЛАЛЬШСТЮ "ПСЛ ФІНАНС"

(найь4еLіува+іііялізііііголавщ)

З96563s5
( кол лі3ингодавця за ЄдРГЮУ)

lнформація про вартість акі.ивів, щодо яких лізингодавцем укладені

1.  ЗЯ  ВИд8МИ

рq9__ліз_иJІ_гу_____
|-ІОВі  /lОГОВОРИ

фjНаНСОВОІ`О  .7Їі3ИLlГУ,   Т`ИС.
lII

інансового
ІІрс/"ста
іізингу (за

1 оБлАднАн":

трАІ1спорт:
легковіавтомобілі(до4ііасаzжL±s!±рgмісць)
аDтомобілі,ний транспор.і` juія
qзgец_кр`9.ЕLеj2евезеньібіjіьшс4Lдаggз!s!!рg!±
автомобільн" трансіюрт д+ія

звітн,,й        !

Еїо4Lі

вартість

договору
('3а звітний

період)

Гіортфеjн. договорііt
фі НаНСОВО|`()  j.Гі.Зl1І[ІY`  Т ИС

гш;;іїгг~їаь-;ість
l`Іреjlмета
лізиfпу

(на
кіпець

договор}' (` ііа
кінець псріод.у і

фlL1г______::____L__:

і9шLL
вантажопсревезень, споряджеііа маса яh-ого
м?itщ2_а_б+2_дLкрівmос3`5т
автомобіjіьіііі й траі]спорт для
ваіі.і а-^-опєрсвезеtіь. споряджена маса якого
біJ'ьше

воJ1''ий
з" і_з.і.і.щ_і.іjіч_тр_а_нс.гіLgр_т~ _._

_  ав_і_g_трgJt!€дgр1___ ._  ________

.іЦЩУ.Ч.Ї2З.Ч_Є.ЧСJ>Ш     .     . ___
БУІ1ІВЛІ  ТА СІ1ОРУПИ

ї

ї

готт_ :__ _Q-їг__-=:=Е



.jіо_§}J_в.t!.є!пром_ч_С_Jф
gщЕс_ь.kєго.сj]_о_аар±
легка пт>омисловість

Llед_Ч.:I.Н? ОФ9.ЧУіовування   _
L±с1JІургLя--
і   леDеDобііа  п омисловість

____     -____ч_____г_

т .га jіогістика

Lїі!рч(_)'_за

Lї1мlІ''_Jа''І?_9±LиL±

Lкрч[LюJsр_+І_а_]_?

.\!s3.ні.іЕ?_еіЇ!gЛїs!рLііНj9Є2Т±9!sЗ±!

F:їїт-=-l

\
0 0 0
(Jl0 0
()l0 0
0 0 0
0 () 0
0 () ()

0l()

Оо

.З...L3Lз_стл2g!sgLмjШLд_QіgзgвівjФі!±а!!єgЕgгшіЗ_И_Шг
0

б.іj±ьще~2`_а_Qg*дор_!.в_н_кр_єL±рокам

§іJі!>.щ_g.=5а.б_о_д.QрівtікрєJ..0Lрg_іс_щ___

усьог,J

__-___б_   _    __    т___       b-

_____o_-_    ї         __
()

-=і--=-==--ІІ---І -== ==-гґї     _їIіпт`=`LL-_ї-Lі-=ґ_J-r   -

-ц---+----Q----
і!

Іііформація про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лі3ингу

державніій  !  Юрид»чm
секгор особа -

ре1,{деI'т

|  Юриjіична
Особа -

нсрезндсііт

Фіз'Іч''а
особа _

рсзl'дент

Фіз'Іч']а
особ8 -

І]ерез,(дсІ]т

l-.-К-іjі-ькіс-гь

укJІilдених
д_ог.Qвор, в.  L,Jї

2.  Кілі,кісті,

Лі3ИІ1ГООдеРЖУі3аЧіВ`

3 якими уклалено
&О_lgLВОРіі,ш'L_і_
З.  Заішь[іа  і!арті
аКТИОЮ`  ЩОЛО ЯК
бу." укJ,аJІєні

б____ї_b

:ігі---
•|. СILіаііено лізиjігоnавшо за

J. L J1і3иіігоізі  плат€*j_`_тLЕС.  ірн            ____ ....
J___  -_ т__0__-_| і  с}іма`  яка

!;::.

1дшкодовує
ас."иу вартості

РsLд.м`?.Та.діЗЧ.Ч_Г2L___
)  пjіатіж як

ви[іагоро,`а
j]ізиигодавцю за
о.і.римане  в jті.знm
майно
j j  комІісіісація
відсотків за

4) інііjі витра"
лі'3ингодавц;і,

ередбаче,Іі

4.2.  Інші

відшкодуваI{ня
лі'3LtітгоjLавцtо  за

виh.оііаними

5.  Кількість

виконаіїих
(анулі,оізаtlих)

()0

ш

Фі?и`іііа особа -
суб,скт

ltідПРИСМІ||1Щ,КОЇ
ді,lJ-ІІ'IJґ,сті

()

_L_



Інформація про джерела фінансування нових договорів фіііансового лі3ингу

д>ісерсj'm фі" і{суван" Вартіс.гь  ґіреjімеі" ,'[ ізин]`у .!
гіодатком  []а додан~v вар.і`істі, (.jі`

Аваіtсрі_Lи.#_Lіjі_атjж.лі?.и_нг_оQірLи_мівL9±е
Власіmй  кагIі.гал лізинґово.і' комііані'і

_КрLсл_итL_Lбанхів

Ljіи_пуск±ііі_і.іі!і.Х_lаЧ9РjL
|  Кошти міжнаDОпних фі" гані,3ацій

ош".деj2жавноготаміСuеВИ_Х_бj9ЇЇЗ2ЇЧі_Р
Ішс

Керівннклі"іігодявuя

ГоловііиГі бухmлтер або особ8, m яку
іIоh.jтадсііо всденіія бухmлтерсьh-ого обj
J'і,)mlг('даІ}(lя

О
ґ'
0

хL2щ1д2_LІ ,_Q І(  ' , м
(п,  L  Б.'

Е
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додагІu,<  ' ,'
гіо  Поf)я,тку  гіа`гіаіtня  !вііttосіі  г|tіііа+ісоіінми  комііаіііjімtl`

фіІlаJТСОВ"И  ,vС`Та)(О8zLМII  -' ЮРШіИ`іJі"Н UСОбомИ  {|}`б.'lіЧі{і`' О
праііа, довірчимн товарііс-mами. а mкож юриjіиtімми
ttсоСmм.і -суб.єіmw госг[о,.іарюваіііія, які .!а сво`і.м гіржовим
стаtгусом ;іе є t|іінаіісовнлін усгаііоваhін. алс макїfі.  гіmііачсіі.v
•jaкоііаміі 'г8 ііормgивііо-ііравовttми аігіаміІ дсржфііtііос,tіуI

дбО  НаtlКОМфіl|ПОСjТУҐ МОЖj"ВіС'ЇЬ  іІЩаВВ"  ПОСjіУm 3

фінаwсовогU лі"нґу
([ШіtУНК.Г  З   ГіУіlК'іУ  `)  іЮГ5іііЛУ  ІІ1  )

довідка про обсяги та кількість ііаданііх фінансових послуг за договорами
гаран.І,ії

J`Іайменуваіmяфії{ансово.і'установиІQВL(ідLСдФІНАНС2
ідеmифікацjйний код за єдрпОу фінаіісової установиЗL2ф§6.3$5

за  період з о l .10.2019 до 3 І . l2.20 І 9

.\t       !              Г|Оказ[іи^-
vл      l    .ііяjіі.ііост|  га

І         !   ;ТогоноріD

' юри,"ч1m,\'и
ос`J3-и'
_\'_JчLWJі±_исJ„.
''  t{)[)иL"`'''им„

(ю()боліи  .  су6'сk-m^t
І1}9."9дЖкр.Р9l±L1.Е`.__

.чіжі]арошіtіх

1 ф,"ч,,,"г,
особамн.

_L'_чмz±!!ші.,___
з 4Iізітчними особа;м
• сt6.ґкгтііми

Iт,д,,р,,смt,и,L,,к()ї
`.Ijj'J]ь'Iос-lі

=  =     ;   .чl`л-wар(,/"„х

.\-е

щ__L   ____
І              )   llL1кJ"h.

:}       піініінііеннх       І

`          _-_--T

г! г-_!

't

!-

І

їj'I

г

'j&г'&льігііН  обсwг (тfіс.  г

Іщфіс«Nї в±і!Lіtо.і.і.аі.Lwіх__,._іірнііwііеL!!±±±_

ІТОказіtик пія.іі>ііості  і`аг)а.ііа

і9 рLа.іjЦl)_а_Lі)|тіі и й пе ріФjі            _
I.аг)аігіі\.,гіт.игініюііі

за^-tгіч€нііям сі   о КY  J1lI  l         аН11'

:.i пілмсjі!ою крсдіmtра  Dіл своЇх ггро8 та і`аг!аmєю uіjіяхом  гі(ілаіmя гараі
•}аяв|t  п   о  3[!Іjlьнl`І||]х  І|uгu  8ід обов'язкі8 `}а  га   ajl    с`ю

3 k`іj]ькісTь jіогОfіОРі8  г&гіаflТіТ`  УК,іаЛе|Im  За .вhtіій  тісг)і`)д.

]: .Jомv  t.мсііj тсі} мі|' якнх:
3I _щсJІ_uкрефJкрів Іu. 2 ІкркаJ`
з2 бі,.іL,шс 2 або j]оовіпос 5 юкамтз бі,іьuіс  5  або jіоD внкк  і () і]окаN
34 більші`  |0  Dокі8
J 3в,`овоqегім гіґіав& зFіоіютііо`. flwмоm ло боРЖ"m 2gjкрЇШаМИ l

h.ерівііиh.фі"іісовоЇу'стаtіови

Голові+иі1  Ґ)ух галTсі) аҐ)() особа. на
гіоіс,іадсно ведеіііія бухіuгпе|]сько
об,іікуфінаіісоЕіо\..vстаііоі]и

`  ,`  13
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___ї--_____________

------ J--: ---------- г ---------
-ії       1 __-__ _

джиос.D д.с.
(п.  І.  Б.)

-х-г-єJ-Lм=
(п.  І.  Б.'
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додаток 14
до ГІорядку надання звітності фінt"совим и
компаніями, фінансовими установами -
юридичіїими особам и  ііубjі ічі{ог(> тіраі3а.
довjр`tими тов8риствам и. а також юріідич і ііі,\t tt
особами -суб`єктами госґіодарюваі{j{я,  які 'jа
сво.і.м правовіім статусом не є фінансо",`"
установами. ше маю.і.ь визначсну r;акt>нами іа
нормативно-правовими актами дсржфі tігIос,-іуі`
або Нащ{Омфtі]послуг можjіивість і]пдаваі н
пос,туги з фіііа+ісювого лі'jнгZгу

(підIтуіікт  1   гіуііі{ту  1О  роздhу  ПІ)

Інформація
щодо структури основного капіталу фіиансово.і. }`стаііови

станом на З1 грудня 2019 року

Найменування

13

Ба.іансова вартість цініїих паперів, що не перебувають в біржовому
списк}J принаймні однієЇ з фондових бірж (у тому числі торгівля
яки,\іи на фоіідових біржах заборонена закоііодавством Укра`і`ни)` крім
цінних паперів, емітованих або виданих центраjіьними органами
виконавчо.і. в,іа,ди, мjсцевими органами виконавчо`і. влади ,
Національним банком Укра.і.ни та державною ігіотечноіо установою, а
також щнних папе ів міжна одних

іхоаjтансовоіваj2іQетj~_
Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в ро`"ірі
75 відсотків .і.х балансово.і. ваї>тості

ре'3ультаті наданнядебіторська заборгованість` яка виникїіа не в

Ба.іансова вартісп, гіаявних у сті]уктурі

Lн_в9_стИЦі'|)_Ш

;Їі-асііос'і`іфііЇ=`і:-к-Бйпан`іі.
коііструкцій щодо взаємного контроjію (зустрічні довгострокt>і!і
інвестиці.і.) одніг,Ї особи над ііішою
Гн-hіфіТГаіТсТББЇТБ€БЇТиі;ЇЇіЇіі-;Ґс-6-jd.ГкЇЇЇ;а-нЇ.Ґ-;розміріlТ)ТБі-л-:-ше
відсотків втіасного

капітал
к_щ.L1аіпJL_____

додатковий капітал
вний і{апітал

.€ХLб~ОШИ_Н_g.8.щ.ий__б_9р_г.,,у_.т.9_мjічислі:
идичних осіб

осіб  --

•.'',:.

варbсть.
тис.  г

l00

110

]20

130

l4()

150

151

у_т_іа.сіі.F!{Lв.фіґ±ац€g2Lоі}!sіаLі±В!!
gsj5=у_ч_аLgч_иL±sівфіііансоовоїустj±±±:оL±2±±
ний кшітал
на кіпець звітного кварталу зобов'язаиня щодоНе виконані

фінансування клієнтів (гарантіЇ, поручительства, безвідкjтичні
зобов'язанн;і.зкрsдитувания)(д"фінансовjJкржмдщjjіj:рудLи_§L_

ҐЗLL    ТЇЇЇі  пUточнЇ зd(бТБЇЬТязання 3і строком  погашіБЬіЇі-до-3 Т ііІ:іЇЇ-(ЕЇй

:^'~-JІіiж
lLі=    ффі!іаі.ісових h.омпаній П2У.Е±

(,

?.р,?;'>,
=!=.''  1.:.  І/

Керівник фіна[ісово.і. устано

Го,іовний бухгалтер або ос
покі'іадено всі,{ен ня бухгалт
облік.у фіііаіісовоЇ. установи

джиоєв ді€-t
(прізвище, ініLtіали )

ХDишенюк 1.М.
(прі3вище` ініціали)



/1Ода.'ок  15
до ПОгія;пjсу  і`адаfіm ]вhіюсіі  ttіінаі]соііі]м  коліііаіtіями,  tі]іtіаjісоііі{мі.
усі"іова.ін -юридиt{іінмгі осоҐ>ами пуГt,.ііііі«jг о  ііраі.а`  ,'Ltt»ігічимtі  юоаґtіIс'і налііі.
а ТЖОЖ ЮРІШj1||||wМИ ОСобвjdН  -СУб'(.`іfТаМИ  ЮСііоjШРі{.mіііія.  яХі  3а Сіі(jім
правовилі с'mіусом nc с фінаtісов"и }'стаііоііами` а.іс м"оті. іі[tіііdчсііу
38хо!іами 'га і]орматюно-гграtюь«w аісгам и /lср`А-і|tl l lгюс,'і.і'і  аt-ю
НаЦкомфіі|ттосjтуг мо.;+с;mвість надавапt п()елуги ? фіііаіісов(ію ,іі"ііі}'
(гііціушгг 2 ґD'іLгту  lO розді,чу I|I)

ІпфоІ"ація
[цоіrtі активів фігіансово.і' установи

станом на З1 грудня 20і9
товАриство з оБмЕжЕі-юю відповідАльністю «дсд ФінАнс»

З9656ЗS5
іви фііmнсово`` комііяііі\. к')д І'яд"

о1()

оІІ
:ЇіJзіF#іТх   аХ !!±Lках_&тшкоw гіогшшс}ііtя до 3 І  д}tя~Г~`ахов8ііjзаіtіtмн

____ьті_
(Jlз

Ц_m.*J±±LИіJЗжоL±±±!і_щЗрахо8а«ізаіі"иtя`якіііалагіік.іісігmм о14
(„і
02о

ж![щшжvнках (`!і с"іком гіогшеTіїul д{] З Г,шtячt`іmашалні(,іегіозігпіі)рахуіткивба]ікі'вськtіх (t'--'_   'ї2і

іі=і;іїl;tії;Б!LJr±в)!)L:!!!sдL
іаLід_ОJХЇ22L.`__

іЕ=їIЕ
І  .р}m8

} гр}фа

1_1гр}-        -

L{р_оLщgФLк_о_щг_иґіjsg.t;і
.   гро«іоDі  коііггщщігEкр:!±±!±!±±LаJ_аL§g.лL±!іs!

;..іЕспжаві іі  цmіі і пzLпкр±±.m дохоіLіі
а]сі"ви.забс'jгісчсііі

.uЗрkгьак"віb

_д_СР_Ж.т[і!!.м_ч.т`_крLаі

юш" на пttm`ігіих та/або
баіікі.Dські  лістfL7іі{`  в  томv  і{ііслі  пою

Lііtіtіі  іIаіісрw  укра`і`}іськііх
-ж уmа'l'ни

uіtlм  гіаітсг]гі  інозс^4гm>t емпчн гів

гіерєfj}'ва!(tп. у біржоDому гісєстрі хоча б оііі!і(.`)`

іпоте.іііі облігаііі.і. які  гтерсбуваюті,  у біржовому списку,  що е.чіт{tваііі фііі8нсоRгtю
tю.uііаjіісю, біtіьіііс іііж 5rJ% ямх ііа;іежm ь дgґж.е±і_.а_ф_д±22ш." 6аіікаJw

і   іПt)lС.lm  КРСШ+1`И`  IuO  8JСЛIОЧСНі  jЮ  Сm9Л}`  іПОТ€Ч}|ОГО  ПОКР|Гm  іГІmЧ|МХ  ОбЛіГШ|й.
І   еь(ііт]ваnwх  (|jіііансо8ою компаjіісю,  більіііс іІіж 50% яхих ііале`л<ить дсржаві  або іісржавн"
І   ба''к:,м

пр&вєі гро«ювоЇ "моги до борж]"в за опсраціями ісреjііггуііаішя (наjuііш ііо"к).
фg!qрр!!!![]цD}!!g±!е§!zіоголізннгу.tзістт,оіtомгюгпіггюгшіісіmядо;ідfL,Lj

..шр_щ.Q_в.Lю_ЩИНа.і.іОіТР!#4ї.Т§'.9Ф2д_СIlQ.3крІ.#Х.Р.аЇУ!±!s±ЗJЇіЧВs2!!s2Ц.ЦР.[З1.І±JЩllТ.±!9..Зl_.Ц1.аL
всксслі  і]рнjібшtі і~d о;іср.жші, якіцо смітовані вскссjісдфцем. цінtіі гіапери ягюго

()30----dїг   --J-

Оз 2                                  ('

іііііііі  гіапери уктіаіЇіськt+х еміїеLггів. жі  перебуваіо`іь у біржовому с"скр'  хоча б UшіієЇ 'j
біІ,ж укDаІ`''и їhьїг,іJ"-

()з3                      І                           (J

іірава грошово\` вимоги до боржііикіu та огісраціямн крсдіггування
Е!а!скрр!!!!!]Lhj!±а±!s;іаіIсопаюлізі"гуізісщg!S±2±± ІlОГШСlШЯ дО З l

.В~ар.`jіі9`.їЕj!#,і!t,іі.е;,y.'г_ош};.їнт==іі_.`.___..___._____
кошm і{а ію'гоііtііtх ржуіікж іа .тсгіо3іт" в  баtіках`

шtяJ__ _  `_   _  _____  _

8іj(іісс€іііtх  ,`сt  катеюрі`і

!!.еіі.лаі9_спікр.цQЖіі.И*щТ@і#9_Х~О_д_Иljф_еЇ9Вкр_LЗ_q. і"іN_|L _ .   і  _      ..  _~_
ц]ііі]і  п8ітери укт]п1.г.ські+х  сміісггіів.  шо  ііс  іісгх;буtLаtоп,  у біржоі!о.w

ф.t).і.і`jі(.jj!іх_Q:ір_*їlLкпїїі`і!.и=.іаjLшіікорпоLщ.в:±!іі!і2!±Еа_

!)34                                                ('

',J()                                          U

(tJ '                                                 ()

Г)СІкрЇРі  ХОЧП  Ґ)  (jЛІ|і(.Ї  і

»СКССЛі   |ТРИдбаІ1і`  Та {jjlСР.Ж"і,  ЯКLILО  СМі1{tВаjГі  ІIСКССЛСд&uЦС.\I.  Ці7іі[і  |1«ЮРИ  ЯКttltj  Lll'

У__Ф.іР.4{_ОJі:Q}!У_€.J!ll.С.КУ~РQЇl.tІ.§.й.Мl+іQі.1Il*і
ііг.ава іт;ОшовоЇ Dи.мог іі до боржіі«кш` '3а якнмtі  гіорушсіmя  рсж»му сгіґіа" Iіе  гісіж;вііііо.с (і()

зобов'я.заііня зв іtсіма виламіі 045                                            ()

сума капітаJullих і"сс"|ljЯ` змиulКова 8ар1ість осІ1oвtІих засобів, |lсм81.сріа+"|||х піпивів
`+З±J±!ШЇШS9фРgі2±вJg__

/\ебі`юрська забQргоІ`аІ|ість, яка онtlик/|а  }|с  в резуl1ь1пі  |+8jlаllІtЯ

U49
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додаі`ок 1 6
до Порядку і.іадаі{і{я 3віті{ості  фіііа[Iсовим и
компаіііями` фінаіісовимн установалм  -
юридичними особами публічного ]трава`
jювірчими тонариствами, а також
ІОРИдИЧ]ІИМИ ОСОбаМ И -СУб.ЄК1 аМН
госгіодарюваш", які 3а своЇм ітравt]вим
статусом  не є фігіансов"и усі.ановами, €Lїіє
маю.[ь визначсїіу. законами їа ґюрма'і иі3но-
правовимн ак'гами дсржфінііосїі}jі. або
Нацкомфінгюс.ттуг можливі.сть ііадав€іти
гюсjіу" з фінансового .іjзі"гу
(підпункт 2 пуігкту  1 О розділу l|1j

Інфоі"аuія про веjrіикі ризики фінансовtі.і` ус.].анови
стаііом на 31 грудіія 2019 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІдПОВЇдАЛЬШСТЮ «дСд Ф1НАНС>>
З9656355

№ Найменуван- ( Вимоги '  обсяг

3/п ня особи або фінансово.і. вимоги
групи установи фінансов
пов'язаних установи
Осіб тис- грн

- - -

_:- L

Керівник фін8нсово`і. установи

Го,іовний бухгалтер або особа, на
покладено ведення бужаггі`срсьіtого
фінансовоЇ установи

ф інансових
3обов'язань
фінансово`і`
установи,
тис.  гр+І

Г1итома
вага в
капіталі
ф інаіісово.і.
ус'ганови
на да1`у
складаііі.ія

довідки. %  :

/6
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