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3аяВа про вidповidальнiсmь керiвнuщmвш за пidzоmовку mа заmверdмсення

фiнансовоt звimносmi за 2019 piK.

1. Наведенанижче заява, якаповиннарозглядатися спiльно з описом обов'язкiв аудиторiв,
KoTpi мiстяться в представленому Звiтi незалежних аудиторiв, зроблена з метою
розмежування вiдповiдальностi керiвництва та аулиторiв щодо фiнансовоi звiтностi
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДЛОВIДАЛЬНIСТЮ кМАНIФОЮ>, (лалi за текстом - ТОВ
(МАНIФОЮ> або Товариство).

2. Керiвництво Товариства вiдповiдас за пiдготовку фiнансовоi звiтностi, що
достовiрно вiдображае в ycix суттсвих аспектах фiнансовий стан ТОВ кМАНIФОЮ)
станом на 31 грулня201'9 року, результати його дiяльностi, р}х грошових коштiв i змiни в
KaпiTa,Ti за piK, що закiнчився вищезгаданою датою, вiдповiдно до вимог Мiжнародних
стандартiв фiнансовоi звiтностi (кМСФЗ>).

З, При пiдготовцi фiнансовоi звiтностi керiвництво ТОВ (МДНIФОЮ> несе
вiдповiдальнiсть за:

а.Вибiр належноi облiковоi полiтики та if послiдовне застосування;
б .Застосування обгрунтованих оцiнок, розрiжункiв i суджень;
в.,Щотримання вимог МСФЗ або розкриття Bcix iстотних вiдступiв вiд МСФЗ у

Примiтках до фiнансовоТ звiтностi;
г Пiдготовку фiнансовоi звiтностi виходячи з припущення, що ТОВ (МАНIФОЮ)

прОдовжуватиме свою дiяльнiсть в осяжному майбlтньому, за винятком випадкiв, коли таке
припущення е неправомiрним.

4. Керiвництво ТОВ (МАНIФОЮ> в рамках своеi компетенцii також несе
вiдповiдальнiсть за:

а Розробку, впровадження i забезпечення функцiонування ефективноi системи
внутрiшнього контролю в ТОВ <МАНIФОЮ>;

б Пiдтримку системи бу<галтерського облiку в такий спосiб, якийу буль-який момент
дозволяе розкрити з достатньою мiрою точностi iнформацiю про фiнансовий стан ТОВ
(МАНIФОЮ> i забезпечити при цьому вiдповiднiсть фiнансовоi звiтностi вимогам МСФЗ;

вЗабезпечення вiдповiдностi офiцiйного бlхга_птерського облiку вимогам локального
законодавства Украiни i вiдповiдних стандартiв бухгалтерського облiку;

гВжиття заходiв для забезпечення збереження активiв ТОВ кМАНIФОЮ>;
д Виявлення та запобiгання фактам шахрайства i iнших можливих зловживань.
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ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

щодо фiнансовоТ звiтностi
ТОВАРИС'ГВА З ОБМЕЖЕНОIО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (МАНIФОЮ)

за piк, що закiнчився 3l грудня 20l9 року

IIацiопальпiй KoMicii, що здiйснrое
державIIе реryлюванпя у сферi ринкiв
фillапсових послуг
I}ласникам та керiвництву ТОВ (dVIАНIФОЮ)

ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI

думкА
Ми провели аудklт рiчноТ фiнансовоТ звiтностi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВIДIОВЦАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНШ <<lVIАНIФОЮ> (налалi ТОВ
(МАНIФОЮ>>/Товариство) за piK, що закiнчився З1 грулня 2019 року, а саме: балансу (звiту про

фiнансовий стан) станом на 31.12.20l9p., звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний
дохiд), звiту про власний капiтал, звiту про р}х грошових коштiв за piK, що закiнчився зазначеноIо
датою, та Примiток до фiнансовоi звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових
полiтик.

На нашу думку, перевiрена фiнансова звiтнiсть ТОВ (МАНIФОЮ) вiдображас достовiрно,
в ycix суттевих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 грулня 2019 року, його

фiнансовi результати i грошовi потоки за piK, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi (МСФЗ).

ОСIIОВА ДЛЯ ДУМКИ
Ми провели ауди,г вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудkпу, огляду,

iншого надання впевненостi та супугнiх послуг (МСА) видання 2016-2017 poKiB, що з 01.07.2018

року, що застосов},ються в якостi нацiона_пьних стандартiв аудиту згiдно iз рiшенням
Аулиторськоi палати Украiни вiд 08.06.2018 року NsЗбl (нада-rri - МСА).

Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викJIадено в роздiлi кВiдповiдальнiсть
аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi>> нашого звiry.

Ми е незаJIежними по вiдношенню до ТОВ (МАНIФОЮ) згiдно з Кодексом етики
професiйних бухга_rrтерiв Ради з Мiжнаролних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ)
,га етичними вимогами, застосовними в УкраiЪi до нашого аудиту фiнансовоТ звiтностi, а також
викон€ши iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

З метою отримання достатнiх та прийнятних аудиторських доказiв щодо рiчноi фiнансовоi
звiтностi Товариства була перевiрена наступна фiнансова iнформацiя станом на З|.|2.2019 року та
iншi данi якi мають безпосередне вiдношення до такоi iнформацii:

Статугнi та реестрацiйнi документи;
Фiнансова звiтнiсть станом на З |.|2.20 l 9 року;
Положення про облiковi полiтики та його застосування;
Структура бухгатlтерськоТ служби та документообiг;
Регiстри бухгалтерського облiку;
,Щоговори, банкiвськi та iншi первиннi документи;
Iншi документи якi характеризують фiнансово-господарську дiяльнiсть.
ми вважасмо, що отриманi нами аудиторськi докази с достатнiми i прийнятними для

використання iх як основи для нашоТ думки.
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вважають за можJIиве надати немодифiковану думку
щодо рiчноi фiнансовоi звiтностi Товариства станом на31',|2,2019 року.

КЛIОЧОВI IIИТАННЯ АУД,IТУ
Клrочовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш

значущими пiд час нашого аудиту фiнансовоi звiтностi за поточний перiод. Щi питання

розглядались у KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовоТ звiтностi в цiлому та враховувчtлись при
формуваннi думки щодо неТ, при цьому ми не висловлюемо окремоi думки щодо цих питань. Ми
встановили, що к,,Iючовi питання про якi необхiдно повiдомити в нашому звiтi, вiдсутнi.

ВIШОВЦАЛЬНIСТЬ УIIРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ФIНАНСОВУ
ЗВIТНIСТЬ

Управлiнський персонал ТОВ (МАНIФОЮ) несе вiдповiдальнiсть за складання i
достовiрне подання фiнансовоТ звiтностi вiдповiдно до МСФЗ, та за таку систему внlтрiшнього
контролIо, яку управлiнський персонал визначае потрiбною для того, щоб забезпечити скJIадання

фiнансовоi звiтностi, що не мiстить суттевих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансовоТ звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за

оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, розкриваIочи,
за необхiдностi, питання, пов'язанi з безперервнiстю дiяльностi, та використовуючи принцип
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, KpiM випадкiв,
якщо управлiнський персонал або шlанус лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не
мас iнших реirльних альтернатив цьому.

Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за
процесом скJIадання фiнансовоi звiтностi Товариства.

ВIДIОВЦАЛЬНIСТЬ АУД{ТОРА
Нашою вiдповiдальнiстю с висловлення думки щодо цiеТ фiнансовоi звiтностi на ocHoBi

результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит згiдно з Мiжнародними стандартами
контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супугнiх послуг (МСА) видання
2016-20|7 poKiB, що з 01.07.2018 року, застосов5rються в якостi нацiональних стандартiв аулиry
згiдно iз рiшенням Аудиторськоi па-пати УкраТни вiд 08.06.2018 року },{ЪЗбl (налалi - МСА).

Щi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й
виконання аудиторськоТ перевiрки для отримання обГрунтованоТ впевненостi, що фiнансова
звiтнiсть не мiстить суттевих викривлень.

При оцiнцi cyTTeBocTi ми керуваJIися положенtшми Мiжнародних стандартiв контролю
якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг МiжнародноТ федерацii
бухгалтерiв.

Метою нашого аудиту с отриманшI обгрунтованоТ впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у
цiлому не мiстить суттсвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту
аудитора, що мiстить нашу думку.

Обrрунтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi, проте не гарантуо, що аудит,
проведений вiдповiдно до МСА, завжди iдентифiкуе суmеве викривлення, якщо таке icHyc.

Викривлення мож)ль буги результатом шахрайства або помилки; вони вва)каються
сутт€вими, якщо окремо або в сукупностi з iншими викривленнями, як обГрунтовано очiкусться,
вони мож)ль впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на ocHoBi цiеТ

фiнансовоi звiтностi.
Виконуrочи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуемо професiйне судження та

дотримуемось професiйного скептицизму протягом всього аудиту.
KpiM того, ми:
. iдентифiкуемо та оцiнюсмо ризики сутгевого викривлення фiнансовоi звiтностi внаслiдок

шахрайства чи помилки, розробляемо та виконусмо аудиторськi процедури щодо таких ризикiв, а
також отримуемо аудиторськi докази, що е достатнiми та прийнятними для забезпечення пiдстав
для висловлення нашоi думки. Ризик невиявлення с)rггевих викривлень внаслiдок шахрайства е

вищим, нiж ризик невиявлення с)i,ггевого викривлення в результатi помилки, оскiльки шахрайство
може включати змову, пiдробку, навмиснi упущення, неправильне трактування або нехтування
заходами внутрiшнього контролю;

ч
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. отримуемо розумlння системи внуtрlшнього контролю, яка мае значення для аудиту, з

метою розробки аудиторських процедур, якi е прийнятними за даних обставин, ttле не з метою
вислOвлення думки щодо ефективностi системи внугрiшнього контролю Товариства;

. оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обrрунтованiсть облiкових
оцiнок i пов'язаних з ними розкриттiв iнформацii, зроблених управлiнським персонirлом;

, доходимо висновку щодо прийнятностi застосування управлiнським персонаJIом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на ocHoBi
отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок про те, чи icHyc суггева невизначенiсть щодо
подiй або умов, якi поставили б пiд значний cyMHiB можливiсть Товариства продовжити
безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснрання такоТ суrгевоТ
невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своему звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв
iнформацii у фiнансовiй звiтностi або, якщо TaKi розкриття iнформацiТ е ненЕlJIежними,
модифiкувати cBolo думку. Нашi висновки rрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до
дати нашого звiту аудитора. BTiM майбlтнi подii або умови мож}ть примусити Товариство
припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi.

. оцiнюемо загzшьне подання, структуру та змiст фiнансовоi звiтностi вкJIючно з

розкриттями iнформацiТ, а також те, чи покzrзус фiнансова звiтнiсть операцiТ та подiТ, що покладенi
в основу ii ск_падання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.

Ми повiдомляемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про
запланований обсяг i час проведення аудиту та сугтевi аудиторськi результати, вкJIючаючи будь-
якi cy,TTcBi недолiки заходiв внlтрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

Ми також надаемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твордження, що ми
виконаJIи вiдповiднi етичнi вимоги щодо незаJIежностi, та повiдомлясмо iM про Bci стосунки й iншi
питання, якi могли б обгрунтовано ввzDкатись такими, що впливають на нашу незчшежнiсть, а

також, де це застосовне, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

ЗВIТ IIРО НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТI ЩОДО PttIHИX ЗВIТНИХ ДАНИХ
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя

скJIадаеться з iнформацiТ, яка подаеться до Нацкомфiнпослуг згiдно кПорядку надання звiтностi

фiнансовими компанiями, фiнансовими установами - юридичними особами публiчного права,

довiрчими товариствами, а також юридичними особами - суб'сктами господарювання, якi за cBoiM
правовим статусом не с фiнансовими установами, aLпе мають визначену законами та нормативно-
правовими актами Щержфiнпослуг або Нацкомфiнпослуг можливiсть надавати послуги з

фiнансового лiзингу>> (Розпорядження .ЩержавноТ KoMicii з регулювання ринкiв фiнансових послуг
УкраiЪи вiд J\ЪЗ840 вiд 26,09,2017 року), аJIе не мiстить фiнансовоi звiтностi та нашого звiту
аудитора щодо Hei.

Iнформацiя фiнансовоТ установи станом наЗ7,12.2019 року скJIадаеться з:

Щодаток 6. Титульний аркуш iнформацii фiнансовоi компанii за2,З,4 KBapTztII 2019 року;
,Щодаток 7. .Щовiдка про обсяг та кiлькiсть укJIадених договорiв з надання фiнансових

послуг за2,З,4 квартirл 2019 року;
,Щодаток 12. Довiдка про укJIаденi та виконанi договори з надання коштiв у позику, у тому

числi i на умовах фiнансового кредиту за2,З,4 квартаJI 2019 року;
.Щодаток 14. Iнформацiя щодо структури основного капiталу фiнансовоТ установи за 2,З,4

кварт€rл 2019 року.
Наша думка щодо фiнансовоi звiтностi не поширюсться на iншу iнформацiю та ми Не

робимо висновок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiсi iншоТ iнформацiТ.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансовоi звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е ознайомитися з

iншою iнформацiею та при цьому розглянуги, чи icHye с),тгсва невiдповiднiсть мiж iншою
iнформацiсю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця
iнша iнформацiя виглядас такою, що мiстить суттеве викривлення. Якщо, на ocHoBi проведеноi
нами роботи) ми доходимо висновку, що icHye с)rггеве викривлення цiеi iншоi iнформацii, ми
зобов'язанi повiдомити про цей факт, Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було вкJIючити

до звiту.

f
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Таб.аолu
Повне найменування Товариства Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю (МАНIФОIО)
Скорочене найменування
Товариства

ТоВ (IVIAHIФOIO)

Органiзацiйно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдагlьнiстю
Iдентифiкацiйний код юридичноТ
особи

42848369

Щата та номер запису в Сдиному
державному peecTpi про
провелення державноТ ресстрацiТ
юридичноТ особи

Щата запису: 27 .02.201 9 року
Номер запису: l 068 l02 0000 054585

VIiсцезнаходження юридичноТ
особи 03 l50, м. КиiЪ, вул. Казимира Малевича,87

Види дiяльностi за КВЕД 64.92 Iншi види кредитування (основний)
Дата внесення ocTaнHix змiн до
установчих документiв

Протокол J\Ьб вiд l 1.09 .2019 року

Учасники Товариства

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО кЗАКРИТИИ
НЕДИВЕРСИФIКОВЛНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
корпорлтивниЙ IнвЕстI,il]lЙниЙ Фонл
(АЛЬТИТУЛА), код еЛПОУ 4З|57408. Власник 50%
стат)rгного капiталу Товариства. Розмiр внеску 2500000,00
гривень;
Кузьмiнов О.В., код 2866]744З], Власник З0% статутного
капiталу Товариства. Розмiр внеску l500000,00 грн.
Рябiнiн В.В., код 3 1 1 1 1088l6, Власник 20% стат)rгного
капiталу Товариства. Розмiр внеску 1000000,00 грн.

Свiдоцтва та Лiцензii

Свiдоцтво про внесення до реестру фiнансових установ серiя
cepiT ФК J\b 1198 вiд 07.05 .20119 року
Лiцензiя на надання коштiв у позику, в тому числi i на умовах
фiнансового кредиту (розпорядження Нацкомфiнпослуг
]\Ь947 вiд 28.05.2019 року)

Керiвник

Головний бжгалтер Анопченко Олена BiKTopiBHa (Наказ Nq5 вiд З 1.05 .20|9 року)
Середня кiлькiсть працiвникiв 11

2. Розкршпmя iнформацii у фiнансовiй звimносmi.
Акmавu, i* облiк mа оцiнка.
Станом на З|.|2.2079 року на балансi Товариства у складi необоротних активiв

облiковуються ocHoBHi засоби у cyMi 283 тис.грн. (примiтка 6.1 .2), нематерiальнi активи у cyMi 60
тис.грн. (примiтка 6.1.1), у сюlадi оборотних активiв облiковlтоться дебiторська заборгованiсть за
продукцiю, товари, роботи, послуги у cyMi 5665 тис.грн., дебiторська заборгованiсть за

розрахунками за виданими авансами у cyMi З00 тис.грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть

у cyMi 20904 тис.грн. (примiтка 6.1.З), грошовi кошти на рахунках у cyMi 150 тис.грн. Загальна
BapTicTb активiв становить 27З62 тис.грн.

Iнф орлlацiя u4оdо зо б о в' язань.
Станом наЗ7.|2.2019 року Товариство не мае довгострокових зобов'язань.
У складi поточних зобов'язань станом на З|.12.20|9 piK облiковуються: поточна

кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги у cyMi 799 тис.грн., розрахунками з

бюджетом - l33 тис.грн., розрахунками зi страхування - 2l тис,грн., розрахунки з оплати працi -
79 тис.грн. (примiтка 6.1.6), поточнi забезпечення - 28 тис.грн. (примiтка 6.|.7), iншi поточнi
зобов'язання-2078l тис,грн, (примiтка 6.1.8). Всього поточних зобов'язань 2|84| тис.грн.
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Iнформацiя сmосовно фiнансовоzо рвульmаmу
За 2019 piK Товариство в процесi своеi господарськоi дiяльностi отримшIо 521 тис.грн.

прибутку.
Iнфорлаацiя dо Звimу про рух ?роulовuх кошmiв (за прялпалп меmоdом).
Рух коштiв вiд операцiйноТ дiяльностi товариства в 2019 роцi скJIадае (2468З) тис. грн. Рух

КОштiв вiд iнвестицiйноТ дiяльностi - (66) тис.грн. Рух коштiв вiд фiнансовоТ дiяльностi - 24899
тис.грн. Чистий рlх коштiв за звiтний перiод - 150 тис. грн.

ЗаЛИшок грошових коштiв та ik еквiвалентiв на З|J22019 року на рахунках у банках
скJIадае l50 тис. грн.

Iнформацiя do Звimу про власнай капimал (змiна у власному капimалi)
Власний капiтал на кiнець звiтного перiоду становить 5521 тис. грн., що скJIадасться з

зареестрованого стат},тного капiталу Товариства у cyMi 5000 тис.грн., та нерозподiленого прибутку
у cyMi 52l тис.грн. Резервного капiта-пу не створювчIлось. Облiк власного капiта_гlу вiдповiдае
вимогам облiковоТ полiтики Товариства та нормативним актам, якi чиннi в УкраIнi, облiковi данi
достовiрнi та тотожнi даним фiнансовоТ звiтностi.

3. З меmою формування професiйноzо суdеrcення mа васловлення dу"мкu tцоdо
dоmрuмання суб'екmо"м zоспоdарювання полохкень законоdавчах mа нормаmuвнах aKmiB,
BidпoBidHo dо Меmоdачнах рекоменdацiй u4оdо iнформацii, яко сmоql€mься ауdumу фiнансово'i
звimносmi за 2019 piK суб'екmiв zоспоdарювання, наztlяd за якIапа зdiйснюе Нащкомфiнпослуz,
заmверdакенuх розпоряdнсенням Нацiонально'i KoMici|i, tцо зdiйснюе depMcaBHe реzулювання у
Сферi paHKiB фiнансовах послу2 М362 Bid 25.02.2020 року, HadaeMo насmупну iнформацiю
Товарасmва u4оdо dоmршпання суб|екmом zоспоdарювання вu.мо2 законоdавсmва:

3.I. Щоdо формування (змiна) сmаmуmноzо капimалу Товарuсmва, ulоdо розкрummя
iнфорлtацii ulоdо поряdку форлtування сtпаmуmноzо капimалу (iсmорiя похоdнсення кошmiв);
u4оdо розкрummя dэкерела похоdхсення склаdовuх часtпuн власноzо капimалу (капimал у
dооцiнках, внеска do dodamKoBozo капimалу):

Станом на 31 грулня 2019 року Статугний капiтал Товариства скJIадас 5 000 000,00 грн.
(П'ять мiльйонiв грн. 00 коп.), та повнiстю сформований виключно грошовими коштами, що
вiдповiдае вимогам чинного законодавства та встановленим нормативам.

Первинна реестрацiя Статlту Товариства була здiйснена27,02,2019 року (Протокол Nsl вiд
2'7 ,02.2019 року).

Для забезпечення дiяльностi за рахунок грошових BHecKiB 1r.rасникiв створений статугний
капiтал в розмiрi 3 500 000,00 гривень.

Згiдно Статуту учасниками (засновниками) Товариства були Фiзична особа - громадянин
УкраiЪи Кузьмiнов Олег Васильович (реестрацiйний номер облiковоТ картки платникiв податкiв:
28667144З7), зареестрований за адресою: м. КиТв, вул. Урлiвська, 15, кв. 161, частка у Статугному
капiта_пi становила 50Оlо, що складае 1 750 000,00 грн.;

Фiзична особа - громадянин Украiни Рябiнiн Вiталiй Васильович (реестрацiйний номер
облiковоТ картки платникiв податкiв: 3111108816), зареестрований за адресою: м, Львiв, вул.
Шполянська,22,кь, 77 , частка у Статугному капiталi становила 50Оlо, що скJIадас 1 750 000,00 грн.

,Щанi щодо оплати стацlтного капiталу у розмiрi З 500 000,00 грн. серед Засновникiв
Товариства наведено в Таблицi 2.i.

Таблищ2.|

Учасники Товариства
Внесок до Статутного
капiталу у грошовiЙ Щокумент про оплату

Кузьмiнов О.В.
| 7 50 000,00

560 000,00 грн. (квитанцiя бlн вiд 13.03 .20|9 року); 1 l90
000,00 грн. (квитанцiя М l 5З вiд 15.03 .20|9 року); на

рахунок ]ф26000021408001 Подiльське вiддiлення Jф 1

АТ <ФВС БАНК)), код банку ЗЗ9072

Рябiнiн В.В. | 7 50 000,00
| 750 000,00 грн. (квитанцiя Ngl54 вiд 15.03 .2019 року);
на рахунок Nq2600002740800l Подiльське вiддiлення Jф1

АТ <<PВС БАНК)), код банку ЗЗ9072
Всього: 3 500 000,00

7
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Таким чином станом на 15 березня 2019 року статутний капiтал Товариства у розмiрi
3 500 000,00 грн. був сформований викJIючно грошовими коштами у повному обсязi.

Протоколом jф5 вiд 08.08.2019 року засновниками Товариства було прийнято рiшення про
збiльшення Статутного капiталу до 5 000 000,00 грн. за рахунок грошових коштiв 5лrасникiв
Товариства. На виконання Рiшення )ласниками Товариства були BHeceHi кошти (таблпц2.2)

Таблиlм2.2

Учасники
Товариства

Внесок до
статутного
капiталу у
грошовiй формi
(грн.)

Щокумент про оплату

Кузьмiнов О.В.
150 000,00

100 000,00 грн. (локумент ]ф2РL979зI4 вiд 09"08.20l9 року);
100 000,00 грн. (локуlаент Jф2PL565 525 вiд 10.08.2019 року);
100 000,00 |рн. (документ J\Ь2РL9З127З вiд |2.08.20 1 9 року);
l00 000,00 грн. (документ JЮ2PL999495 вiд l З.08.201 9 року);
100 000,00 грн. (документ Jф2PL0743 80 вiд 14.08 .2019 року);
13 0 000,00 грн. (документ Nq2РLЗ7 5962 вiд 2 1 .08 .20|9 року);
l20 000,00 грн. (локумент J\\2PL158220 вiд 22.08.2019 року) на

рахунок J&UA9 0З2064900000265000526 01251 АТ КБ
кПРИВАТБАНК>;

Рябiнiн В.В. 75 0 000,00

l00 000,00 грн. (документ j\b2PL5 19088 вiд l3.08.2019 року); l00
000,00 грн. (локуцент ]ф2РL662195 вiд 15.08.2019 року) на

рахунок MUA8 ЗЗЗ90]200000265 05 02] 40800 1 Подiльське
вiддiлення JЪ l АТ кРВС БАНК), код банку ЗЗ9072;
100 000,00 грн. (документ Jф2PL |1З024 вiд 15.08 .2019 року);
Т45 000,00 грн. (документ Nq2РLЗ 8l 957 вiд 21 .08 .20|9 року);
|45 000,00 грн. (документ J\b2PL206]95 вiд 22.08.20|9 року);
160 000,00 грн. (локупоент J\b2PL82l504 вiд 23.08.20Т9 року); на

рахунок NqUA9 0З2а649000002650005260 125 l АТ КБ
кПРИВАТБАНК>;

Всього: 1 500 000,00

Таким чином станом на 23.08.2019 року статугний капiтал Товариства у розмiрi
5 000 000,00 грн. був сформований у повному обсязi грошовими коштами уrасникiв.

Остання редакцiя Статуry затверджена Протоколом Nsб вiд 11.09.2019 року.
Протоколом Загальних Зборiв Учасникiв Ns8 вiд 1З.09.2019 року вирiшено вiдчужити

(продати) Кузьмiновим Олегом Васильовичем частку в статугному капiталi у розмiрi 20Yо та
Рябiнiним Вiталiсм Вячеславовичем частку в статутному капiталi у розмiрi 30Оlо юридичнiй особi -
Ат <здкритий нЕдивЕрсиоlковдrтий ввнчурний корпорАтивний
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД кАЛЬТИТУ,ЩА>>, код за е!РПОУ 4З157408, мiсцезнаходження: 0З022,
м.Киiв, вул.Василькiвська, булинок З0.

Т'аким чином учасниками Товариства станом lяa3|.|2.2019 року е TaKi особи (таблиlця2.З):
Таблиця2.З

Засновники Товариства Щанi про Засновникiв Товариства Загальна сума
внеску (грн.)

Частка в статутному
капiталi (%)

АТ (ЗНВКIФ кАЛЬТИТУДА)
код за СДРПОУ: 4З|57408,
мiсцезнаходження: 0З022, м.КиТв,
вул.Василькiвська, будинок 3 0

2 500 000,00 50

Кузьмiнов Олег ВасильовиII

реестрацiЙниЙ номер облiковоТ
картки платникiв податкiв:
28667 |44З7), зареестрований за
адресою: м. КиIв, вул. Урлiвська,
l5, кв. 161,

l 500 000,00 30

рябiнiн В iталiй Вячеславович

ресстрацiЙниЙ номер облiковоТ
картки платникiв податкiв:
3 l 1 l 1088 1б, заре€стрований за
адресою: м. Львiв, вул.
Шполянська, 22,кв. JJ

l 000 000,00 20

ВСЬоГо: 5 000 000,00 100,0



АУДИТОРСЬКА ФIРМА (АУДИТ-СТАНДАРТ> Jф 3345 в PeccTpi АПУ
a -.-,-.-.-.- .-.-.-.- -a

Статутний капiтал Товариства заявлений та зареестрований органами державноТ
реестрацii, та внесений грошовими коштами у повному обсязi.

Ще пiдтверджусться первинними документами, записами по бухгалтерському рахунку 40
<Зареестрований (пайовий) капiтал>> та вiдображенням цiеi суми в роздiлi l пасиву балансу по
cTaTTi <Зареестрований капiтал> (рядок 1400).

Ведення бухгалтерського облiку по вищезазначеним статтям вiдповiдае вимогам МСБО.
Станом gа З1,12.2019 року статутний капiтал Товариства скJIадае 5000 000,00 грн. (П'ять

мiльйонiв грн. 00 коп.), неоплачений капiтал вiдсугнiй, Формування стат)дного, капiталу
здiйснювалося викJIючно грошовими коштами учасникiв.

На думку Аулитора розмiр стацдного капiталу Товариства з обмеженоrо
вiдповiдальпiстю (МАНIФОЮ>> станом на 31 грудня 2019 року та на дату скJIадання
ауДиторського висновку вiдповiдас вимогам чинного законодавства та встановленим нормативам.

3.2. Вidповidнiсmь розлtiру власноzо капimалу влlJпоl(иil, усmановленuп4 норллаmавно-
пр ав о в u"п а пкmа,и u На цкомф iнпо слу z

Власний капiтал ТОВ (МАНIФОЮ> станом на З7.|2.2019 року скJIадае 5521 тис. грн., що
СКЛада€ться з зареестрованого капiталу -5000 тис. грн., та нерозподiленого прибугку у cyMi 521
тис.грн,

На нашу думку, розмiр власного капiталу ТОВ (МАНIФОЮ) за даними фiнансовоi звiтностi
Станом на З7.12.2019 року вiдповiдае вимогам п.1, Розд. XI <<Положення про державний ресстр
фiнансових установ) (Розпорядження Щержкомфiнпослуг Ns 41 вiд 28.08.2003 року iз змiнами) та п.
ЗЗ Лiцензiйних умов провадження господарськоI дiяльностi з надання фiнансових послуг (KpiM
професiЙноТ дiяльностi на ринку цiнних паперiв), затверджених Постановою КМУ ЛЪ913 вiд
07.12.20lб року.

3.3. Щоdо dоmрuлллання обов'язковuж KpumepiiiB i нормаmавiв dосmаmносmi капimалу mа
плаmоспромонсносm| лiквidносmi, прабуmковосtпi, якосmi aKmaBiB mа разаковосmi операцiй,
dоdерэrcання ittulux показнuкiв i вuмоz, u4о обмеэкуюmь рuзuка за операцiяtпu з фiнансовttмu
акmава.uu:

ТОВ (МАНIФОЮ) станом на З|.|2,2019 року внесено до державного реестру фiнансових
установ, управлiнський персонал дотримуеться нормативiв, встановлених нормативно-правовими
актами, зокрема п. З4. Лiцензiйнuх уллов проваdэtсення zоспоdарськоi' diяLtьносmi з наdання

фiнансовuх послуz (крiлt професiйноt diяльносmi на puHKy цiннuх паперiв), заmверdлсенuх
Посmановою КМУ М913 Bid 07.12.2016 року щодо дотримання фiнансовою установою на будь-яку
дату обов'язкових критерiiв i нормативiв достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi,
прибугковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй, додержання iнших показникiв i вимог, що
ОбМежlпоть ризики за операцiями з фiнансовими активами, установлених законами таlабо
нормативно-правовими актами Нацкомфiнпослуг, а також вимог законодавства щодо формування
резервного капiталу та iнших обов'язкових резервiв.

Таблиця 3

mlmп

0J
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На ПiДСтавi значень, розрахованих вище коефiцiснтiв, можJIиво охарактеризувати
фiнансовий стан Товариства наЗ1.|2,2019 р,, як задовiльний.

Значення покilзникiв на звiтну дату балансу дозволяе свiдчити про достатнiй piBeHb
загальнот лiквiдностi, piBeHb покриття зобов'язань власним капiталом та фiнансовоi стiйкостi
(aBToHoMii) дещо занизький. ,Щинамiка наведених показникiв фiнансового стану свiдчить про
ЗаДОВiЛЬнiсть фiнансового стану Товариства, е можJIивостi продовжувати Товариством свою
фiнансово-господарську дiяльнiсть у найближчому майбрньому.

3.4. Щоdо форлtування, веdення облiку, dосmаmносmi mа аdекваmносmi сформованuх
резервiв вidповidно dо законоdавсmва:

Товариством не було створено резервного капiталу.
Резерв на знецiнення вiд зменшення корисностi не формувався, оскiльки, заборгованiсть е

короткостроковою.

3.5. Щоdо всmановленuх фiнансовах нор"uаmuвiв mа засmосованuх захоdiв вплuву do

фiнансовоt zрупа, у разi вюdilсення суб|€кmа zоспоdарювання do tпакоi:
ТОВ кМАНIФОЮ> не вхоdumь dо фiнансовоi'zрупu,

3.7. Щоdо заборона зшlучення фiнансовuх акmавiв Bid фiзачнuх осiб iз зобов'язанняtп
u4оdо насmупноzо ix повернення:

Протягом 2019 року ТоВ (МднIФоЮ) не зал)л{ало фiнансовi активи вiд фiзичних осiб.

3, 8. Що d о су"uiu4 е н ня п р о в adHc е н ня в ud i в zo с п о d ар с ь Ko'i d iял ь н о сmi :
Товариство дотримуеться обмежень щодо сумiщення провадження видiв господарськоТ

дiяльностi, установленого пунктом 37 Лiцензiйних умов Ns9l3.

3.9. Iltodo наdання фiнансовuх послуz на пidсmавi dozoBopy у BidпoBidHocmi do
законоdавсmва mа BHympiulHix правuл наdання фiнансовах послуz суб'екmом zоспоdарювання:

Товариство надас фiнансовi послуги викJIючно на пiдставi договору, який вiдповiдае
вимогам cTaTTi б Закону кПро фiнансовi послуги та державне регулювання ринку фiнансових
послуг)), стаття 18 Закону <Про захист прав споживачiв>, роздiлу II Закону кПро споживче
кредитування), cTaTTi ЦКУ та положенням вн},трiшнiх правил надання фiнансових послуг
Товариством.

Товариство надае послуги з кредит}tsання вiдповiдно до затверджених Загальними зборами

уrасникiв Правил надання вiдповiдних фiнансових послуг та примiрних договорiв з надання
вiдповiдних послуг. Наявнi договори щодо фiнансових послуг вiдповiдають вимогам
законодавства.

3.6. Щоdо сmрукmура iнвесmшцiйноzо порmфапю
(назва, коd за €ДРПОУ), cyшlt, ознака фiкmuвносmi.

Фiнансовi iнвестицiТ на бапансi Товариства станом

3.10. Щоdо розJиilьqення iнформацii
з слб езпечення i акmу алIrно сmi:

Товариство надае клiентам iнформацiю
фiнансовi послуги та державне регулювання
iнформацiю, визначену частиною першою
https ://mone}r4}zou. соm. ua.

iз зазначенняIп реквiзumiв elпimeHma

на 3 L.l2.2019 року вiдсугнi.

на власнолtу веб-саЙmi (веб-сmорiнцi) mа

вiдповiдно до статгi |2 Закону УкраТни uПро
ринкiв фiнансових послуг)), та розмiщувати

cTaTTi 12 зазначеного закону, на веб-саЙтi;

3.11. Щоdо прuйняmmя рiшень у разi конфлiкmу iHmepeciB:
Товариство дотриму€ться вимог cTaTTi 10 Закону Про фiнансовi послуги щодо прийнятгя

рiшень у разi конфлiкry iHTepeciB. Протягом звiтного перiоду не було фактiв виникнення
конфлiкry iHTepeciB.

3.I2. Щоdо вidповidносtпi пра"мiu4ень, у яклlJс зdiйснюеmься суб'еюпом zоспоdарюванtlя
обслуzовування клiенmiв (спонсавачiв), dосmупносmi dля осiб з iнваллidнiсmю mа iHmtlx
маломобiльнах 2wп населення вidповiDно do dерuсавнчх буdiвельнчх норм, правuJt i

Lс
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сmанdарmiв, u4о dокуменmально пidmверdсtсу€mься фахiвцем з пumань mехнiчноzо обсmемсення
буdiвель mа споруd, якай Jyrae квалiфiкацiйнttй серmшфiкаm:

За запевненнями керiвництва, примiщення, що е в користуваннi та використов},Iоться для
приймання та обслуговування клiентiв вiдповiдаrоть технологiчним вимогам пункту 28
<ЛiцензiйНих умов провадження господарськоТ дiяльностi з надання фiнансових послуг (KpiM
професiйнОi дiяльносТi на ринкУ цiнниХ паперiв)> Ns 913 вiд 07 грудня 2016 року. Щокумента-rliне
пiдтвердження фахiвцем з даного технiчного обстеження булiвель та споруд надано у виглядi
ВисновкУ Фо-П Ананьсв е.О. вiд 02,04,2019 року щодо доступностi осiб з iнвалiднiстю та iнших
маломобiльних груп населення примiщення, в якому здiйснюе свою дiяльнiсть ТоВ (МдНIФоЮ)
- м. КиiЪ, вул. Казимира Малевича, 87.

3.13. ЩоdО внесеннЯ суб'екmоМ zоспоdарюВання iнфорлtацi:i про Bci cBoi вidокремленi
пidрозdiлu dо €dаноzо dерлrcавноzо ре€сmру юраdачнах осiб, фiзuчнuж осiб - пidпраелtцiв mа
zpoMadcbkax фор.мувань mа do fернсавно2о ре€сmру фiнансовtlх усmанов вidповidно do вuлпоz,
у сmано вле н uх з ако но d авсmв ом :

Вiдокремленi пiдроздiли у Товариства вiдсутнi.

3.14. Щоdо BHympiu,tHbozo конmролю лпа BHympiulHbozo ауdаmу:
В ТОВаРИСТвi створена Служба внlтрiшнього аудиту та затверджено Положення про службу
ВНУТРiшнього аудиту (Протокол NsOЗ06/l9 вiд 03.06.2019 року), Реалiзацiя функцiй внугрiшнього
аУДИТОРа Товариства протягом 2019 року пов'язана з забезпеченням в установленому порядку
РеалiзацiТ полiтики у сферi фiнансового контролю за використанням коштiв та матерiальних
цiнностеЙ, ik збереження, ведення i достовiрностi бухгалтерського облiку та фiнансовоI звiтностi;
РОЗРОбКа ПропозицiЙ вiдносно усуноння встановлених недолiкiв, порушень, попередження ik в
подальшому.

Пiд час планування i виконання аудиторських процедур, ми провели iдентифiкацiю i
оцiнку ризикiв суггсвого викривлення фiнансовот звiтностi внаслiдок шахрайства, для визначення
ik впливу на повноту та вiдповiднiсть фiнансовоi звiтностi Товариства шляхом розгляду заходiв
внутрlшньогО контролю, а не з метою висловленнrI думки щодо ефективностi служби
внутрiшнього контролю. Вiдповiдно, Ми не помiтили с)rггевих проблем, пов'язаних з
iдентифiкацiсю та оцiнкою ризикiв сутгевого викривлення фiнансовоТ звiтностi внаслiдок
шахрайства, якi потребують розкриття в цьому аудиторському висновку (звiтi нез€шежного
аУДИТОРа). МИ не помiтили нiчого суггевого що могло б змусити нас ввtDкати, що Товариство не
Мае ВiДПОвiдноi системи внlтрiшнього аудиту (контролю), необхiдну для скJIадання фiнансовоТ
ЗВiТНОСтi яка не мiстить сутгевих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.

За пiдсумками року та необхiднiстю пiдтвердження рiчноi фiнансовоТ звiтностi
проводиться зовнiшнiй аудит.

3.15. Щоdо облiковоi пrа ре€сmруючоI сuсmемu (проzрал,tне забезпечення mа спецiальне
mехнiчне облаdнання), якi переdбачаюmь веdення облiку операцiй з наdання фiнансовах послуz
спохсuвачал, mа поdання звimносmi dо Нацкомфiнпослуz:

У Товариства запроваджена облiкова та рееструюча система (програмне забезпечення та
спецiальне технiчне обладнання), якi передбачають ведення облiку операцiй з надання фiнансових
послуг споживачам та подання звiтностi до Нацкомфiнпослуг.

Товариство не здiйсrпое готiвкових розрахуIжiв.

3.17. Щоdо зберizанttя ?polпoпttx кошmiв i dоtуменmiв mа нмвносmi необхidнtlх засобiв
безпека (зокрема сейфu dtля зберizанttя qrошовuх кошmiв, оюронну сuzналЬацiю mа/або
вidповidну охорону):

ТОвариство забезпетуе зберiгання документiв та HMBHicTb необхiдншr засобiв безпеки
(зокрема, охоронна сIгналiзацiя та охорона).

3.18. Щоdо роlкрumrпя iнформацii з урахуванняJл, влlл,оеu MiltcHapodHux сmанdарmiв
фiнансово:i звimносплi вidносно мепrоdiв оцiнкu справеdлuвоi варtпоспаi акmuвiв фiнансовuх
компанiй:

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена на ocHoBi iсторичноi собiвартостi та
справедrивоi BapTocTi або аrчrортизацiйноi собiваргостi oKpeMIл( фiнансовшr iHcTpyMeHTiB

и
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вiдповiдно до МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти>, Оцiнка справедJIивоi BapTocTi здiйснюеться з

використанням методiв оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, дозволених МСФЗ 13 <<Оцiнки за

справедливою вартiстю>. TaKi методи оцiнки вкJIючають використання справедливоi BapTocTi як

цiни, яка була б отримана за продаж активу, або сплачена за передачу зобов'язання у звичайнiй
операцiт мiж 1"rасниками ринку на дату оцiнки. Зокрема, використання бiржових котирувань або

даних про поточну ринкову BapTicTb iншого аналогiчного за характером iHcTpyMeHTy, аналiз

дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi визначення справедливоi BapTocTi.

Передбачувана справедIива BapTicTb фiнансових активiв i зобов'язань визначаеться з

використанням наявноТ iнформацii про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки,

ДОДАТКОВА IНФОРМАЦlЯ
Щоdо моJtслuвосmi (спромонсносmi) фiнансово:i компанii|безперервно зdiйснюваmа свою

diяльнiсmь проmяzом найблuаtсчuх 12 мiсяtliв
Припущення про безперервнiсть дiяльностi розглядасться аудитором у вiдповiдностi до

МСА 570 <<Безперервнiсть>> як таке, що Товариство продовжуватиме свою дiяльнiсть у близькому
майбугньому, не маючи Hi HaMipy, Hi потреби лiквiдуватися або припиняти ii.

Управлiнський персонал Товариства плануе вживання заходiв для покращення показникiв
дiяльностi та подzulьшого розвитку Товариства.

Зiбранi докази та аналiз дiяльностi не дають аудиторам пiдставу сумнiватись в здатностi
Товариства безперервно продовж}ъати свою дiяльнiсть.

Використовуючи звичайнi процедури та згiдно аналiзу фiнансового стану Товариства ми
не знайшли доказiв про порушення принципiв функцiонування Товариства. Але не вносячи

додаткових застережень до цього висновку, звертаемо увагу на те, що в YKpaiHi icHye

невпевненiсть щодо можJIивого майбугнього напрямку внугрiшньоi економiчноi полiтикИ,
нормативно-правовоi бази та розвитку полiтичноТ ситуацiТ. Ми не маемо змоги передбачити
можливi майбутнi змiни у цих умовах та ik вплив на фiнансовий стан, результати дiяльностi та
економiчнi перспективи Товариства.

Iнформацiя про пов'язанuх осiб
Пов'язаними сторонами ввzDкаються сторони, якщо одна сторона мас можливiсть

контролювати iншу сторону або здiйсrповати сугтевий вплив на прийняття фiнансових та
операцiйних рiшень iншою стороною. Пов'язанi сторони Товариства вкгIючають 1оIасникiв,
ключовий управлiнський персонал, пiдприемства, якi мають спiльних власникiв та перебувають
пiд спiльним контролем, пiдприемства, що перебувають пiд контролем кJIючового управлiнського
персоналу, а також компанiТ, стосовно яких на Товариство е iстотний вплив,

У таблицi 4 представленi пов'язанi сторони Товариства:

Операчii з пов'язанIлrли особами розкригi у Примiтlсшr до фiнансовоi звiтностi (прш,riшса

7,4).
Iнформацiя про налвнiсmь по;diй пiсля dаmu балtансу, якi не знайtллu вidобрамсення у

фiнансовоi звimносmi, проmе моrtсуmь маmu суmmевай впJ.лtв на фiнансовuй сmан
По заявi упразлiнського персоналry пiсля дати балансу були вiдсугнi подii, що мояqrгь

мати сутгевlй вгшrив на фiнансовий стан Товариства

Таблиця 4

J\b Пов'язана сторона Пiдстава

1 АТ (ЗНВКIФ (АЛЬТИТУДА) Учасник ТОВ (IVIАНIФОIО), якому напежитъ

50% частки у стат)rгному капiталi.

2 Кузьмiнов Олег Васильович Учасник ТОВ (VIАНIФОIО), якому напежить

зOyо частки у стат)rгному капiталi та Щиректор
ТоВ (МАнIФоIо)

a
J рябiнiн ВiтаJIiй Вячеславович Учасник ТОВ (МАНIФОIО), якому належить

20% частки у статугному капiталi.
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IНШIЕЛЕМЕНТИ
OcHoBHi BИoMocTi про аудиторську фiрму:

Таблиця 5

OcHoBHi вiдомостi п ови догово на проведення а

Партнер завдання з аудиту

Щиректор
ТОВ кАФ (АУДИТ-СТАЩАР

Адреса аудитора: YKpaiira, 0408
Щата складання ау диторського висно

К.В. Муратова

В.М. Титаренко

съка/Фрунзе, буд. 2-6/32. Лiт. (А>)
'2020 

року

Повне найменування юридиtIноТ особи вiдповiдно до
установчих документiв :

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
кАудиторська фiрма кАудит-Стандарт)

Код за СЩРПОУ: з2852960

Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi
Номер бланку 0195, Рiшення АПУ j\b3 6214 вiд
25 .06" l 8, дiйсне до 3 | "12.202З

Включено до роздiлiв Реестру аулиторiв та суб'сктiв
аудиторськоТ дiяльностi пiд реестрацiйним номером ЗЗ45

Роздiл: СУБ'СКТИ дУДИТоРСЬКоI
ЛЯЛЪНОСТI
Роздiл: СУБ'СКТИ АУЛИТОРСЬКОi
ЛЯЛЬНОСТI, ЯКI МЛIОТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ
ОБОВ,ЯЗКОВИЙ ЛУДИТ ФIНМСОВОТ
ЗВIТНОСТI

Прiзвище, iм'я, по батьковi аудиторiв, що брали у{асть в
аулитi; номер, серiя, дата видачi сертифiкатiв аудитора,
виданих Аулиторською палатою УкраiЪи:

аудитор Титаренко В.М. (сертифiкат
аудитора Nч 006083, серiя кА>, номер в
peecTpi Ml O0a06);
аудитор Муратова К.В. (сертифiкат аудитора

]ф 007 |25, серiя (А)), номер в peecTpi
Jф 1 003 99)

lB

- дата та номер договору на проведеннrI аудиту l3.0 |.202а Ng l2-4120
- дата початку аудиту
- дата закiнчення проведення

13.01.2020 р.
28.02.2020



Додаток l
ло Нацiонмьного поrоження (стандарry)
бухгuтерськоrо обrliку l "Загrulьнi вилtоl,и,цо фiнансовоi звiгностi"

!ата (piK, мiсяць, .lаgл9)
rliлIIрисмство ТоВАРиСТВо з оБМЕжЕноIо ВЦПоВIдАЛьнIсТЮ l'МАнIФоЮ'' за €ДРПоУ
1'ери'rорiя м. КиТв, Голосiiвський р-н за КоАТУУ
оргаlliзаrliйно-правова форма господарюваtIня Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстlо за КопФг
Внл скономiчноi дiяльностi iншi види кредитування за квЕД
Сере,tlня кiлькiсть прачiвникiв l ll
,\:1реса, телефоtt 0]150, киiВ, вулиIlя кдзиМИРд МдЛЕВиЧд, 87 04422З9з4401!50, КИТВ, вулиllя КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА, 87
олиtlиця вимiрУ: тис. грн. без десяткового знака (oKpiM роздiлу IV Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) (форма М2),
гроI!оRi показники якого наводяться в гривнях з копiйками)
Складеtlо (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):

за лоложенIlями (стандартами) бухгалтсрського облiку
за мiжlлародтlими стаIIдартами фiлаtлсовоi звiтIIостi

Балапе (Звiт про фiпаlrсовий стан)
3l грулпя 2019 р.

Форtr!а .]Yеl кол за ДкУ l80l00l

Акl,иlt
Кол

плпкя
на початок

niTrroгn rrопiпп
на kiпerrb

lпiтплгп плпiп

2 4

l. Ilсоборотпi активи
I Iеьlатсрiаllыti активи l 000 60

lIcllBiclla BapTicTb l 00l 66

tiакопичеIIа амортизацiя l 002 6

l Iсзаверлrсtti капiта;lыli illвсс,гицii 1 005

OcHoBHi засоби l0l0 28з
IIeI]BlcIla Rартlсть l0l l 526
зIl ос l0l2 24з

ltlвестицiйltа HepyxoMicTb l015
I IcpBiclIa BapTicTb iнвестицiйноi HepyxoMocTi l0l б

Зllос illвестицiйltоi HcpyxoMocTi l 0l7
JJoB1,oc,r1lot<tlBi бiологiчtli активи l 020

ПepBiclla BapTicTb довгострокових бiологiчних активiв l02l
I [акопичена амортизацiя довгострокових бiологiчних активiв |0zz

Щовгостроковi фiнансовi iнвестицii:

якi облiковуlоться за методом участi в калiталi
iлших пiдприсмств l 030

irturi фiнансовi iнвестицii l UJ)
I{овгострокова дебiторська заборгованiсть 1 040

вiдстроченi податковi активи 1 045

Гулвiл 050

в iлgrрбrlglli аквiзицiйнi витрати 060

Зa;lltlIloK ttоштiв у централiзованих страхових резервllих dlондах 065

Iltmi нсоборотlri активи 090
Ycboгo за розлiJIо}I I l095 343

II. ОбоDtlтпi :rктиви
Заllаси l00
Виробtlичi запаси 10l
IIезавершсllс l02
готова пuодчкuiя l0з
Говари l04
IIоточпi бiологiчнi активи ll0
l{епозtлти перестрахування l l5
Векселi одержанi lz0
L{сбiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги l25 5 665

Щебiторська заборгованiсть за розрахунками:
за виданими авансами l l30 з00
з оюлжеl,ом lз5
у,гсlму члlслi з по,ц:rтку IIа прибутсrк l36
/{сбir,орська заборговаltiсть за розрахунками з ttарахованих лоходiв l40
.Щебirорська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв l45

IlIlla по,rо.llIа лебiторська заборгованiсть 155 20 904
l Iоточrri фiнапсовi iнвестицii 160

Грошi та iх еквiвuепти 165 l50
Готiвка 166

Рахуtlки в банках 167 l50
витрати майбчтнiх перiодiв 170

Частка перестраховlлка у страхових резервах 180

у тому числl в:

резервах довгострокових зобов'язань
l 18l

резервах збиткiв або резервах llалежIIих випJIат l l82

рсзервах пезароблених премiй l l83

,l ,/

коли
,ol g il? 1,1l

42848369
80зб l 00000

24о

64.92



irlших страхових резервах l84
ншi оборотнi активи 190

Усього за роздiлом II 195 21 0l9
III. Необоротпi активн, yTpпMyBaHi для продажу, та групи вибуття 200

Балапс 300 27 з62

Паснв Код на поrlаток
пiтшпгп пдпiпп

]Ia кirrсць

1 1 з 4

I. Власний капiтал
]аресстрований (пайовий) капiтал 400 5 000

внески до незаресстрованого статутного капlтalлу 40l
Капiтал у дооцiнках 405

!одатковиli капiтал 4l0
Емiсiliний дохiд 4|1

Накопиченi KypcoBi рiзницi 4I2
Резервний капiтал 4l5
Нерозподiлений прибуток (непокрl,tтий збиток) 420 52I
цеоплачений капiтал 425 ( ) (

Вllлучеllилi капiтшl 4з0 ( ) (

Iншi резерви 4з5
Усього за роздiлолr I 495 5 521

II. Довгостроковi зобов'язанrlя i забезпечеrrrlя
Вiдстроченi податковi зобов'язання 500

пенсiйrri зобов'язання 505

Цовгостроковi кредити банкiв 5l0
Iншi довгостlrоковi зобов'язання 5l5
Щовгостроковi забезпечення 520

овгостроковi забезпечення витт)ат пеDсоналч 52l
Цiльове фirlалlсування 525

Благодiйна допомога 526

530

у тому числi:
)езерв довгострокових зобов'язань

153 l

0сзсDв збиткiв або DсзсDв налсжних випла,t 5з2
533

lншl cтpaxoвl резерви 5з4
Iнвестицiйнi контракти 5з5
призовий фонд 540

РсзсDв на виплату джск-потч 545

Усього за розltiлолI II 595

IIl. Поr,очпi зобов'язапltя i забезlrечсrrrrя
KopoTKocTpoKoBi крсдити банкiв l 600

векселi видаlli l (l05

Поточна кредиторська заборгованiсть за:

ловгостDоковIлми зобов'язаннями lбl0
товаtlи. роботи, послуги бl5 ,l99

розрахупками з бюджетом 620 lзз
v томч числi з податку на прlлбчток 62l ll4
DозрахуI]ками зl ст|]ахчвання бz5 2|

розрахунками з оплати працl бз0 79

По,гочна цlедиторська заборгованiсть за одержаними авансами бз5
ПоточIlа кредиторська заборгов:uIiсть за розрirхуIlкirми з учасItиками 640

Пото.rна кредиторська заборгованiс,гь iз внутрiшнiх розрахункiв 645

Поточна кDедитоDська забоuгованtс,гь за стDаховою дlяльнlстIо 650

поточнi забезпечення 660 28

доходи лtайбчтrtiх пепiодiв 665
Вiдстроченi комiсiйнi доходи вiд перестраховикiв 670

lншi поточнi зобов'язання 690 20 78l
Усього за роздiлом III б95 zI 84l

IV. Зобов'язанпя, пов'язапi з пеоборотпиlrrи активамIl,
утри}rуваrIими для продажу, та група}rи вибупя

1700

v. Чиста BapTicTb аrсгнвiв недепжавlrого пспсiйllого фопдч 1800

Балапс -€rfrЦць 1900 27 362

КУЗЬМIНОВ ОЛЕГ ВЛСИЛЬОВИЧ

Анопченко Олепа BiKTopiBHa

lеалiзуе дерхавну полiтику у cdlepi статtлстики,



.Щата (piK, мiсяць, число)
IIiлприемство ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОIО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ за СflРПОУ,,MAIII(DoIoIi

(наймеяування)

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукуппий дохiд)
за PiK 2019 р.

ко,
2019 | |2 зl

42848з69

Форма N2 Код .u ДКVЛГ-ТббБ-l
ФIНАНСОВI ль

Стаття Код
рядка

за звiтпий
перiод

за апалогiчllий
перiод

попереднього
DoKY

1 2 3 4
Чистий дохiд вiд реалiзацii поодукцii (ToBaoiB. робiт. посдчг) 2000 14 845
Чuсmi заробленi спlраховi премii' 2010

пре,мii' пidпuсat li, валова cytиa 201 ]
пр елlii|, пер е d aHi у п ер е сmр аху в ання 20]2
зл,tilш DезеDву незаробленuх llрелtiй. валова сума 201 3
зл,tittа часmкu пересmраховuкiв у резервi незаробленuх
ппел,tiй

2014

Собiвартiсть реалiзованоi продукцii
(товарiв.робiт, послуг) 2050 )

чuсmi понесенi збtLпtкtt за апраховLlлlu вuплаmа,млl 2070
Ва;lовий:

rlпибчток 2090 14 845
зби,гок 2095 (

/]охid (вuпlраmu) вid злtittu у резервах doB?ocmpoчoBllx
зобов'жань

2105

Щохid (вuпtраmu) Bid злiнu iHtttux сmраховuх pBepBiB 2] ]0
злtiна iнtцuх cmpqxoBltx резервiв, валова су]иq 211l
змirш часпlкu пересmраховuкiв в iпLuuх сmрахоGлrх рвервах 2l I2

Iншi операцiйнi доходи 2120 ,l0

у mому чuслi:
doxid Btd злliнu варпlосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
спр ав е dлuв oto в арп,liспело

212 ]

dохid Bid первiсноzо вuзнсlння бiолоеiчнuх акmuвiв i
с iль сь к о zo спо d ар ськ oi' пр о dукцil'

2122

dохid вiё вuкорuсmання коtuпliв, вuвiльненuх вid
опоdаmкування

2]23

А.цмiнiстративнi витlrати 21з0 9,769 ) )

вит,оати на збут 2150 ) )

Iншi операцiйнi витрати 2180 3648 ) (

у mому чuслi:
Bulllpamu вid змiнu варпlосtпi aKпlttBiB, якi оцiнююmься за
спр ав еdлuвоtо в арtпiспttо

218l

вumраmu Bid первiсtлоzо вuзнqння бiолоеiчнuх акmuвiв i
сiль сько z о ctlo d ар с ь к oi' пlэ о dу кцii'

2182

ФiпаrIсовий результат вiд операцiйноi дiяльпостi:
прибуток 2l90 l 498

збиток 2|95 ) )

lIохол вiд участi в капiталi 2200
Illшi фiнансовi доходи 2220
ItIшi доходи 2240 15

у mоJйу чuслl:
dохiё Bid блаzоdiйноi' dопомоzu

224 I

Фiнансовi витрати 2250 )

Втрати вiд участi в капiталi 2255 ( )

Iпшi витрати 2210 878 )
прuбjlmок (збulпок) Bid вплuву iнфляцii'на монеlпарнi сmаmmi 227 5

,l{

( ( )

) ( )

(

( (

)

( (

( ) (

) (

( (



Продовження додатка 2

Фiнансовий результат до оподаткування:
ппибчток 2290 бз5

збиток 2295

ВитDати (дохiд) з податку на прибуток 2300 1 14)

Прибуток (збиток) вiд припиненоi дiяльностi пiсля
оподаткування

2з05

Чистий фiнансовий результат:
пDибуток 2з50 521

збиток 2з55 ) (

п. сукуп ох

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчций
перiод

попереднього
DoKv

1
,,

3 4

дооцiнка (чцiнка) необоDотних активiв 2400
Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405
Накопиченi KypcoBi lэiзницi 24l0
Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних
пlдприемств

2415

Iнший сукупний дохiд 2445
Iнший сукчпний дохiд д9 оподаткyвання 2450
Податок на пDибуток. пов'язаний з iншим сукуцним доходом 2455
Iнший сукупний дохh пiсля оподаткyвання 2460
Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 24б0) 2465 521

ниЙ

йних

nI

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРА витрА

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiгrlий
перiод

за аllалогi.lllий
rlерiод

попередllього
рокY

1 a 3 4

матерiальнi затрати 2500 зб
Витрати на оплату працi 2505 95l
Вiдрахування на соцiальцi заходи 25 l0 209
Амортизацiя 2515 285
Iншi опепацiйнi витрати 2520 12 8|4
Разом 2550 14 295

Ш. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПР ИБУТКОВОСТI А

Назва cTaTTi Код

рядка

за звiтний
перiод

за апалогiчllий
псрiод

попередпього
рокY

1 1 3 4

Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600

Экоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцlю 26|0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
элнч простч акцiю 2615
Дивiденди на одну просту акцiю ffiъ* ) 2650

KcpiBllllK ffi КУЗЬМIНОВ ОЛЕГ ВАСИJIЬОВИЧ

Головний бухгалтер Анопченко Олена BiKTopiBHa

ф#ffiяЧ*rtй"rчSЯ



!ата (piK, мiсяць, число
Пiлприсплство ТоВАРИСТВо з оБМЕЖЕНоЮ ВЦПоВIДАЛЬНIСТЮ "МАНIФоЮl' за е!РПоУ

(найменування)

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
за PiK 2019 р.

коди
2019 l 3 | |l2

42848з69

Форма N3 Код.u ДКУД-JббЙ-l
Статгя Код За звiтний перiод за аналогi.lний перiол

попеDелнього t]oкv
2 J 4

I. Рух коrптiв у результатi операцiйноi дiяльностi
I-1адходження вiд:
Реа_пiзацii продукцii (товаtэiв. робiт. послчг) 3000 7 562
fIовернення податкiв i збопiв 3005
у тому числi податку Еа доданy BaoTicTb 3006
L{illьового фiнансування 30l0
надходження вiд отримання счбсидiй. дотацiй 30l l
FIадходженllя aBar,lciB вiд покупцiв i замовникiв 30l 5 15

Надходження вiд повернепня aBaHciB з020 53
I-Iадходжентrя вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на
IIоточних рахунках з025
Надходження вiл боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) 3035
налходження вiд опеDацiйноi ореr.rди 3040
IIадходження вiд отримання роялтi, авторських
виIIагород

3045

I-Iалходженtlя вiд страхових премiй 3050
Надходження фiнансових установ вiд повернення rrозик 3055 20 8l2
IITпli наJIхолжеI{Ilя з095 lз 549
I}и,грачання на оплату:
ToBapiB (робiт, послуг) 3 100 7 56з
Працi з 05 686
вiдрахувань на соцiатlьнi заходи J 10 l88
Зобов'язань з податкiв i зборiв J l5 169
IJитрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток з 16

IЗитрачання на отlлату зобов'язань з податку на додану
вартlсть

з117 ( ) ( )

Ви,гра.Iання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв J 18

Витрачання на оплату aBaHciB з 35 1 209
Витрачанrrя на оплату повернення aBaHciB э 40 9
Витрачання на оплату цiльових BHecKiB J 45
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами з l50

( ) ( )

витрачання фiнансових установ на надання позик 3 155 42 55з
IttlIti витрачаlrня з l90 14 297
чис,гий рyх коштiв вiд операцiйноi дiяльностi 3195 -24 68з

II. Рух KorrrTiB у результатi iнвестицiйноi дiяльностi
Надхолження вiд реалiзацii:
фiнансових iнвестицiй 3200
IlсобоDотl,tих активiв з205
Налходжеtlня вiд отримаlлих:
вiдсоткiв з215
дивiдендiв з220
Надходження вiд деривативiв з225
Надходжеrпrя вiд погашення позик з2з0

]{адходження вiд вибуття до.riрнього пiдприсмства та
lIIIII01 господарськоl одиницl з2з5
Irluri надходження з250
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Витрачання на придбання:

фiнансових iнвестицiй з255
цеоборотних активiв з260 66

Виплати за деривативами з210

Витрачання на надання позик з2,75

Витр.ачання на придбання дочiрнього пiдприсмства та
lншо1 господарсько1 одиницl 3280

( ) ( )

Iншi платежi з290
Чистий рчх коштiв вiд iнвестицiйноi дiяльностi з295 -66

III. Рух коштiв у результатi фiнансовоi дiяльностi
Надходження вiд:
власного капiталу 3300 5 000
Отримання позик 3305 20 451
Надходження вiд продажу частки в дочiрньому
пlдприсмств1 3310
Iншi надходження зз40
Витрачання на:

Викуп власних акцiй зз45
погашення позик 3350
сплатч ливiденлiв з355
Витрачання на сплату вiдсоткiв 3360 552
Витрачання на сплату заборгованостi з фiнансовоi
)ренди

зз65 ( ) (

Витрачання на придбання частки в дочiрньому
tIlдIIрисмств1 зз,70

( ) ( )

Витрачання на виплати неконlрольованим часткам у
дочlрнlх пlдприсмствах зз15

( ) ( )

Iншi платежi зз90
чистий рчх коштiв вiд фiнансовоi дiяльtlостi з395 24 899

чистий рyх грошових коштiв за звiтций перiод 3400 l50
3алишок коштiв на початок року з405
Вплив змiни валютних KyDciB на заJIишок коштiв 3410
Jалишок коштiв на кiнець DoKlL=--- 3415 l50

КерiвниК .aЭ
Головний бу*rurrr]

КУЗЬМIНОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ

Анопчелlко ОлеIrа BiKTopiBHa



,Щата (piK, мiсяць, число)

Пiдлрисмство ТоВАРИСТВо з оБМЕЖЕНоЮ ВIДПоВЦАЛЬНIСТЮ "МАНIФоЮ'l за еЩРПоУ
(найменування)

Звiт про власний капiтал
за PiK 2019 р.

Форма j\b4

Itrпri змiни
СкориговаIlий зали-
IIIOK IIа початок

Irrший с пнии

коди
2019 l \2 l31

42848з69

кодзадкудГ 
'80100;l

Розподi;r
I]итl.цати

lI,ив и

,IIрибутку:
власIlикам

Нерозпо-
дiлеllиЙ

прибуток
(непокри-

тий
збиток)

За.ll цlrloK IIа IIочаток

Коригування:
зпrirrа облiковоi
шолiтики
Вигtравлення помилок

Чистий прибуток
(збиток) за звiтний

Illцlий сукупlrий
iloxi/I за звi,гIlий

/{oorlillKa (уцiнка)
tlеоборотних активiв

/{ool1iIlKa (учiнка)
iltаllсових iHcTpyMeHTiB

астка iншого сукупного
олу асоцiйованих i

Спрямування прибутку
llo заресстрованого

Вiдрахування до

Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
вiдповiдно до
законодавства
Сума чистого прибутку
IIа створення
сtIеIIiальних
rli.lrьових

,/+



Сума чистого прибутку
на матерiально
заохочення
Внески учасникiв:

Вилучення капiталу:

Перепродаж викуп-

Анулювання викупле-

Вилучення частки
капiталi
зменшення номiналь-

Iншi змiни в капiталi
Придбання (пролаж)
неконтрольованоi
частки в дочiрньому

разом змiн у капiталi
Залиrrrок на кiнець

Ё\l^:::йl*i*Т,fig-]
,r_ýь,Код 42Е48 3 69.,{flФ

ф,y#

Керiвllик

Головllий бухгалтер

КУЗЪМIНОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ

Анопченко Олена BiKTopiBlla



Примiтки

до рiчного фiнансового звiту за2019 piK, станом на кiнець дня 3|.12.20|9 року,
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ

(МАнIФоЮ>
код за €ДРПОУ 42848369

Звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за piK, що закiнчився 31
грудняrтис.грн.

Звiг про фiнансовий стан станом на кiнець дня 31 грудня, тис.грн.

I Iазва cTaTTi Звi,гу Пункт
примiток

2019 20l8

l 2 3 4

Ак,гrlвrl

IIеttопtочtti qкmuвu,

IJематерiальнi активи 6.1.1 60
осповнi засоби 6,1.2 28з
поmочпi ъкmuвu

Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть 6.1.3 zб 869
Грошовi кошти та ix еквiваленти 6.\.4 l50
Непоmочнi акmuвu ympuMyBatti dля проlаuсу mа ?рупu вuбуmmя
УСЬОГО АКТИВИ 27 362
l}ласний капiтал та зобов'язання

Bltocttuй копimал
С,I,аr,уr,rrий капi,гал 6.1.5 5 000

I,1ерозподiленi прибутки 6.1.5 52l^

YcboIu KalIiгa"rl 5 521

I I е tl о пtо ч tt i з о б о в' яз tl tt ttя

поmочпi зобо в'язання i забезпечення
'Горговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 6.1.6 1 0з2

KopoTKocTpoKoBi забезпечення 6.|.,7 28

IlIшli поточгli зобовязання 6,1,8 20,781

Зо бо вязання, по в'язаt!i з непоmочнurиu акmuв амu,
упlрu.цуванuлtu dля пtrоduJlсч mа zDvпамu вuбvmmя
усього Зобов'язань 2| 841

разом власний Капiтал та Зобов'язання 2,7 362

Назва cTaTTi Звiту Пункт
примiток

2019 20I8

2 l 4

Дохiд вiд реалiзацiТ послуг 6.2.1 14 в45
Iншi операцiйнi доходи 6.2,2 70
Адмiнiстративнi витрати 6,2.4 (9 169)'

Iншi операцiйнi витрати 6.2.5 (з 648)

Прuбуmок Bid операцiйttо| diяльtюсmi 1 498

Iншi лоходи 6.2.з
15

Illшi витрати 6.2.6
(878)

Фitttlttco вuй резульmum do опоdаmкування 635

Витрати з податку на прибуток (1 14)

Чистий прибуток 52l

'4!

1



звiт про рyх грошових коштiв за що закiнчився 31 грyдня, тис.грtI.
Назва cTaTTi Звiту Пуrlкт примiток 20|9 20l 8

I. Рух коштiв у резyльтатi операцiйноI дiяльнос,гi
Надходження вiд реалiзацiТ послуг 6.4.1 7 562

Надходження aBaHciB вiд покупцiв 6.4.2 l5
Надходження вiд повернення aBaHciB 6.4,з 53

Надходження фiнансових установ вiд повернення
позик

6.4,4 20 8\2

Iншi надходження 6.4.5 1з 549

Вumрочання на оплаmу:
ToBapiB (робiт, послуг) 6,4.6 (1 56з)
Працi 6.4.] (686)

Вiдрахувань на соцiальнi заходи 6.4.8 (188)

Зобов'язань iз податкiв i зборiв 6,4.9 (169)

Витрачання на оплату aBaHciB 6.4.10 (1 209)

Витрачання на оплату поверненнrl aBaHciB 6.4.11 (9)

Витрачання фiнансових установ на надання позик 6.4.12 (42 55з)
Iншi витрачання 6.4.\з (14 29,7)

Чистий рух коштiв вiд операцiйноТ дiяльностi 6.4,14 (24 68з)

II.Рух коштiв у результат iнвестицiйноi дiялыlостi
Витрачання на придбання необоротних активlв 6.5. 1 (66)

Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйноi дiяльностi 6.5.2 (66)

III.Pyx коштiв у результатi фiнансовоi дiяльностi
Надходження вiд власного капiталу 6.6.1 5 000

Отримання позик 6,6.2 20 451
Витрачання на сплату вiдсоткiв 6.6.з 552
Чистий рух коштiв вiд фiнансовоiдiяльностi 6.6.4 24 899
Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 6.6,5 150

Залишок коштiв на кiнець року 6.6.6 150

lT и капlтал 31IrrT про власнии капlтал станом на кrнець дня тис.гDц.
Назва cTaTTi Звiту Зареестрований

капiтал
Нерозподiлений

прибуток
(непокритий)

збиток

Усього власlIий
капir,а;l

l 1 J 4
Залишок на початок 2019 року
Чистий прибуток за 2019 piK 52l 52l
Внески учасникiв до капiталу 5 000 5 000
разом змiн в капiталi 5 000 521 5 521
Залишок на кiнець 2019 року 5 000 52l 5 521
Залишок на початок 20l8 року
Чистий прибуток за 2018 piK
внески учасникiв до капiталу

ь

Кузьмillов О.В.

Аltопченко о.В.
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1. Iнформацiя про Товариство
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю (МАНIФОЮ> (надалi - <Товариство>) е юридичноIо

особоlо з моменту його державноТ реестрацii, створено 27 лютого 2019 року. Номер запису в Сдиному
лержавному peecTpi Iоридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприемцiв 1 068 102 0000 054585,

Товариство з обмеженоlо вiдповiда-гlьнiстю "МАНIФОЮ" видано свiдоцтво НацiональноТ
KoMicii, шlо здiйснlое державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг про реес,грацiто
фiнансовоТ установи, cepiT ФК NЬ 1198 вiд 07.05.2019 року.

'Говариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МАНIФОЮ " мас право надавати наступнi фiнансовi
Ilослуги:

- надання фiнансових послуг, а саме надання коштiв у позику, в тому числi i на умовах
фiнансоlзого кредиту, на пiдставi отриманоi лiцензiТ Нацкомфiнпослуг на провадження господарськоi
дiяльностi з надання фiнансових послуг, розпорядження Нацкомфiнпослуг j\b947 вiд 28.05.2019 року.
Лiцензiя бездокументарна та безстрокова.

У 2019 роцi Товариство надавало послуги позики.
Офiс Товариства знаходиться в УкраiЪi у м. Кисвi, вулиця Казимира Малевича, бул 87.
Iдентифiкацiйний код Товариства за еДРПОУ - 42848З69.
Мiсцезнаходження: YKpaiHa, 03 150, м. Киiв, вул.Казимира Малевича, буд.87.
На момент реестрацiI Товариства Протоколом Загальних Зборiв Учасникiв Nb l вiд 27.02.2019

року був сформованиЙ статугниЙ капiтал 3 500 тис.грн.. Частка в розмiрi 500/о, що становить 1 750
тис.грн нrLпежить Кузьмiнову Олегу Васильовичу (iпн 2866'1144З'|), друга частка в розмiрi 500й, що
становить 1 750 тис. грн. нzшежить Рябiнiну Вiталiю Вячеславовичу (iпн З11l108816). За перiод з

21.02.2019 по 15.03.2019 статутний капiтал повнiстю сплачено. 08 серпня 2019 року було прийнято
рiшення збiльшити розмiр стат)лного капiталу ще на 1 500 тис.грн. для подальшоТ стабiльноТ дiяльностi
Товариства Протоколом Загальних Зборiв J\b5 вiд 08.08.2019 року. Сума збiльшення кожного з

учасникiв становить 750 тис. грн,, що являс собою по 50% статуного капiталу на кожного учасника.
'Гаким чином розмiр статутного капiталу становить 5 000 тис, грн. Протягом серпня мiсяця 2019 року
статутtrий капiтал було повнiстю доплачено учасниками.

Протоколом Загальних Зборiв Учасникiв Ns 8 вiд 1З.09.2019 року вирiшено вiдчужити (продати)
Кузьмittовим Олегом Васильовичем частку в статутному капiталi у розмiрi 20Yо та Рябiнiним Вiталiсм
Вячеславовичем часl,ку _ l] стilгу,tному капiталi у розмiрi З0% АТ_ кЗАКРИТИЙ
нЕдивЕрсиФIковАнии вЕнчурнии корпорАтивнии IнвЕстицlинии Фонд
кАЛЬТИТУ.ЩА>, код за е!РПОУ: 4З157408, мiсцезнаходження: 0З022, м.КиТв, вул.Василькiвська,
булинок З0.

Таким чином учасниками Товариства станом наЗ1,12.2019 року е TaKi особи:
- Ат кзАкритийнЕдивЕрсиФIковАний вЕнчурний корпорАтивний IнвЕстицlйний
ФоlJД (дЛЬТИТУДд), код за еflРПоУ: 4з157408, мiсцезнаходження: 0з022, м,КиТв,
вул.Василькiвська, будинок 30, юридична особа, яка володiе часткою 500%;

- Кузьмiнов Олег Васильович (iндивiдуальний податковий номер 28667144З7), фiзична особа, яка
володiе часткою 300%;

- Рябiнiн Вiталiй Вячеславович (iндивiдуальний податковий номер З1l1l08816), фiзична особа, яка
володiе часткою 20О%.

2.Загальна осIIова формувапня фiнансовоiзвiтностi
2.1.Щостовiрпе подання та вiдповiднiсть МСФЗ
Фiнансова звiтнiсть Товариства е фiнансовою звiтнiстю загчшьного призначення, яка оформована

з метою достовiрного подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових
потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi
ними економiчних рiшень,

Концептуальною основою фiнансовоТ звiтностi Товариства за piK, що закiнчився 3 1 грулня 20 1 9

року, с Мiжнароднi стандарти фiнансовоi звiтностi (МСФЗ), вкJIIочаючи Мiжнароднi стандарти
бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцii чиннiй на 01 сiчня 2019 року, що офiцiйно
оприлюдненi на веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни.

Згiдно Закону УкраТни кПро бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в YKpaiHi> Товариство
складае звiтнiсть за МСФЗ

Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдас
BciM вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2019 року,
дотримання яких забезпечуе достовiрне подання iнформацiТ в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречноТ,
достовiрноТ, зiставноТ та зрозумiлоТ iнформачiТ.
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При формуваннi фiнансовоТ звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiоl,tалыlих
законодавчих та нормативних aKTiB щодо органiзацiТ i ведення бухгалтерського облiку та склаiIаIIItя

фiнансовоi звiтностi в YKpaTHi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.

2.2 Валюта подацня звiтностi та функцiоцальна валIота, ступilIь округлеIIIIя.
Валюта подання звiтностi вiдповiдас функцiональнiй валютi, якоIо е нацiональна BzuIIoTa УкраТIrи

- гривня, скJIадена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.

2.3 Припущецця про безперервнiсть дiяльностi.
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльнос,r,i,

вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувасться в ходi звичайноТ
дiяльностi. Фiнанасова звiтнiсть не включае коригування, якi необхiдно було б провести в тому
випадку, якби Товариство не могло продовжити под€lльше здiйснення фiнансово-господарськоТ
дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi.

2.4 Рiшепня про затвердження фiнаllсовоi звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску (з метою оприлIоднення) KepiBllиl,(1,1]oM

Товариства 31,01.2020 року. Hi учасники, Hi iншi особи не MaIoTb права вносити змiни до lticT
фiнаноовоi звiтностi пiсля iT затвердження до випуску.

2.5 Звiтний перiод фiнансовоi звiтностi.
Звiтним перiодом, за який сформована фiнансова звiтнiсть Товариства, е перiод з 01.01.2019 року

по З|,12.2019 року.

3.CyTTeBi положення облiковоi полiтики.
3.1 Основа оцiнки, застосована при складаннi фiнансовоi звiтllосr,i.
Щя фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на ocHoBi iсторичноТ собiвартостi та справедливоТ вар,госr,i

або амортизацiйноi собiвартостi окремих фiнансових iHcTpyMeHTiB вiдповiдно до МСФЗ 9 кФiнансовi
iнструменти>. Оцiнка справедливоi BapTocTi здiйснюсться з використанням методiв оцiнки фiнаtrсових
iHcTpyMeHTiB, дозволених МСФЗ lЗ <Оцiнки за справедJIивоIо BapTicTlo>. TaKi методи оцiIIки
вкJIючають використання справедливоТ BapTocTi як цiни, яка була б отримана за продаж активу, або
сплачена за передачу зобов'язання у звичайнiй операцii мiж 5rчасниками ринку на дату оцiнки. Зокрема,
використання бiржових котирувань або даних про поточну ринкову BapTicTb iншого аналогiчlrого за
характером iHcTpyMeHTy, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi визначеIIllя
справедливоТ BapTocTi. Передбачувана справедлива BapTicTb фiнансових активiв i зобов'язаttь
визначасться з використанням наявноi iнформацii про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки.

3.2 Загальнi положення щодо облiкових полiтик.
3.2.1 Основа формуванпя облiкових полiтик.
Облiковi полiтики - KoHKpeTHi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосоваlIi

суб'сктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансовоi звiтностi. МСФЗ наводить об.lIiковi
полiтики, якi за висновком РМСБО, дають змогу скJIасти таку фiнансову звiтнiсть, яка мiс,l,и,t,име

доречну та достовiрну iнформацiю про операцiТ, iншi подiТ та умови, до яких вони застосовуlоr,ься. 1'aKi
полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив ik застосування е несуттевим.

Облiкова полiтика розроблена та затверджена керiвниц,I,вом вiдповiдно до вимог МСБО tl

кОблiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки) та iнших чинI{их МСФЗ, зокрема, МССDЗ 9
кФiнансовi iнструменти> та МСФЗ 15 кЩохiд вiд договорiв з клiентами>.

Протягом звiтного перiоду Товариство дотримувалось наступних принципiв дiяльнос,гi, об;liку
та складання фiнансовоТ звiтностi: aBToHoMHicTb, безперервнiсть, перiодичнiсть, нарахуванI]я ,[а

вiдповiдностi доходiв i витрат, повного висвiтлення, послiдовностi, обачностi та единого гроu]овоI,о
вимiрника.

3.2.2 Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках.
Товариство обирае та застосовуе cBoi облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiй, iнlltих

подiй або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагае або не дозволяс визначення категорiТ статей, ,rрlя
яких iншi полiтики можугь буги доречними.

3.2.3 Склад фiнансовоi звiтностi:
Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на кiнець дня З 1 . 1 2.20 1 9 року,



Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2019 piK,
Звiт про р}D( грошових коштiв (за прямим методом) за 2019 piK,
Звiт про власний капiтал за 2019 piK,
Примiтки до рiчноТ фiнансовоТ звiтностi за 2019 piK.

3.2.4 Об.цiковi полiтики щодо фiнансових iHcTpyMeHTiB.
Визllаrrllя r,a оцillка фiнапсових illcTpyMellTiB.
товариство визнае фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли

BoI]o стае cTopoнolo контрактних положень щодо фiнансового iHcTpyMeHTa. ОперацiТ з придбання або

продажу фiнансових iHcTpyMeHTiB визнаються iз застосуванням облiку задатою розрахУНкУ,
За строком виконання фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на поточнi (зi

строком виконання зобов'язань до |2 мiояцiв) та довгостроковi (зi строком виконання зобов'язань
бiльше 12 мiсяцiв).

Товариство класифiкуе фiнансовi активи як TaKi, що оцiнюються у подzшьшому абО За

амортизованою собiвартiстю, або за справедливою вартiстю на ocHoBi обох таких чинникiв:
а) моделi бiзнесу суб'скта господарювання для управлiння фiнансовими активами, та
б) характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу.
Товариство визнае TaKi категорii фiнансових активiв:

фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдобраlкенням резульТаТу
переоцiнки у прибутку або збитку;

фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю.
Товариство визнае TaKi категорii фiнансових зобов'язань:

фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;

фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою BapTicTlo, з вiдображенням результату
переоцiнки у прибутку або збитку.

Пiд чаС первiсногО визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство

оцit1Iое ix за TxHbolo справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо нzrлежать до
придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання.

облiкова полiтика щодо подальшоТ оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB розкривасться ншкче у
вiдповiдних роздiлах облiковоТ полiтики.

3.3.1 Грошовi кошти та ix еквiваленти.
Грошовi кошти скJIадатоться з коштiв на поточних рахунках у банках.
Еквiваленти грошових коштiв - це KopoTкocTpoкoBi, високолiквiднi iнвестицii, якi вiльнО

конвертуIоться у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни BapTocTi.

Iнвестицiя визначаеться зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого СтРОКУ

погашення, наприкJIад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання.
грошовi кошти та ix еквiвzrленти можугь угримуватися, а операцii з ними проводитися в

нацiоllальнiй валютi та в iноземнiй валютi.
грошовi кошти та ix еквiв€lJIенти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання

активами.
первiсна та подzlJIьша оцiнка грошових коштiв та iх еквiвалентiв здiйснюеться за справедливою

BapTicTto, яка дорiвнюе ik номiнальнiй BapTocTi.
Первiсна та под€tльша оцiнка грошових коштiв та ik еквiвалентiв в iноземнiй валютi здiйснюсться

у функцiоНальнiЙ валютi за офiцiйнИми курсамИ гривнi щодо iноземних в€UlЮт Нацiонального банку

УкраТни.
подальша оцillка грошових коштiв здiйснюсться за справедливою вартlстю, яка дорlвнIое lx

номiнальнiй BapTocTi.
У разi обмеженнЯ права використаНня коштiв на поточних рахунках у банках (наприклад, у

випадкУ призначенНя НБУ в банкiвськiй ycTaHoBi тимчасовоi адмiнiстрацii), ui активи можуть бути

-uс"фiкоuанi у складi непоточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю
банкiвськоТ установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання ix як активу

припинясться i ix BapTicTb вiдображасться у скJIадi збиткiв звiтного перiоду.

3.3.2 Щебiторська заборгованiсть.
!ебiторська заборгованiсть - це фiнансовий актив, який являе собою контрактне право отримати

грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'екта господарЮваННЯ.

,Щебiторська заборгованiсть визнаеться у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли

ТовариствО стае стороноЮ контрактних вiдносин щодо цього iHcTpyMeHTy. Первiсна оцiнка

u 
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дебiторськоi заборгованостi здiйсню€ться за справедливою BapTicTlo, яка дорiвнюе BapTocTi погаIrlеItIlя,

тобто cyMi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки.
Якщо е об'ективне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балаrrсова

BapTicTb активу зменшуеться на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв.
Товариство створюс резерв пiд знецiнення фiнансових активiв. Товариство визначас, чи iснуIо,гь

об'сктивнi ознаки зменшення корисностi фiнансових активiв або групи фiнансових активiв на кожIIу
звiтну дату. Вважаеться, що зменшення корисностi фiнансового активу або групи фiнансових ак,гивiв
вiдбувасться тiльки тодi, коли iснують об'ективнi ознаки зменшення корисностi в результатi однiеТ абt;
бiльше подiй, якi настали пiсля первiсного визнанtш активу (ку випадку виникнення збиткiв>), i такий
випадок виникнення збиткiв впливае на очiкуванi майбугнi грошовi потоки вiд фiнансового активу або
групи фiнансових активiв, якi можугь буги достовiрно визначенi.

Ознаки зменшення корисностi можуть вкJIючати ознаки того, що позичzшьник або група
позич€ulьникiв зазнають с)дггевих фiнансових труднощiв, поруш},ють зобов'язання зi сплатi проценr,iв
або основноТ суми боргу, icHye ймовiрнiсть банкрl,тства або фiнансовоТ реорганiзацii, а також озIiаки
на пiдставi доступноi ринковоТ iнформацiТ помiрного зменшення очiкуваних майбугнiх грошоI}их
потокiв, наприкJIад, змiни в piBHi прострочених платежiв або в економiчних умовах, якi корелюIоть зi
збитками за активами,

Величина резерву на знецiнення визначаеться за методом застосування коефiцiента. За мето/{ом
застосування коефiцiента знецiнення величина резерву розраховусться множенням суми залипrку
дебiторськоТ заборгованостi на початок перiоду на коефiцiент знецiнення. Коефiцiент знецiнсIlllя
розраховуеться на ocHoBi класифiкацii дебiторськоТ заборгованостi за строками непогашення.

Класифiкацiя дебiторськоi заборгованостi здiйснюсться групуванням дебiторськоТ
заборгованостi за строками ii непогашення iз встановленням коефiцiснта знецiнення для кожноi груI]и.
Коефiцiент знецiнення встановлюеться пiдприемством, виходячи з фактичноТ суми безна/]iйноТ
дебiторськоi заборгованостi за попереднi звiтнi перiоди. Коефiцiснт знецiнення зростае зi збiльшенllям
cTpoKiB непогашення дебiторськоТ заборгованостi. Величина резерву на знецiнення активiв
визначаеться як сума добугкiв поточноi дебiторськоi заборгованостi вiдповiдноТ групи та коефiцiсlrта
знецiнення вiдповiдноi групи.

Щля розрахунку суми резерву на знецiнення боргiв застосовувати TaKi коефiцiенти:
на суми дебiторськоi заборгованостi строком непогашення до З0 кzrлендарних днiв - lre

створюеться;
дебiторська заборгованiсть строком непогашення вiд 3 0 до 60 кirлендарних днiв - коефiцiснт 0,0 1 -

0,201'

дебiторська заборгованiсть строком непогашення вiд б l до 90 календарних днiв - коефiцiелrг 0,2 1-
0,50;

дебiторська заборгованiсть строком непогашення вiд 9l до 180 календарних днiв - коефiцiсlrг
0,5 1- 1 ,00;

дебiторська заборгованiсть строком непогашення бiльше 180 календарних днiв - коефiцiеrrr, 1,00;
Визначена величина знецiнених боргiв на дату балансу становить зzlJIишок резерву на знецiIrеtIltя

боргiв на ту саму дату.
Сума збиткiв визначаеться у прибутку чи збитку. Якщо у наступному перiодi сума збиl,ку Bi21

зменшення корисностi зменшуеться i це зменшення може бути об'ективно пов'язаним з подiеIо, яка
вiдбуваеться пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд змеlltltеtttIя
корисностi сторнуеться за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визначасl,ься у прибу,l-ку
чи збитку, У разi неможJIивостi повернення дебiторськоТ заборгованостi вона списуеться за рахуIIок
створеного резерву покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.

,Щебiторська заборгованiсть може бути нескасовно призначена як така, що оцiнюе,гьоя за
справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку, якIцо тaкe
призначення усувае або значно зменшу€ невiдповiднiсть оцiнки чи визнання (яку iнколи називаIоl,ь
(неузгодженiстю облiку>), що iнакше виникне внаслiдок оцiнювання активiв або зобов'язаI,Iь чи
визнання прибуткiв або збиткiв за ними на рiзних пiдставах.

Подальша оцiнка дебiторськоТ заборгованостi здiйснюеться за справедливою BapTicTlo, яка
дорiвнюс BapTocTi погашення, тобто cyMi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцitlки.
Проте, в випадку поточноТ дебiторськоi заборгованостi, ефект дисконтування вважаеться нес)i,ггевим
i поточна дебiторська заборгованiсть оцiнюсться за первiсною BapTicTto.

У разi змiни справедливоi BapTocTi дебiторськоТ заборгованостi, що мають мiсце на звiтну дату,
TaKi змiни визнаються у прибугку (збитку) звiтного перiоду,



3.3.3 Зобов'язаtlця. Кредити банкiв.
Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених

ознак:
Кредиторська заборгованiсть визнасться як зобов'язання тодi, коли Товариство стае cTopoнolo

договору та, внаслiдок цього, набувае юридичне зобов'язання сплатити грошовi кошти.
Товариство сподiвасться погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягас погашенню протягом

12 мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; Товариство не мае безумовного права вiдстрочити погашення
зобов'язання протягом щонайменше 12 мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.

Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання
зобов'язань.

Поточнi зобов'язання оцiнюються у подальшому за амортизованою вартiстю.
Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленоi ставки вiдсотка Товариство оцiнюс за

сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування е несуттсвим.
Первiсно кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнюе cyMi надходжень

MiHyc витрати на проведення операцiТ. У подальшому суми фiнансових зобов'язань вiдображаються за
амортизованою вартiстю за методом ефективноi ставки вiдсотку, та будь-яка рiзниця мiж чистими
надходженнями та вартiстю погашення визнаеться у прибугках чи збитках протягом перiоду дii
запозичень iз використанням ефективноТ ставки вiдсотка.

3.3.4 Згортапня фilIаlIсових активiв
Фiнансовi активи та зобов'язання

здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i
,га викоItати зобов'язання одночасно.

та зобов'язань.
згортаються, якщо Товариство мас юридичне право
мае HaMip або зробити взасмозzшiк, або реалiзувати актив

3.4 Облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв.
3.4.1 OcпoBlli засоби.
Методологiчнi засади формування у бlхгалтерському облiку iнформацiТ про ocHoBHi засоби та

розкриl-тя if в фiнансовiй звiтностi здiйснюсться у вiдповiдностi з вимогами МСБО 16 KOcHoBHi

засоби>,
власнi активи.
Об'скти основних засобiв вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за фактичними витратами за

вирахуванням накопиченоТ амортизацii та збиткiв вiд знецiнення.
У разi якщо об'скт основних засобiв скJIадасться з декiлькох компонентiв, що мають рiзний строк

корисного використання, TaKi компоненти вiдображаються як oKpeMi об'скти основних засобiв.
Орендованi активи.
Оренда (лiзинг), за умовами якоi до КомпанiТ переходять практично Bci ризики i вигоди, ЩО

випливають з права власностi, класифiкуеться як фiнансовий лiзинг. Об'екти основних ЗаСОбiВ,

придбанi в рамках фiнансового лiзингу, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi в cyMi найменшоЮ З

двох велиЧин: справедливоi BapTocTi або приведеноТ до поточного моменту BapTocTi мiнiмальних
лiзинговиХ платежiВ на датУ початкУ орендИ за вирахуванням накопиченоТ амортизацiТ та збиткiв вiд
знецiнення.

Амортизацiя.
дмортизацiя rro основним засобам нараховусться за методом рiвномlрного нарахування зносу

tIротягоМ передбачуВаногО строкУ Тх корисноГо викорисТання i вiдображаеться у складi прибутку або

збитку. Дмортизацiя нараховуеться з дати придбання об'екта, а для об'ектiв основних засобiв, зведениХ

господарсЬким сttособом - з моменту заверШення будiвНицтва об'екта i його готовностi до експлуатацiТ.

За земельними дiлянками амортизацiя не нараховусться, Строки корисного використання рiзних
об'сктiв основних засобiв представленi таким чином:

Булiвлi та споруди
Машини та обладнання
Транспортнi засоби

Комп'ютерна та оргтехнiка
Меблi
Iншi ocHoBHi засоби

- l5-20 poKiB;
- 5-7 poKiB;

- 5-7 poKiB;

- 2-З роки;
- 4-5 poKiB;

- 12 poKiB.

Iнструменти, прилади та iHBeHTap - 4-5 poKiB;
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3.4.2 Нематерiальнi активи (НМА).
Методологiчнi засади формування у бухгалтерському облiку iнформацiТ про HeMaTepia;lblli

активи iрозкриття ii в фiнансовiй звiтностi здiйснюеться у вiдповiдностi з вимогами МСБО 38
кНематерiальнi активи>.

Придбанi НМА вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за фактичними витратами за
вирахуванням накопиченоТ амортизацiТ та збиткiв вiд знецiнення.

Витрати на придбання лiцензiй на спецiальне програмне забезпечення та його впроваджеliItя
капiталiзуються у BapTocTi вiдповiдного НМА. Витрати, безпосередньо пов'язанi з випуском
iдентифiкованого унiкального програмного забезпечення, контрольова}Iого.

Пiдприемством, капiталiзуються, створений НМА визнасться тiльки в тому l]ипадку, якIIlо
icHye висока вiрогiднiсть отримання вiд нього економiчних вигод, перевищують витрати на його
розробку, протягом бiльш Hix< одного року, i якщо витрати на його розробку пiддаIо,t,ься
достовiрнiй оцiнцi.

Створений пiдприемством нематерiальний актив визнасться тiльки в тому випадку, якIIIо
пiдприсмство мас технiчнi можливостi, ресурси i HaMip завершити його розробку i
використовувати кiнцевий продукт. Прямi витрати включають витрата на оплату працi
розробникiв програмного забезпечення i вiдповiдну частку накладних витрат. Витрати, пов'язаtli
з дослiдницькою дiяльнiстю, визнаються як витрати в тому перiодi, в якому вони виникли.

Наступнi витрати, пов'язанi з НМА, капiталiзуються тiльки в тому випадку, якщо воIlи
збiльшують майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з тим об'сктом, до якого цi витрати вiдtlося,гLся,
Витрати, пов'язанi з розробкою або технiчним обслуговуванням програмного забезпечеIlI,1я,
визнаються як витрати в Mipy Iх виникнення,

Амортизацiя по НМА нараховуеться за методом piBHoMipHoгo нарахування зносу, протягом
строку Тх корисного використання i вiдображаеться у складi прибутку або збитку,

3.4.3 Зпецiнецня активiв.
Методологiчнi засади формування у бухгалтерському облiку iнформацiТ щодо знецiнеtlttlо

активiв i розкриття ТТ у фiнансовiй звiтностi здiйснюеться у вiдповiдностi з вимогами MCIjO 36
кЗменшення корисностi активiв>.

Фiнансовi активи
Станом на кожну звiтну дату фiнансовий актив, не вiднесений до категорiТ фiнаltсових

iHcTpyMeHTiB, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибуr,ку
або збитку за перiод, оцiнюеться на предмет наявностi об'сктивних свiдчень його можливого
знецiнення. Фiнансовi активи е знецiненими, якщо iснують об'ективнi свiдчення того, rцо пiс.llя
первiсного визнання активу вiдбулася подiя, що спричинило збиток. I що ця подiя спраI]иJIа
негативниЙ вплив на очiкувану величину маЙбутнiх грошових потокiв вiд даного активу, величиllу
яких можна надiйно розрахувати.

,Що об'сктивних свiдчень знецiнення фiнансових активiв (включаIочи частковi rliHlli паllсри)
можуть ставитися неплатежi або iнше невиконання боржниками своТх обов'язкiв,
реструктуризацiя заборгованостi перед Компанiею на умовах, якi в iнпIому випадку KoMlIatticlt>
HaBiTb не розглядалися б, ознаки можливого банкрутства боржника або eMiTeHTa, зникIlсIIllя
активного ринку для якого не буль цiнного паперу.

KpiM того, стосовно iнвестицiТ в пайовi цiннi папери, обlективним свiдченням знецitlеttIlя
такоi iнвестицii с значне або тривале зниження ТТ справедливоТ BapTocTi нижче ТТ фак,l,ичrrоТ
BapTocTi. Ознаки, якi свiдчать про знецiненнi дебiторськоТ заборгованостi та iнвестицiйних 1.1itlIlих
паперiв, класифiкованих в категорiю утримуваних до TepMi1-1y погашення, Товариство розгляl{ас
як на piBHi окремих активiв, так i на piBHi портфеля. Bci TaKi актиI]и, величина кожного з яких,
взятого окремо, с значною, оцiнюються на предмет знецiнення в iндивiдуальному порядку. У,гому
випадку, якщо з'ясовусться, що перевiренi окремо значення статей дебiторськоТ заборговаtlос,l,i ,га

iнвестицiйних цiнних паперiв, класифiкованих в категорiю утримуваних до TepMiHy погаIIIсIlIIя,
не знецiнилися, то Тх потiм об'еднують в портфель для перевiрки на предмет знецiненIrя, якс I]жс
виникло, але ще не зафiксовано. CTaTTi дебiторськоТ заборгованостi та iнвестицiйних rliItttих
паперiв, класифiкованих в категорiю утримуваних до TepMiHy погашення, величина яких IIо с
окремо значною, оцiнюються на предмет знецiнення в сукупностi шляхом об'еднання в портфс:lь

ки ня рiзних об'сктiв НМА п вл eнl ,гаким чином:
Авторське право i сумiжнi з ним права З-5 рок l]

права на комерцiйнi позначення 3-5 рок l]

Iншi нематерiалi активи(право на ведення дiяльностi, тоrцо) 5-10 poKiB
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ТИХ СтатеЙ дебiторськоI заборгованостi та iнвестицiйних цiнних паперiв, класифiкованих в
КаТеГОРilО утримуваних до TepMiHy погашення, якi мають подiбнi характеристики ризику.

ПРИ Оцiнцi фактiв, що свiдчать про зноцiнення, Товариство аналiзус iсторичнi данi щодо
ступенЯ ймовiрностi дефолту, cTpoKiB вiдшкодування та сум понесених збиткiв, скоригованi з

урахуванням суджень керiвництва щодо поточних економiчних i кредитних умов, в результатi
яких фактичнi збитки, можливо, виявляться бiльше або менше тих, яких можна було б очiкувати
виходячи з iсторичних тенденцiй. Щодо фiнансового активу, який облiковусться за
амортизованою вартiстю, сума збитку вiд знецiнення розраховусться як рiзниця мiж балансовою
ВаРТiСТЮ аКтиву та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв,
ДИСКОНТОВаНИХ За первiсною ефективною ставкою вiдсотка цього активу. Збитки визнаються у
ПРИбУТКУ або збитку за перiод i вiдображаються на рахунку оцiночного резерву, величина якого
вiднiмаеться з BapTocTi дебiторськоТ заборгованостi.

ВiДсотки на знецiнений актив продовжують нараховуватися в результатi вивiльнення
ДиСкОнТУ. У разi настання будь-якоI подальшоi подii, яка призводить до зменшення величини
збитку вiд знецiнення, вiдновлена сума, ранiше вiднесена на збиток вiд знецiнення,
вiдображаеться у складi прибутку або збитку за перiод. Збитки вiд знецiнення iнвестицiйних
цitlних паперiв, класифiкованих в категорiю наявних для продажи, визнаються за допомогоIо
перенесення до складу прибутку або збитку за перiод TieT суми накопиченого збитку, який ранiше
визнавався в iншому сукупному прибутку i представлявся в резервi змiн справедливоi BapTocTi в
складi власного капiталу.

Щей накопичений збиток вiд знецiнення, виключасться зi складу iншого сукупного прибутку
i tзклIочаеться до склада прибутку або збитку за перiод, являе собою рiзницю мiж вартiстю
придбання вiдповiдного активу за вирахуванням виплат основноТ суми та нарахованоi амортизацii
i його поточноi справедливоТ BapTocTi за вирахуванням Bcix збиткiв вiд знецiнення, ранiше
визнаних у прибутку або збитку за перiод. Змiни нарахованих резервiв пiд знецiнення, викликанi
змiною BapTocTi з плином часу, вiдображаються як елемент процентних доходiв.

Якщо згодом справедлива BapTicTb знецiнення боргового цiнного паперу, класифiкованоТ в
Ка'ГеГОРiю наявних для продажи, зростае i дане збiльшення можна об'ективно вiднести до якоТ-
небудь подii, що сталася пiсля визнання збитку вiд знецiнення у прибутку або збитку за перiод, то
СПИСана на збиток сума вiдновлюсться, при цьому вiдновлювана сума визнасться у прибутку або
збитку за перiод. Проте будь-яке подальше вiдновлення справедливоi BapTocTi часткового
знецiнення цiнного паперу, класифiкованоi в категорiю наявних для продажи, визна€ться в iншому
сукупному прибутку.

Не фiнансовi активи.
Балансова BapTicTb не фiнансових активiв Товариства, вiдмiнних вiд запасiв i вiдкладених

податкових активiв, аналiзуеться на кожну звiтну дату для виявлення ознак Тх моясливого
знецiнення. При наявностi таких ознак розраховуеться сума очiкуваного вiдшкодування величина
вiдповiдного активу. Щодо нематерiальних активiв, якi мають невизначений строк корисного
використання або ще не готовi до використання, вiдшкодовусться величина яка розраховуеться
lllopoKy в один i той же час,

Сума очiкуваного вiдшкодування, величина активу або одиницi, яка генеруе грошовi потоки,
являе собою найбiльшу з двох величин: BapTocTi при використаннi цього активу (чiеi олиницi) та
його (ii) справедливоТ BapTocTi за вирахуванням витрат на продажи. При розрахунку BapTocTi при
використаннi, очiкуванi в майбутньому потоки грошових коштiв дисконтуються до Iх теперiшньоТ
вар,гостi з використанням додатковоТ ставки дисконтування, що вiдображае поточну ринкову
оцiнку впливу змiни BapTocTi грошей з плином часу i ризики, специфiчнi для даного активу, ,Щля
цiлей проведення перевiрки на предмет знецiнення активiв, якi не можуть бути перевiренi окремо,
об'сднуються в найменшу групу, в рамках якоi генеруеться приплив грошових коштiв у результатi
триI]аючого використання вiдповiдних активiв, i цей приплив здебiльшого не залежить вiд
ПрИпливу грошових коштiв, що генеруеться iншими активами або групою активiв (<одиниця, яка
генеру€ грошовi потоки>).

Збиток вiд знецiнення визнасться в тому випадку, якщо балансова BapTicTb самого активу
або одиницi, яка генерус грошовi потоки, до якоi належить цей актив, виявляеться вище його (ii)
величини вiдшкодування. Збитки вiд знецiнення визнаються у прибутку або збитку за перiод.

Збитки вiд знецiнення одиниць, що генерують потоки грошових коштiв, розподiляеться
пропорцiйно на зменшення балансовоТ BapTocTi iнших активiв у складi вiдповiдноТ одиницi (групи
одиниць).

Вiдносно активiв, на кожну звiтну дату проводиться аналiз збитку вiд ix знецiнення,
визнаного в одному з минулих перiодiв, з метою виявлення ознак того, що величину цього збитку
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СЛiд Зменшити або що його бiльше не слiд визнавати. Суми, списанi на збитки вiд знецiнення,
вiдновлюЮться В тому випадку, якщО змiнюютьСя чинникИ оцiнки, використанi при розрахуIlку
вiдповiдноТ суми очiкуваноТ величини вiдшкодування. Збиток вiд знецiнення вiдновлlоеr,ься
тiльки в межах суми, що дозволяс вiдновити BapTicTb активiв до Тх балансовоi BapTocTi, в якiй воttи
вiдбивалися б, якби не був визнаний збиток вiд знецiнення.

3.5 Облiковi полiтики щодо цепоточиих активiво утримуваних для продажу.
Товариство класифiкуе непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його

балансова BapTicTb буле в основному вiдшкодовуватися шляхом операцii продажу, а не поточного
використання. Непоточнi активи, утримуванi для продажи, оцiнюlоться i вiдображаIоться в
бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливоIо BapTicTlo з
вирахуванням витрат на операцiI, пов'язанi з продажем. Амортизацiя на TaKi активи нс
нарахову€ться. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi активу
ДО СпРаведливоТ BapTocTi за вирахуванням витрат на продажи визнаеться у звiтi про фiнансовi
результати.

3.6 Облiковi полiтики щодо податку на прибуток.
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого

податкiв. Поточний податок визначаеться як сума податкiв на прибуток, Що пiдлягаtоть сплатi
(вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибlтку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати
Товариства за податками розраХовуютьсЯ з викорисТанняМ податкових ставок, чинних (або в
основному чинних) на дату балансу

вiдстрочений податок розраховуеться за балансовим методом облiку зобов'язань та являе собоIо
податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж балаtIсовоlо
вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та ik податковою базою.

ВiдстрочеНi податковi зобов'язанНя визнаютЬся, яК правило, щодо Bcix тимчасових рiзниць, tl1o
пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрнос,гi
наявностi в майбlтньому оподатковуваного прибlтку, за рахунок якого можуть бри використаlli
тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова BapTicTb вiдстрочених податкових активiв
переглядаеТься на кожнУ дату Й зменшуетьСя в тiЙ Mipi, У якiй бiльше не icHyc ймовiрностi того, rцо
бУД" ОТРиманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоllу BilI
вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.

ВiДСТРОчений податок розрахову€ться за податковими ставками, якi, як очiкусться, булуr.ь
ЗаСТОСОВУВаТиСя в перiодi реалiзацiТ вiдповiдних активiв або зобов'язань. Товариство визнас поточIti ,га

вiдСтРоченi податки як витрати або дохiд i включае в прибуток або збиток за звiтний перiод, oKpiM
випадкiв, коли податки виникають вiд операцiЙ або подiй, якi визнаються прямо у власному капiтаrIi
або вiд об'еднання бiзнесу.

Товариство визнае поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок нчuIежить до ста.гей,
якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi.

3.7 Облiковi полiтики щодо iнших активiв та зобовrязань.
3.7.1. Забезпечення.
Забезпечення визнаються, коли Товариство мае теперiшню заборгованiсть (rоридичну або

конструктивну) внаслiдок минулоТ подiТ, icHye ймовiрнiсть (тобто бiльше можJIиво, нiж немохсливо),
що погашення зобов'язання вимагатиме вибугтя pecypciB, KoTpi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i
можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання,

Товариство створюе резерв забезпечень на виплату вiдпусток працiвникам. Величиllу
забезпечення на виплату вiдпусток визначасться як добугок фактично нарахованоТ працiвtликам
заробiтнот плати й норми резервування, обчисленоi як вiдношення рiчноТ плановоi .уr" nu oIIJIa.l.y
вiдпусток до запшьного рiчного планового фо"ду оплати працi, плlос вiдповiднi внески на соцiыrыtс
страхування.

3.7.2 Виплати працiвцикам.
ТОвариство визнае KopoTкocTpoKoBi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiс.llя

вИРаХування будь-якоТ вже сплаченоТ суми. Товариство визнас очiкувану вартiс,гь короткострокоI]их
виплат працiвникам за вiдсугнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками посJIуI,,
якi збiльшуlоть ikHi права на майбутнi виплати вiдпускних.

3.7. 3 Пенсiйнi зобов'язання
Вiдповiдно до законодавства УкраТни, Товариство уtримуе внески iз заробiтноТ пла.I.и

працiвникiв до !ержавноi фiскальноТ служби УкраТни. Поточнi внески розраховуються як процелrгнi
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ВiДРахування iз поточних нарахувань заробiтноI плати, TaKi витрати вiдображаються у перiодi, в якому
бУЛИ наданi працiвниками послуги, що надають iм право на одержання BHecKiB, та зароблена вiдповiдна
заробiтна плата,

3.8 Illrцi застосоваrri облiковi полiтики, доречнi для розумiння фiнансовоi звiтrrостi.
3.8.1 Щоходи та витрати.
.Щоходи та витрати визнаються за методом нарахування.
ДОХiД - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi нацходження чи

Збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов'язань, результатом чого € збiльшення
чистих активiв, за винятком збiльшення, пов'язаного з внесками учасникiв.

Дохiд визнаеться у звiтi про прибугки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям
ВиЗнаННя. Визнання доходу вiдбуваеться одночасно з визнанням збiльшення активiв або зменшення
зобов'язань.

Дохiд вiд продажу фiнансових iHcTpyMeHTiB, iнвестицiйноТ HepyxoMocTi або iнших активiв
визнаеться у прибутку або збитку в разi задоволення Bcix наведених далi умов:

а) Товариство передало покупцевi cyTTeBi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстlо на

фiнансовий iHcTpyMet-lT, iнвестицiйну HepyxoмicTb або iншi активи;
б) за Товариством tle зzшишаеться aHi под€tльша участь управлiнського персоналу у формi, яка

зазвичаЙ пов'язана з володiнням, aHi ефективний контроль за проданими фiнансовими iнструментами,
iнвестицiйною HepyxoмicTlo або iншими активами;

в) суму доходу можI{а достовiрно оцiнити;
г) ймовiрно, що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiею;
Г) витрати, якi були або булуть понесенi у зв'язку з операцiсю, можна достовiрно оцiнити.
,ЦОхiд вiд надання послуг вiдображаеться в момент виникнення нез€шежно вiд дати надходження

коштiв i визначаеться, виходячи iз ступеня завершеностi операцiТ з надання послуг на дату балансу.
!ивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштiв.
Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи

аМОртизацiТ активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого е зменшення чистих
активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.

Витрати визнаIоться у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та
одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв.

Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутнiх
економiчних вигiд або тодi та тiею мiрою, якою майб5rгнi економiчнi вигоди не вiдповiдаIоть або
перестаIоть вiдповiдати визнаннIо як активу у звiтi про фiнансовий стан.

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

Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi
доходи.

3.8.2 Витрати за позиками.
Витрати за позиками, якi не с частиною фiнансового iHcTpyMeHTy та не капiталiзуються як

частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Товариство капiталiзуе витрати на
Ilозики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого
ак,Iиву, як частина собiвартостi цього активу.

3.8.3 Операцii з iноземноIо валютою.
Первiсна оцiнка грошових коштiв та ix еквiвалентiв в iноземнiй валютi здiйснюсться у

функцiональнiй (начiональнiй) валютi за офiцiйним курсом гривнi щодо iноземних ваJIют
Нацiонального банку Украiни внаслiдок чого виникають доходи (витрати) вiд купiвлi iноземноТ
в,uIIоти, як рiзниця мiж комерцiйним курсом та офiцiйним курсом гривнi щодо iноземних в€lJIют
Нацiонального банку УкраТни, якi вiдображаються у складi iнших операцiйних доходiв (витрат),
вiдповiдного перiоду.

Подальша оцiнка грошових коштiв та ix еквiвалентiв в iноземнiй валютi здiйснюсться у
функцiональнiй ва-гtютi за офiцiйним курсом гривнi щодо iноземних в€uIют НБУ на дату оцiнки,
внаслiдок чого виникають доходи (витрати) вiд продалtу iноземноi валюти, як рiзниця мiж
комерцiйним курсом та офiцiйним курсом гривнi щодо iноземних валют НБУ, якi вiдображаються у
складi iнших операцiйних доходiв (витрат) вiдповiдного перiоду.

На кiнець звiтного перiоду MoHeTapHi статгi пiдлягають перерахунку за вчrлютним курсом
закри]-гя (офiuiйний курс гривнi щодо iноземних в€Lпют НБУ на кiнець звiтного перiоду) на дату
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скJIадання звiту про фiнансовий стан, .Щоходи (витрати) вiд операцiйних курсових рiзницr,, якi
виникають при такому перерахунку, вiдображаються у складi iнших операцiйних доходiв (витра,г)

розгорн}то.

3.8.4 YMoBHi зобов'язанця та активи.
Товариство не визнае yMoBHi зобов'язання в Звiтi про фiнансовий стан Товариства. lнформачiя

про умовне зобов'язання розкриваеться, якщо можJIивiсть вибугтя pecypciB, якi втiлюlоть у собi
економiчнi вигоди, не е вiддаленою. Товариство не визнае yMoBHi активи. Стисла iнформацiя llpo

умовний актив розкривасться, коли надходження економiчних вигiд е ймовiрним.

4, OcHoBHi припущення, оцiнки та судженIIя.
При пiдготовцi фiнансовоТ звiтностi Товариство здiйснюе оцiнки та припущення, якi Malo,l,I)

вплив на елементи фiнансовоТ звiтностi, Грунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумачеIIIIях,

розроблених KoMiTeToM з тлумачень мiжнародноТ фiнансовоТ звiтностi. Оцiнки та суджеIlIiя
базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаIоться
обгрунтованими i за результатами яких приймаються судження щодо балансовоТ BapTocTi активiв
та зобов'язань. Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Товариства iнформацii про
поточнi подiТ, фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де
TaKi судження е особливо важливими, областi, що характеризуються високим piBHeM складностi,
та областi, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для пiдготовки фiнансовоТ
звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче.

4.1.Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ.
Якщо нема€ МСФЗ, який конкретно застосовуеться до операцiТ, iншоi подiТ або умови,

керiвництво Товариства застосовуе судження пiд час розроблення та застосування об.lIiковоТ
полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчIrих
рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть:
-подае достовiрно фiнансовиЙ стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки
Товариства;
-вiдображас економiчну cyTHicTb операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну форrу;
-е нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;
-е повною в ycix суттевих аспектах.

Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилаеться на прийня,гttiс,гt,
наведених далi джерел та враховуе Тх у низхiдному порядку:

а) вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання;
б) визначення, критерiТ визнання та концепцiТ оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та витра1,

у Концептуальнiй ocHoBi фiнансовоi звiтностi.
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховуе найостаннiшi положеltIrя

iнших органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують гlодiбIIу
концептуальну основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку r,a
прийнятi галузевi практики, тiею мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.

ОперацiТ, що не регламентованi МСФЗ, вiдсугнi.

4.2.Судження щодо справедливоi BapTocTi активiв Товариства.
Справедлива BapTicTb iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнаlлсоtзих

ринках, розраховуеться на ocHoBi поточноТ ринковоТ BapTocTi на момент закриття торгiв на звiтIlу
дату. В iнших випадках оцiнка справедливоi BapTocTi Грунтуеться FIa судженI{ях IIlollo
передбачуваних маЙбутнiх грошових потокiв, iснуючоТ економiчноi ситуацiТ, ризикiв, влас,I,иI]их

рiзним фiнансовим iHcTpyMeHTaM, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 кОцillка
справедливоТ BapTocTi>.

4.3.Сулження щодо змiн справедливоi BapTocTi фiнансових активiв.
Керiвництво Товариства вважае, що облiковi оцiнки та припущення, якi MaloTb стосуIIок l1o

оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, де ринковi котирування не доступIli, с клIочовим джерсJIом
невизначеностi оцiнок, тому що:

а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оtlittки
базуються на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн ваJIIо,I,IIих
KypciB, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iHcTpyMertTiB, а
також специфiчних особливостей операцiй; та
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б) вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на
лоходи (витрати) моя<е бути значним.

якби керiвництво Товариства використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок,
волатильнОстi, KypciB обмiну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i коригувань
пiд чаС оцiнкИ iHcTpyMeHTiB, бiльша або менша змiна в оцiнцi BapTocTi фiнансових iHcTpyMeHTiB у
разi вiдсуТностi ринКових котИруванЬ мала б iстотний вплив на вiдображений у фiнансовiй
звiтностi чистий прибуток та збиток.

РОЗУМitОЧи важливiсть використання облiкових оцiнок та припущень щодо справедливоТ
BaPTocTi фiНанСових активiв в разi вiдсутностi вхiдних даних щодо справедливоi BapTocTi першого
РiВНЯ, Керiвництво Товариства планус використовувати оцiнки та судження якi базуються на
ПРОфеСiЙНiЙ компетенцii працiвникiв Пiдприемства, досвiдi та минулих подiях, а також з
використанням розрахункiв та моделей BapTocTi фiнансових активiв. Залучення зовнiшнiх
еКСПеРтних оцiнок щодо таких фiнансових iHcTpyMeHTiB де оцiнка, яка базуеться на професiйнiй
КОМпетенцiТ, досвiдi та розрахунках е недостатньою, на думку Керiвництва е прийнятним та
tlеобхiлllим.

Використання рiзних маркетингових припущень таlабо методiв оцiнки також може мати
зlIачний вIIлив на передбачувану справедливу BapTicTb.

4.4. СулжеIIпя Iцодо очiкуваних термiпiв утримування фiпансових iпструментiв.
Керiвrrицтво Товариства застосовуе професiйне судження щодо TepMiHiB утримання фiнансових

iHcTpyMeHTiB, що входятЬ до складУ фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням
ГРУНТУеТЬСя на оцiнцi ризикiв фiнансового iHcTpyMeHTy, Його прибутковостi й динамiцi та iнших
факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бри пов'язанi з призупиненням обiгу цiнних
паперiв, що не е пiдконтрОльниМ керiвництВу ТоварисТва фактором i може суггсво вплин},ти на оцiнку
фiнансових iHcTpyMeHTiB.

4.5.СулжеlIня щодо виявлення ознак знецiнення активiв.
На КОЖну звiтну дату Товариство проводить аналiз фiнансових активiв на предмет наявностi

ОЗНаК ik знецiнення. Збиток вiд знецiнення визнаеться за наявностi об'ективних даних, що свiдчать про
ЗМеНШення передбачуваних маЙбрнiх грошових потокiв за даним активом у результатi однiеi або
кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнання фiнансового актиI]у.

4.6.Використання ставок дисконтувацня.
В Товариствi протягом звiтного перiоду не облiковуваJIися активи або зобов'язання, якi

вимагаIоть дисконтування, внаслiдок чого керiвництво не здiйснювuulо професiйнi судження щодо
розмiрутаких ставок станом на кiнець звiтного перiоду.

5. Розкриття iпформацii щодо використаIIня справедливоi BapTocTi

5.1.Методики оцirrrовання та вхiдlli данi, використанi для складання olIiHoK за
сIIраведливою BapTicTlo

ТОВаРиство здiйснюс виключно безперервнi оцiнки справедливоi BapTocTi активiв та зобов'язань,
тобто TaKi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного
звiтного перiоду.

класи активiв
та зобов'язань,

оцiнених за
справедливоIо

вартiстю

Методики оцiнювання
Метод
оцiнки

(ринковий,
дохiдций,

витратний)

Вихiднi данi

Грошовi кошти
та iх еквiваленти

Первiсна та подаJIьша оцiнка грошових
коштiв та ix еквiвалентiв здiйснюсгься за
справедливоIо BapTicTto, яка дорiвнюе ix
номiнальнiй BapTocTi

Ринковий Офiцiйнi курси гривнi щодо
iноземних валют НБУ

,Щепозити (KpiM

депозитiв до
запитання)

Первiсrrа оцiнка депозиту здiйснюсгься за
його справедливоIо вартiстю, яка зжвичай
дорiвнlое його номiнальнiй BapTocTi.

По/tальша оцiнка депозитiв у нацiональнiй
валlотi здiйснIоеться за справедливою
BapTicTIo очiкуваних грошових потокiв

ffохiдний
(дисконтування

грошових
потокiв)

Ставки за депозитами, ефек,гивнi

ставки за депозитними
договорами

2ч
1з



,Щебiторська
заборгованiсть

Первiсна та подаJIьша оцiнка дебiторськоi
заборгованостi здiйснюсгься за

справедливою вартiстю. яка дорiвнюс
BapTocTi погашення. тобто cyMi очiкуваних
контрактних грошових потокiв на дату
оцiнки.

[охiдний KoHTpaKTHi умови, йMoBipl,tic,lт,

погашення, очiкуванi вхiднi
грошовi потоки

Поточнi

зобов'язання

Первiсна та подальша оцiнка поточних
зобов'язань здiйснюсться за вартiстю
погашення

Витратний KoHTpaKTHi умови, ймовiрпiс,гь
погашення. очiкуванi вихiдrri
гропlовi потоки

класи активiв та
зобов'язань,
оцiнепих за

сп ра велJIивоIо
вартiстю

l piBeHb
(Ti, що мають

котируваннл, та
спосr,ереrкувапi)

2 piBellb
(Ti, що lle маIо,гь
котирувань, але
спостережувапi)

3 piBcHb
(Ti, пlо пс MaltlTb
котируваllь i пе с

спосr,срсжуваll ими)

Усього

!ата оцillки з 1.12.20l9 31.12.2018 з1.12.2019 31.12.2018 з1.12.20 l9 3 l. l2.20l8 з1.12.2019 3 1.12.20 18

Торговельна та
дебiторська
заборгованiсть,
грн

lH ша

тис 26 869 26 869

Торговельна та iнша
кредиторська
заборгованiсть, тис
грн,

1 032 1 0з2

с

5.2. PiBeHb iepapxiiсправедливоiBapTocTi,до якого цалежать оцiнки справедливоi BapTocтi

5.3. Перемiщення мiж рiвнями icpapxii справедливоi BapTocTi
У Товариства за звiтний перiод вiдсlтнс перемiщення мiж 2-м та 3-м рiвнями iepapxii

справедливоТ BapTocTi.

5.4. Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 <Оцiнка справедливоi BapTocTi)

Справедливу BapTicTb дебiторськоТ та кредиторськоi заборгованостi неможливо визI,Iачити
достовiрно, оскiльки немас ринкового котирування цих активiв.

Керiвництво Товариства вважае, що наведенi розкриття щодо застосування справедливоТ
BapTocTi е достатнiми, i не вважас, що за межами фiнансовоi звiтностi з€uIишилась будь-яка су,гI,сI]а
iнформацiя щодо застосування справедливоТ BapTocTi, яка може бути корисною для користувачiв
фiнансовоТ звiтностi.

6. Розкриття iнформацiii що пiдтверджус cTaTTi подацi у фiнаrlсових звiтах
Товариство зареестровано та розпочаJIо свою дiяльнiсть в 2019 роцi, тому розкриття iнформаIliТ

фiнансовоi звiтностi буде надано тiльки за 20l9 piк з причин вiдс}"гностi даних за минулi роки.

6.1Баланс
,Що форми Jtlb1 кБаланс (Звiт про фiнансовий cTaH)D, протягом року коригування та змiIIи IIо

вносились.
Оцiнку балансовоТ BapTocTi активiв та зобов'язань здiйснено за iсторичноIо собiвартiстIо.

flля подання у балансi здiйснено розмежування активiв та зобов'язаIIь на поточнi (оборо,гlli),l,а
довгостроковi (необоротнi) вiдповiдно до вимог МСБО 1 кПодання фiнансових звiтiв>, .Що поточIIих
активiв та зобов'язань вiднесено суми, що очiкуються до вiдшкодування або погашення протягом 12

мiсяцiв вiд дати балансу.

праведлива BapTrcTb фrнансових iHcTpYMeHTiB в порiвнянн з ix балансовоIо BaDTicI,Io
Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою

вартlстю
Балансова BapTicTb Справед.rIива

ваpTicтb
з l .l2 ,2019 3 1, l2.20l8 з l ,\2 ,2019 з1.12.2018

Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть,
тис.грн.

26 869 26 869

Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть,
тис.грн.

l 0з2 1 0з2

14



2019 piK 2018 niK
Первiсllа
BanTicTb

Знос залишкова
BapTicTb

Первiсна
BanTicTb

Знос залишкова
BapTicTb

66,0 6.0 60.0
CTarroM на 31 грулllя 2019 року у складi нематерiальних активiв:

6.1.1 Нематерiальнi активи (НМА)

6.1.2 OclloBHi засоби (ОЗ)

CTalloM па 31 грулня 2019 року у складi основних засобiв:

6.1.3 ТорговелыIа та iпша дебiторська заборгованiсть
Станом на З1.12.2019 р. торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть становить 26 869 тис.

грн. i склада€ться iз дебiторськоТ заборгованостi за вiдвантаженi товари, заборгованостi за виданими
авансами, сплаченими гарантiйними платежами та заборгованiсть за розрахунками з iншими
дебiторами:

-дебiторська заборгованiсть за HapaxoBaHi вiдсотки за договорами наданих позик - 5 665 тис.грн.
(r,epMiH ло 3 мiсяцiв);

-заборгованiсть за виданими авансами, сплаченими гарантiйними платежами - 300 тис.грн
(TepMiH до 1 року);

-заборгованiсть за розрахунками з iншими дебiторами - 20 904 тис.грн. (TepMiH до З мiсяцiв).
Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть станом на 3 1.12.2018 р. вiдсугня.

6.1.4 Грошовi кошти та ik еквiваленти.
Станом на кiнець дня 31 .12.2019 року грошовi кошти та ix еквiваленти скJIадають 150 тис грн. на

поточних рахунках Товариства,
Станом наЗ1.12.201 8 року залишкiв грошових коштiв та ix еквiвалентiв у Товариства не ма€,
На протязi BcicT дiльностi Тоариство не м€lJIо касових вiддiлень,

6.1.5 Власlrий капiтал.
Власний капiта_гI Товариства станом наЗl,|2,2019 року скJIада€ 5 527 тис. грн, та складасться iз

зареестроI]аного капiталу в cyMi 5 000 тис. грн. та нерозподiленого прибутку в розмiрi 527 тис. грн., що
пiдтверджуеться первинними документами.

Нерозподiлений прибуток станом на З1.12,201 8 року та на 3 1 .12.2017 року вiдсутнiй.

15

25

Назва нМА Балансова BapTicTb, тис грн

Лi ценз iя Нацкомфiнпослуг 1,8

Програмна продукцiя 1С 50,з
11рограмна продукцiя 1С ЗУП ,7q

l]сього 60,0

20l9 piK 2018 niK
Первiсна
BaDTicTb

Знос залишкова
BapTicTb

Первiсна
ваптiсть

Знос залишкова
BanTicTb

526,0 24з.0 283,0

Назва оЗ Балансова BapTicTb, тис грп

Комп'ютеlэна та оргтехнiка 15з,8
Охоронна система J,9
Меблi l04,,7

Iншi ocHoBHi засоби 16,6

Всього 283,0



б.1.6 Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть.
Станом наЗ|.l2.2019 року облiковустся кредиторська заборгованiсть в cyMi - l 0З2 тис.грн. i яка

скJIадается з:

Поточноi заборгованостi пов'язаноТ iз розрахунками з постачzulьниками -'799 тис.грн, а оаме:

маркетинговi послуги - 522 тис. грн., консультацiйнi послуги - 200 тис.грн., послуги по стягненнIо
заборгованостi- 45 тис. грн., iнформацiйно-технiчнi послуги - 32 тис, грн,

Заборгованостi за розрахунками з бюджетом - 13З тио.грн., в тому числi податок на прибуток -
1 14 тис.грн, слiд зауважити, прострочена заборгованiсть по цiй cTaTTi вiдсугня.

Заборгованiсть за розрахунками зi страхування - 21 тис.грн.
Заборгованiсть за розрахунками з оплати працi - 79 тис.грн,
Станом на З | .|2,201 8 року кредиторська заборгованiсть не облiковусться.

6.1.7 KopoTкocTpoкoBi забезпечення.
Станом наЗ1r.12.2019 року становлять KopoTкocTpoKoBi забезпечення у розмiрi 28 тис,грн., якi

скJIадаються iз резерву вiдпусток розрахованого на пiдставi планових показникiв оплати працi i

нарахованого в 2019 роцi, використання вiдпусток в 20l9 роцi не вiдбувалось.

6.1.8 Iншi поточнi зобов'язання.
Залишки зобов'язань, що зz}значенi в цiй cTaTTi, на кiнець дня 31 .l2,20|9 року становлять 20 781

тис.грн. i ск"гlадаються з наступних сум:
20 450 тис. грн. - зобов'язання за договором позики з )л{асником Товариства АТ ЗI-IВКIФ

<АЛЬТИТУ!А>;
5 тис. грн. - надлишково сплаченi кошти вiд фiзичних осiб по наданим позикам;
З26 тс. грн. вiдсотки за договором позики з )дасником Товариства АТ ЗНВКIФ

кАЛЬТИТУЩА>.

б.2 Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)

Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або
збiльшенням зобов'язань. Витратами звiтного перiоду визнаються або зменшення активiв або
збiльшення зобов'язань, що приводить до зменшення власного капiталу компанiТ, за умови, що lti
витрати можуть бути достовiрно оцiненi.

Витратами визнаються витрати певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримаIIIIя
якого вони здiйсненi,

За умови, що оцiнка доходу може буги достовiрно визначена, доход у Звiтi про фirlаllсовi
результати вiдображаеться в момент надходження активу або погашення зобов'язання, якi призводlя,1,1,

до збiльшення власного капiталу пiдприемства.
За умови, що оцiнка витрат може буги достовiрно визначена, витрати вiдображаlоться у Звiгi llptl

фiнансовi результати в момент вибугтя активу або збiльшення зобов'язання,

,Щоходи i витрати зазвичай враховуються за принципом нарахування залежно вiд ступеlIя
завершеностi конкретноi операцiТ, яка оцiнюеться як спiввiдношення фактично наданого обсягу послуг
i загального обсягу послуг, якi мають бути наданi.

б.2.1 Дохiд вiд реалiзацii послуг
В 2019 роцi дохiд вiд реалiзацiТ послуг становить 14 845 тис. грн. та складасться з доходу за

нарахування вiдсоткiв за наданi позики.

б.2.2 Iншi операцiйнi доходи
В 2019 роцi становлять 70 тис.грн. i складаються з доходiв вiд переуступлення прав вимог.
б.2.3. Iншi доходи
В 2019 роцi iншi доходи становить 15 тис.грн та складаIоться з безповоротноТ фiнаlrоовоТ

допомоги вiд учасника Товариства Кузьмiнова Олега Васильовича.

6.2.4 Адмiнiстративнi витрати
В 2019 роцi витрати становили -9 169 тис.грн. i складаtоться з:

заробiтноi плати працiвникiв (адмiнiстрацiя) з нарахуваннями - 1 160 тис.грн.;

резерв вiдпусток працiвникiв - 28 тис. грн.;
витрати на розрахунково-касове обслуговування - 822 тис. грн,;
витрати на маркетинг - 4 015 тис.грн.;
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консультацiйно-iнформацiйнi послуги та iншi - 2 бЗ0 тис, грн.;
послуги по стягненню заборгованостi - 300 тис, грн.;
витрати на оренду - 706 тис.грн.;
господарськi витрати - 1З тис. грн.;
витрати на зв'язок та iHTepHeT - 85 тис.грн.;
аудиторськi послуги - l0 тис.грн.;

6.2.5 Iпшi операцiйнi витрати
В 2019 роцi витрати становили - З 648 тис.грн. та скJIадаються з:

витрати на формування поточних забезпечень (резерву) - 69 тис.грн.;
витрати вiд первинноi переуступки позик -З 294 тис.грн.;
амортизацi я - 285 тис. грн.

6.2.6Iшшi витрати
В 20 1 9 роцi у скJIад iнших витрат увiйшли витрати на вiдсотки за користування позикою i склали

878 тис. грн.

6.3 Звiт про рух грошових коштiв
Звiт про рух грошових коштiв за 2019 piK складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом,

ЗГiДНО З ЯКим розкривасться iнформацiя про ocHoBHi кJIаси ваJIових надходжень грошових коштiв чи
в€uIових виплат грошових коштiв на HeTTo-ocHoBi. У звiтi вiдображений рух грошових коштiв вiд

\J операцiЙноi,iнвестицiЙноТтафiнансовоТдiяльностiТовариства.

6.4 Рух коштiв у результатi операцiйноiдiяльностi
Операцiйна дiяльнiсть полягас в отриманнi прибугку вiд звичайноi дiяльностi.
Операцiйна дiяльнiсть е основним видом дiяльностi пiдприемства для отримання доходу вiд

надання фiнансових послуг.
Сукупнi надходження вiд операцiйноТ дiяльностi станом наЗ|.12.2019 року становили 28 5З1

тис,грн. i складаlоться з:

6.4.1 НадходжеIIIIя вiд реалiзацii послуг, а саме надходження за нарахованими вiдсотками по
наданим позикам фiзичним особам -1 562 тис. грн.

6.4.2 НадходжеIIця aBaIIciB вiд покупцiв - l5 тис. грн.
6.4.3 НадходжеIIня вiд повернення aBaHciB - 53 тис.грн.;
б.4.4 Надходежння фiнаснових установ вiд поверпення позик, наданих фiзичним особам -

20 812 тис. грн.
б.4.5 iнших надходжень в cyMi 13 549 тис. грн., якi складаються з надходжень вiд первинноi

переуступки позик - 69 тис.грн., повернення помилкових перерахувань вiд фiзичних осiб - 20 тис.грн.,
фiнансова допомога та займи для операцiйних витрат - 10 410 тис.грн., повернення фiнансовоТ

ч допомоги - 3 050 тис. грн.
Сукупнi витрати вiд операцiйноТ дiяльностi станом на З|.|2,20|9 року становили - 5З Z|4

тис.грн. i складаються:
б.4.б витрачання на оплату ToBapiB (робiт, послуг) - 7 56З тис.грн.;
б.4.7 витрачання на оплату працi - 686 тис.грн.;
6.4.8 витрачанця на оплату вiдрахувань на соцiальнi заходи (еСВ) - 188 тис.грн.;
6.4.9 витрачання на оплату зобов'язань з податкiв i зборiв (ПДФО, ВЗ) - l69 тис.грн.;
6.4.10 витрачання ца оплату aBaHciB - | 209 тис.грн.;
6.4,1| витрачання на оплату повернення aBaHciB, а саме повернення фiзичним особам

переплат за договорами позик - 9 тис.грн.;
6.4.12 витрачання фiнансових установ IIа надання позик - 42 55З тис.грн.;
б.4.13 iншi витрачаIIIIя становили 14 29'7 тис, грн, якi складаються з KoMiciT посередникiв за

перерахунок коштiв - 817 тис. грн., помилково перерахованi кошти фiзичним особам - 20 тис.грн.,
надання поворотноi фiнансовоТ допомоги - 3 050 тис. грн., повернення фiнансовоi допомоги та позик,
якi були наданi для операцiйноТ дiяльностi - l0 410 тис. грн.

6.4,14 Чистий рух коштiв у результатi операцiйноiдiяльностi протягом 20l9 року становив

-24 68З тис.грн. (витрачання).
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Iнвестицiйна дiяльнiсть - це цiлеспрямовано здiйснюваний процес формування необхiдllих
iнвестицiйних pecypciB, збалансований вiдповiдно до обраних параметрiв iнвестицiйноi програми
(iнвестицiйного портфеля) на ocHoBi вибору ефективних об'сктiв iнвестування та забезпечення iх
реалiзацiТ.

6.5.1 Витрачацця на придбання необоротних активiв у 2019 роцi склали 66 тис.грtl.
6.5.2 Чистий ру* коштiв у результатi iнвестицiйноiдiяльностi протягом 20l9 року склав 66

тис.грн. (витрачання).

6.б Рух коштiв у результатi фiнансовоi дiяльностi
Фiнансова дiяльнiсть - це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в результаr,i

eMiciT цiнних паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв, погашення зобов'язань за борговими
цiнними паперами та iншi

Сукупнi надходження вiд фiнансовоТ дiяльностi у 20|9 роцi дорiвнIоIоть 3В 911 тис.грlr. i

скJIадаються з надходжень вiд:
6.6.1 Надходження вiд власного капiталу * 5 000 тис. грн
6.б.2 надходжеппя вiд отриманIIя позик -20 45l тис.грн.;
6.6.3 витрачанIIя на сплату вiдсоткiв - 552 тис,грн.
6.6.4 Чистий рух коштiв у результатi фiнансовоiдiялыlостi за 2019 дорiвнлое-24 899 тис.l,рrr.

(надходження).
б.б.5 Чистий рух коштiв за звiтний перiод дорiвнюс 150 тис.грн. (надходження)
6.6.6 Залишок коштiв на кiнець 2019 року - 150 тис.грн.

б.7 Звiт про власний капiтал
Управлiння капiталом Товариства спрямовано на досягнення наступних цiлей: дотримаIIня

вимог до капiталу, встановлених регулятором, i забезпечення здатностi Товариства функцiонувати в

якостi безперервно дiючого пiдприсмства. Товариство вважас, що загаJIьна сума капiталу, управлirrlrя
яким здiйсню€ться, дорiвнюс cyMi капiталу, вiдображеного в балансi.

Товариством для забезпечення дiяльностi станом на 31.12,2019 року сформовано СтатутлIий
капiтал в cyMi 5 000 тис.грн.

Резервний капiтал за 20l9 piK в Товариствi не сформовано.
Сума власного капiталу Товариства на З1.12.2019 року становить 5 521 тис.грн., скJIадасться:]

наступних скJIадових: статутний капiтал - 5 000 тис.грн. та нерозподiлений прибугок * 521 тис. грн.

7. Розкриття iншоi iнформацii
7.1 YMoBHi зобов'язання
7.1.1 Судовi процеси
Станом на звiтну дату ТОВ (МАНIФОЮ> не с учасником судових процесiв, в зв'язку з

дiяльнiстю пiдприемства.
Кримiнальнi провадження вiдносно Товариства у
7.1.2 ОподаткуваIIIIя
Внаслiдок наявностi в украТнському податковому законодавствi положень, якi дозl]оJlяIо,I,ь

бiльш нiж один BapiaHT тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабiльIlому
економiчному середовищi, за якоТ податковi органи довiльно тлумачать аспекти екоllомiчltоТ
дiяльностi, у разi, якщо податковi органи пiддадуть cyMHiBy певне тлумачення, засноване на olliIllli
керiвництва економiчноТ дiяльностi Товариства, ймовiрно, що Товариство змуLlене буде сп.ltа,t,и,t,и

додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на BapTicTb фiнаIlсових
iHcTpyMeHTiB, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий piBeHb цiн на угоди. На лумку
керiвництва Товариство сплатило yci податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пi.r1

податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами
протягом трьох poKiB.

7.2 Вплив iнфляцii
МСБО 29 кФiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiТ> слiд використовувати за yмol], коJiи

eKoHoMiKa краТни е гiперiнфляцiЙною. У такому випадку фiнаноова звiтнiсть перед здiйсllеlIllям
фактичного перерахунку статей фiнансовоТ звiтностi у валIоту представлення пiдлягас коригуваIIIIIо з

урахуванням iнфляцii (суми за немонетарними статтями коригуються з урахуванням рiвня iнфляцiТ lla
ocHoBi змiни загzшьного iндексу цiн (однак, лише з дати придбання до дати балансу); рiзllиlдi за
монетарними i немонетарними статтями, що виникають в результатi застосування iндексу цiн на звi,гtlу
дату розкривають як окрему складову власного капiталу).

перiодi, що перевiрясться вiдсутнi.
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Аналiзуtочи критерiТ, якi характеризують показник гiперiнфляцiТ та включають в себе не тiльки
;r,loHeTapHi, але i психологiчнi складовi, передбаченi у параграфi З МСБО 29,та враховуючи додатковi
характеристики, керiвництво Товариства вважас, що важJIивим фактором е динамiка змiн рiвня
iнфляцiТ. Так, piBeHb iнфляцiТ у2016 роцi склав 4З,ЗУо,в2017 роцi - 72,4ОА, в 2018 роцi - 7З,7О/о, в 2019
роцi - 9,8О%. Таким чином, на думку керiвництва, eKoHoMiKa УкраТни з 2016 року почаJIа виходити зi
cтalIy глибоких iнфляцiйних процесiв. Зважаючи на те, що згiдно з МСБО 29 проведення перерахунку
фiнансовоТ звiтнос,гi с питанням судження, керiвництво Товариства прийняло рiшення про не
проводити коригуван]{я статей звiтностi на iндекс iнфляцii вiдповiдно до МСБО 29 кФiнансова
звiтнiсть умовах гiперiнфляцii>.

I хоча керiвництво не може поредбачити Bci тенденцiТ, якi можугь впливати на eKoHoMiKy
УкраТни, а також те, який вплив (за наявностi такого) вони можуtь мати на майбутнiй фiнансовий стан
ТОвариства, воно вважас, що вживас ycix необхiдних заходiв для забезпечення стабiльноi дiяльностi та
розвитку Товариства.

7.3 Ступillь IIовернення дебiторськоi заборгованостi та iнших фiнансових активiв.
Товариство здiйсrпос свою дiяльнiсть в умовах загальноi кризи вiтчизняного економiчного

Середовища, яка характеризуеться обмеженiстю внутрiшнього iнвестицiйного потенцiалу, низькоlо
привабливiстю ceкTopiB економiки для iHBecTopiB, зниженням конкурентоспроможностi нацiональноТ
економiки, низьким piBHeM лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно високим piBHeM iнфляцiТта на яку
I]пливае зниження темпiв економiчного розвитку у свiтовiй економiцi та, бiльшою мiрою, суспiльно-
полiтичнi подii в KpaTHi, Керiвництво не викJlючас iснування ймовiрностi того, що активи не зможуть
бути реалiзованi за ikньою балансовою вартiстю в ходi звичайноТдiяльностi Товариства. Але, на думку
керiвництва, додатковий резерв пiд фiнансовi активи станом на кiнець звiтного перiоду не потрiбен,
виходячи з наявних обставин та iнформацiТ.

7.4 Розкриття iнформацii щодо зв'язаIIих cTopiH згiдно МСБО 24 <<Розкриття iнформацii
lrцодо пов'язаIIих cTopilI>>.

Пов'язаними вважають сторони, одна з яких ма€ мохtливiсть контролювати iншу або
здiйснtовати суттсвий вплив на прийняття фiнансових та операцiйних рiшень iншою стороною, як це
визначено в МСБО 24 кРозкриття iнформацiТ щодо пов'язаних cTopiH>. Рiшення про те якi сторони
являIоться зв'язаними приймають не тiльки на ocHoBi ix юридичноТ форми, але i виходячи з характеру
cTocyHKiB зв'язаними cTopiH,

.Що зв'язаних cTopiH Товариства вiдносяться )дасники, що володiють часткою l0% i бiльше
вiдсоткiв у статутному капiталi Товариства та управлiнський персонал:

-юридична особа АКЦIОНЕРнЕ ТОВАРИСТВо кЗАКритиЙ нвдивЕрсиФIковАниЙ
ВЕНЧурниЙ корпорАтивниЙ нввстицIЙниЙ Фонд (АлътитущА> (код за е,щрпоу
43157408) - учасник Товариства, якому нсшежить 50Оlо частки у статутному капiталi наЗ1.|2.2019 piK
- 2 500 тис. грн.;

-фiзична особа Кузьмiнов олег Васильович (iпн 28667|44з7) - )л{асник Товариства, якому
наJIежzuIо 500Z частки у статугному капiталi станом наЗ1,12.2019 piK -l 500 тис. грн.;

- фiзична особа Рябiнiн Вiталiй Вячеславович (iпн 3ll1108816) - Учасник Товариства, яка
володiе часткою 20Оlо станом наЗ1,12.2019 piK - l 000 тис. грн.

-Кузьмiнов О.В. - директор Товариства (Наказ про призначення NЬ 1 вiд 27 лютого 2019 року).

Операцii, що вiдбувались з пов'язаними особами у 2019 роцi:
з Кузьмiновим Олегом Васильовичем:
- нараховано i сплачено заробiтну плату, сума нарахованоi заробiтноТ плати склzlла - 120,0

1-ис.грн.
- надання поворотноТ безвiдсотковоТ фiнансовоi допомоги для операцiйних витрат - 1 0 1 4,5 тис.

грн., яка була повернута в цьому ж роцi;
з Рябiнiним Вiталiем Вячеславовичем:
-надання поворотlлоТ безвiдсотковоi фiнансовоi допомоги для операцiйних витрат - З60,0 тис,

грн., яка була повернута в цьому ж роцi;
АТ КЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ

I нв Ес тицlЙниЙ Фонд <АльтитущА> :

- надання вiдсотковоi позики - 20 450,5 тис. грн.
7.5 Управлiнпя фiнансовими ризиками
Керiвництво Товариства визнае, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з ризиками i

BapTicTb чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттево змiнитись
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унаслiдок впливу суб'ективних чинникiв та об'ективних чинникiв, вiрогiдrriсть i напрямок
впливу яких заздалегiдь точно передбачити неможливо. .Що таких ризикiв вiднесеllо
кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi, Ринковий ризик включае валIотний

ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий ризик. Управлiння ризиками керiвництI]ом
Товариства здiйснюсться на ocHoBi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсноТ оцi1,1ки
його можливого впливу Ha,BapTicTb чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його
пом'якшення.

Операцiйний ризик контролюеться через вдоскон€шення процедур стягнення дебiторськоТ
заборгованостi.

Юридичний ризик контролюеться шляхом застосування типових форм угод з клiснтами
Товариства з метою формалiзацiТ та уникнення ситуацiй, якi можугь погiршити позицiю Товариства у
вiдносинах з клiентам и.

Стратегiчний ризик мiнiмiзуеться шляхом щорiчного перегляду та коригування стратегiчного
плану Товариства з урахуванням макроекономiчноi ситуацiТ в KpaiЪi.

Ризик репугацiТ контролюсться в процесi постiйного монiторингу ЗМI, оцiнки ik впливу tla
поведiнку клiентiв Товариства та своечасних повiдомлень позицiТ Товариства до клiентiв. KpiM ,гоl,о,

проводиться монiторинг ринковоi позицii Товариства.
Ризик лiквiдностi.
Ризик лiквiдностi виникае при неузгодженостi TepMiHiB повернення розмiщених pecypciB ,r,a

виконання зобов'язань Товариства перед кредиторами. Ринок лiквiдностi е несуттсвим внаслiilок
вiдсугностi заJIучених коштiв.

7.5.1.Кредитний ризик
Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iHcTpyMeHT LIe зможе

виконати зобов'язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншоТ сторони. Кредитний
ризик притаманний таким фiнансовим iHcTpyMeHTaM, як поточнi та депозитнi рахунки в банках,
облiгацiТ та дебiторська заборгованiсть,

Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Товариства е оцiнка
кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використов)aються кредитнi рейтинги та будь-яка illtua
доступна iнформацiя щодо Тх спроможностi виконувати борговi зобов'язання. Товарис,гвil
використовуе наступнi методи управлiння кредитними ризиками:

-лiмiти щодо боргових зобов'язань за класами фiнансових iHcTpyMeHTiB;
-лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованоIо групоrо);
-лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за Нацiоналыlоtо

рейтинговою шкалою;
-лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту .l.a

неповернення депозитiв протягом ocTaHHix п'яти poKiB.
Станом на З 1.12.2019 року у Товариства вiдсутнi фiнансовi активи, якi або були прострочеIIi,

або знецiнилися, кредити) як одержанi так iнаданi, i, вiдповiдно, будь-якi застави та iншi форми
забезпечення.

7,5,2 Рипковий ризик
Рuнковuй рuзuк- це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi lrотоки Bi/\

фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик oxolIJIloc
три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсоr,ковий ризик. Ринковий ризик
виникае у зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцii, вiдсоткових cl,al]()K
та валютних KypciB. Товариство наражатиметься на ринковi ризики у зв'язку з iнвесr-ицiями в
акцiТ, облiгацiТ та iншi фiнансовi iнструменти.

Iнtпuй uiновuй рuзuк- це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки
вiд фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (oKpiM тих, illо
виникають унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи
спричиненi вони чинниками, характерними для окремого фiнансового iHcTpyMeHTa або його
eMiTeHTa, чи чинниками, що впливають на Bci подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими
здiйснюються операцiТ на ринку.

Основним методом оцiнки цiнового ризику е аналiз чутливостi. Серед методiв пом'якtllеIIIIя
цiнового ризику Товариство буде використовувати диверсифiкацiю активiв та дотриманFlя .lliMi,l,iB
на вкладення в акцiТ та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком.

ВалюmнuЙ рuзuк-це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi гропlовi поr,оки Bill
фiнансового iHcTpyMeHTy коливатимуться внаслiдок змiн валютних KypciB.
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ВаЛЮтнi ризики Товариства виникають у зв'язку з володiнням фiнансовими iнструментами,
tlОРIiНОВаними в iноземнiй валютi. Товариство у звiтньому перiодi не iнвестувало кошти в
баНКiвСькi депозити в iноземнiй валютi та в цiннi папери, HoMiHoBaHi в доларах СШД.

ВidСоmковuйрuзuк-це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд
фiНаНСОвого iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок.
КеРiвництво Товариства усвiдомлIое, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме
як на доходи Товариства, так i на справедливу BapTicTb чистих активiв.

Товариство немае активiв, розмiщених у боргових зобов'язаннях з вiдсотк.овою ставкою.
7.5.3 Ризик лiквiдllостi
Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов'язань,

пОв'яЗаНих iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв або
iнtllого фiнансового активу.

Товариство здiйснюе контроль лiквiдностi шляхом планування поточноТ лiквiдностi, Товариство
аналiзуе термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими
аК'ГИВаМи, а ]'акож прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiЙноi дiяльностi,

7.6. Упраllлillllя капiталом
ТОВ кМАFlIФОЮ> управляе своТм капiталом для забезпечення безперервноi дiяльностi в

ЬlаЙбУтньомУ i одночасноТ максимiзацii прибутку за рахунок оптимiзацiТ спiввiдношення
позиковиХ i власних коштiв. Керiвництво ТоВ (МАнIФОЮ> регулярно переглядае структуру
свого капiталу. На ocHoBi результатiв такого перегляду ТоВ кМАНIФоЮ) вживае заходiв для
збалансування загальноТ структури капiталу,

Керiвництво Товариства здiйснюватиме огляд структури капiталу на щорiчнiй ocHoBi. При
цьому керiвництво аналiзуе BapTicTb капiталу та притаманнi його складовим ризики. На ocHoBi
отриманих висновкiв Товариство здiйснюс регулювання капiталу.

ЗГiДНО чинного законодавства фiнансовi компанiТ, якi планують надавати один вид
фiНаНСОвих послуг, зобов'язанi мати власний капiтал у розмiрi не менше 3 млн I.ривень.

Власний капiтал компанiй, якi планують надавати два i бiльше видiв фiнансових послуг, не
повинен бути менше 5 млн гривень.

Станом на З 1.12.20|9 року власний капiтал Товариства становить 5 000 тис.грн,
7.7. Впутрiшнiй аудит
Вiдповiдно до чинного законодавства в Товариствi створена слуrкба внутрiшнього аудиту

(кОнтролю), дiяльнiсть якоТ регламентусться кПоложенням про проведення внугрiшнього аудиту
(контролIо)>, редакцiя якого затверджена Загальними зборами учасникiв (протокол ЛЬ 0306/19 вiд
0З.06.2019 року).

Внутрiшнiй аудит (контроль), як система контролю за дiяльнiстlо Товариства мае на MeTi оцiнку
l,а вдосконzшення системи внутрiшнього контролю Товариства.

Служба внуrрiшнього аудиту (контролю) бере участь в удосконаленнi системи управлiння
РИЗИКаМи, внутрiшнього контролю i корпоративного управлiння з метою забезпечення:

- ефективностi процесу управлiння ризиками;
- НаДiЙНОСтi, адекватностi та ефективностi системи внугрiшнього контролю;
- ефективного корпоративного управлiння;
- повноти та достовiрностi фiнансовоТ i управлiнськоТ iнформацiТ;
- дотримання Товариством вимог законодавства Украiни.
7.8 Подii пiсля дати балансу
ПiСля звiтноТ дати (Зl грудня 2019 року) не вiдбулося жодних подiй, якi справили б

iстотний вплив на показники фiнансовоi звiтностi Товариства.
На дату подання звiтностi керiвництво оцiнило iснування наступних подiй:
ПОДii, якi свiдчать про умови, що iснували на кiнець звiтного перiоду (подiТ, якi вимагають

коригування фiнансовоТ звiтностi за 2019 piK);
подiТ, якi свiдчать про умови, що виникJIи пiсля звiтного перiоду (подiТ, якi не вимагаIоть

розкриття).коригування фiнансовоi звiтностi, zLпе вимага

!иректор
'ГоВ кМАНIФоЮ)

Головний бухгалтер
ТОВ КМАНIФОЮ)

bMiHoB о.В.

3/r;;;,.q

Анопченко о.В,
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