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ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фiнансовоi звiтностi

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ

(АЛъФА кРос>
за 2020 piK

Аdресаmu: З аzальнuм збораt"t учаснuкiв
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАJIЬНIСТЮ

(АЛЬФА кРоС)
luрекmору

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIМЛЬНIСТЮ
(АЛЬФА КРоС)

С ДМLIЕ НКУ Д НД Р I Ю Д НДТОЛI ЙОВ ИLIУ

НАIЦОНАЛЬНОМУ БАНКУ УКРАiilИ

Звiт щодо аудиту фiнансовоi звiтностi

ДУМКА IЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ

Ми провели аудит фiнансовоТзвiтностi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДIОВIДАЛЬНIСТЮ кАЛЬФА
КРОС>станом на 3l грулня 2020 р., що сIшадаеться iз:

- Ба.пансу (Звiту про фiнансовий стан) станом наЗ1.12.2020р.;
- Звiry про фiнансовiрезультати (Звiт про сукупний дохiд) за2020р.;
- Звiry про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2020р.;
- Звiry про власний капiтал за 2020р.;
- Примiток до рiчноТ фiнансовоТ звiтностi за 2020р.

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розлiлi <<Основа для думки iз застереженням)
нашого звiry, фiнансова звiтнiсть, що додаеться, вiдобрФкае достовiрно в ycix сутгевих аспектalх

фiнансовий стан на 31 грулня 2020 р., та iT фiнансовi результати i грошовi потоки за piK, що закiнчився
ЗаЗначеною датою вiдповiдно ло Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та фiнансовоТ звiтностi
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(МСБО Та МСФЗ), Закону УкраТни кПро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaTHi> }lb996 -

XIV Вiд l6.07.1999 р внутрiшньоТ облiковою полiтикою Товариства та iншими нормативно-правовими
актами, щодо ведення бухгалтерського облiку та скJIадання фiнансовоТ звiтностi в YKpaTHi.

ОСНОВА ЛЛЯ ДУМКИ IЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ

По рялку 1140 Звiту про фiнансовий стан станом наЗ1.12.2020 р. вiдображенi HapaxoBaHi вiдсотки по

ДОГОВОРаМ позики 20l 8-2019 р.р. на суму З677 тис.грн. та резерв кредитних збиткiв у cyMi <<-2677>> тис.грн..
ДаНа ДебiтОрська заборгованiсть вже е простроченою i сумнiвною, адже на неТу звiтному 2020 роцi подане
СТЯГНеННЯ дО приватного судового виконавця. Таким чином дебiторська заборгованiсть по нарахованим
ДОХОДаМ ПО РядкУ l 140 завищена на 1000 тис.грн, а нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) по рядку
l420 також завищений на l 000 тис.грн.

ПО рядку 1155 Звiry про фiнансовий стан станом на 31.12.2020 р. у склалi iншоТ поточноТзаборгованостi
ВiДОбражена заборгованiсть по виданим договорам позик 2018-2019 р.р. на суму 5'144| тис.грн..
заборгованiсть е простроченою i сумнiвною, адже подане стягнення до приватного судового виконавtUI.
РеЗерв кредитних збиткiв пiд дану дебiторську заборгованiсть не створювався. Також у склмi iншоТ
поточноТ заборгованостi станом наЗ1.12.2020 р. вiдобрzDкена заборгованiсть по договору придбання акцiй
На СУМУ l l686 тис.грн, що придбанi у звiтному 2020 рочi, якi не можуть бути переведенi на Товариство у
ЗВ'ЯЗКУ iЗ аРештом. На лату цього Звiту ло Господарського суду м. Киева подана позовна зzulва з вимогою
ПРОВеСТи дiТ щодо перереестрацiТ акцiй. На зазначену лебiторську заборгованiсть резерв кредитних збиткiв
не створювався. Таким чином iнша поточна дебiторська заборгованiсть по рядку l 155 завищена на 69127
ТИС.ГРН, а НеРОЗподiлениЙ прибуток (непокритиЙ збиток) по рядку l 420 також завищений на 69127 тис.грн.

ТаКОж Товариство вiдобразило по рядку 1 l60 Звiry про фiнансовий стан станом на 31 .1 2.2О2О р. поточнi
фiнансовi iнвестицiТ на суму 76858З тис.грн за собiвартiстю (цiною придбання), а не за справедливою
вартiстю як того вимагае мсФЗ 9 та МСФЗ 1З. Ми не змогли визначити вплив даноТ обставини на дану
фiнансову звiтнiсть тому не наводимо розмiр такого впливу.

МИ ПРОвели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиry (МСА). Нашу вiдповiда.ltьнiсть згiдно з
цими стандартами виruIадено в роздiлi нашого звiry <Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоТ
звiтностi>. Ми С незалежниМи по вiднОшеннЮ до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних
бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (колекс РмсЕБ), а також виконали iншi
обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

ми вважаемо, що отриманi нами аудиторськi докази е достатнiми i прийнятними для використання ix як
основи для нашоТ думки iз застереженням.

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТД ТИХ, КОГО НДДIЛЕНО
НАЙВИЩИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ ЗА ФIНАНСОВI ЗВIТНIСТЬ

Управлiнський персонал ТоВАРИствА з оБмЕжЕноЮ вIдповIДАльнIстЮ (АЛЬФд КРоС> несе
вiдповiдалЬнiсть за скJIаданнЯ та достовiРне подання фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до Закону УкраТни
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<Про бухгалтерський облiк та фiнансовУ звiтнiсть в УкраiЪi> Ns996 - XIV вiд 16.07.1999 р., що нада(
правдивУ та неупереДжену iнфоРмацiЮ вiдповiднО до МiжнарОдних станДартiв бухгалтерського облiку, за
внутрiшнiй контроль, який керiвництво ТоВАРИствд з оБмЕжЕною вIдповIддльнIстIс
(АЛЬФА КРоС) (далi-Товариство) визначае потрiбниМ для того, щоб забезпечити скJIадання фiнансовоi
звiтностi, що не мiстить сутгевих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.

при складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонilJl несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатност
товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, розкриваючи, де це застосовано
питання, що стосу€Ться безперервностi дiяльностi, та викориСтовуючи припущення про безперервнiстr
дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, KpiM випадкiв, якщо управлiнський персонал або плану(
лiквiдувати товариство чи припинити дiяльнiсть, або не мас iнших реarльних uLtIьтернатив цьому.

Ti, когО надiлено найвищими повновtuкеннями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансовогс
звiтування Товариства.

ВIДПОВЦАЛЬНIСТЬ АУЛ4ТОРА

НашоЮ вiдповiдальнiстю € висловлення думки щодо цiеi фiнансовоТ звiтностi на ocHoBi резу;rьтатiв
проведеного нами аудиry. Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контро;ю
якостi, аудиry, огЛяду, iншогО надання впевненостi та супутнiх послуг (да.гli - мсд), зокрем4 до МСд 7О0
<ФормулЮваннЯ думкИ та наданнЯ звiту щодО фiнансовоТ звiтностi>, мсА 705 кМодифiкацii думки 1 звiтi
незzшежного аудитора), МсА 706 <пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань r звiтi
незаJrежного аудитора), МСА 720 <Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншоТ iнформацiТ в документах. шо
мiститЬ перевiренУ аудитороМ фiнансовУ звiтнiсть, мсА 240 <Вiдповiдальнiсть аудитора, що стос\сться
шахрайства, при аудитi фiнансовоТ звiтностi>.

I_{i стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також зобов'язують нас
планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обrрунтованот впевненостi в тому. шо
фiнансовi звiти не мiстять суттевих викривлень.

Аулит вкJIючас перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтвердхý/ють суми й розкриття iнформаuiТ у,
фiнансовиХ звiтах, а такоЖ оцiнкУ застосованИх принципiв бухгалтеРськогО облiкУ й суттевих попереднiх
оцiнок, здiйснениХ управлiнсЬким персоНалом ТоваРиства, а також оцiнку загаJlьного подання фiнансових
звiтiв. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, вкJIючаючи оцiнку ризикiв суттевих викривлень
фiнансовот звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.

Аулит включас також оцiнкУ вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових
оцiнок, виконаних управлiнським персонаJIом, та загального подання фiнансовоТ звiтностi.

виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розгляда€ заходи внутрiшнього контролю, Що стосуються
скJIаданнЯ та достовiРного подаНня суб'ектОм господарювання фiнансовоТ звiтностi, з метою розробки
аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi
внугрi ш нього контролю суб' екта гос подарювання.
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Перевiрка проводилась вiдповiдно до cTaTTi 10 Закону УкраТни <Про аулит фiнансовоТ звiтностi та

аудиторську дiяльнiсть> вiд 21 .12.2017 року Ns 2258-VIII з наступними змiнами та доповненнями.
Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиry, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг.
виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аулиry та надання впевненостi (РМСАНВ), затверджених в

якостi нацiональних стандартiв аулиry рiшенням АПУ вiд 26.01.2017 року J\Ъ338/8 (надалi - МСА), З

урахуванням iнших нормативних aKTiB, що регулюють дiяльнiсть учасникiв Фондового ринку.

Аудиторська перевiрка вкJIюча€ оцiнку застосованих МСФЗ та сутгевих попереднiх оцiнок, здiйснених

управлiнським персоналом Товариства, також оцiнку заг€шьного подання фiнансових звiтiв в цiлому.
Перевiркою не розгляд:lлося питання правильностi сплати податкiв, зборiв, обов'язкових платежiв.

Отриманi аудиторськi докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та вiдповiдну основу для
висловлення аудиторськоi думки.

Нашими цiлями е по-перше, але не викJIючно, отримання обгрунтованоТ впевненостi, що фiнансова
звiтнiсть } чiлому не мiстить суттевого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки та по-друге -

випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi,
проте не гарантуе, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА. Викривлення можугь бути результатом
шахрайства або помилки; вони ввЕDкаються с)i1-Iевими, якщо окремо або в сукупностi, як обrрунтовано
очiкусться, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на ocHoBi цiеi

фiнансовоТ звiтностi. Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використову€мо професiйне
судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.

KpiM того, ми:

. iдентифiкуемо та оцiнюемо ризики сутт€вого викривлення фiнансовоТ звiтностi внаслiJок
шахрайства чи помилки, розробляемо й виконуемо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а тако;fi

отримуемо аудиторськi докази, що € достатнiми та прийнятними для використання Тх як основи для нашоТ

думки. Ризик не виявлення суттевого викривлення внаслiдок шахрайства е вищим, нiж для викриыIення
внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може вкJIючати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправи,rьнi
тверджен ня або нехryван ня зztходам и в HyTpi ш нього контролю ;

. отримуемо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, якi б вiдповiда.пи обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi
систем и внlrгрiшнього контролю;

. оцiнюсмо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових оцiнок i

вiдповiдн их розкриттiв iнформачi l, зроблених управл i нським персонirлом ;

. доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персонаJIом припущення
пРо безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на ocнoBi отриманих аудиторських
доказiв, робимо висновок, чи icHye суттева невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний
cyMHiB можливiсть продовжити безперервну дiяльнiсть суб'скта перевiрки. Якщо ми доходимо висновку
ЩОдО iснування такоТ суттевоТ невизначеностi, ми повиннi привернути уваry в своему звiтi аудитора до
вiдповiдних розкриттiв iнформачiТ у фiнансовiй звiтностi або, якщо TaKi розкриття iнформачiТ е
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нен€UIежниМи, модифiкУвати своЮ ДУмку. Нашi висновки rрунтуються на аудиторських док{вах, отримани]
до дати нашого звiry аудитора;

, оцiнюемО загаJIьне подання, структурУ та змiсТ фiнансовоТ звiтностi вкJIючно з розкриття:\rи
iнформаuiТ, а такоЖ те, чИ показуС фiнансова звiтнiстЬ операцiТ та подiil щО покладенi в основу ii складання.
так, щоб досяг-ги достовiрного вiдображення. Ми повiдомляемо тим, кого надiлено найвищиrtи
повноважеНнями' iнформацiЮ про заплаНованиЙ обсяг i час провеДення аудиry та cyTTeBi аудиторськi
результати, вкJIючаючи буль-якi cyTTeBi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час
аудиry. Ми також надаемо тим, кого надiлено найвищими повнов€Dкеннями, твердження, що ми виконzL-Iи
вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляемо Тм про Bci стосунки й iншi питання, якi мог;lи
б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незzrлежнiсть, а також, де це застосовано, щоJо
вiдповiдних застережних заходiв. З перелiку Bcix питань, iнформацiя щодо яких надавaulась тим, кого
надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили Ti, що мали найбiльше значення пiд час аудиц
фiнансовоТ звiтностi поточного перiоду, тобто Ti, якi е кJIючовими питанням и аудиту.

ми повiдомлясмо тим, кого надiлено найвищими повновarкеннями, iнформачiю про запланований обсяг i
час провеДення аудиТу та cyTTeBi аудиторсЬкi результати, виявлеНi пiд чаС аудиту, вкJIючаючи буль-якi
сугтевi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиry.

Ми також нада€мо тим, кого надiлено найвищими повновiDкеннями, твердження, що ми виконzши
вiдповiднi етичнi вимоги щодо незirлежностi, та повiдомляемо it про Bci стосунки та iншi питання, якi могли
б обrрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незirлежнiсть, а також, де це застосовано, щодо
вiдповiдн их застережних заходi в.

З перелiкУ Bcix питанЬ, iнформацiя щодО яких надавzUIась тим, кого надiлено найвищими повновaDкеннями,
ми визначили Ti, що мали найбiльше значення пiд час аудиry фiнансовоТ звiтностi поточного перiолу. Ми
описусмо cyTTeBi питання в своему звiтi аудитора oKpiM випадкiв, коли законодавчим чи регуляторним
актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми
визначаемо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого
висвiтлення можуть очiкувано перевiDкити його кориснiсть для iHTepeciB громадськостi.

КЛЮЧОВI IIИТАННЯ АУДИТУ

ключовi питання аудиту - це питання, як, на наше професiйне судження, були значущими пiд час нашого
аудиry фiнансовот звiтностi за поточний перiод. Щi питання розглядалися в koнTekcTi нашого аудиry
фiнансовоi звiтностi в цiлому та при формуваннi думки щодо неТ, при цьому ми не висловлю€мо окремоТ
думки щодо цих питань.

IНША IНФОРМАЦIЯ

На ПiДСТаВi ПОСТаНОВИ КабiНеry MiHicTpiB УкраIни <Про запобiгання поширенню на територiт укратни
ГОСТРОТ РеСПiРаТОРНОТ хвороби covID-l9, спричиненоi KopoHaBipycoM SдRS-соV-2> вiд 10.0з.2020 Jъ2l 1

на всiЙ територiI УкраiЪИ запроваджений режим надзвичайноТ ситуацiТ з 12.0З.2020р. по 0З.04.2020р., узв'язку iз введенням карантину. KpiM того, введення карантину вiднесено до форс-мажорних обставин
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ЗГiДнО З Законом УкраТни вiд l7.03.2020p. Nэ5З0-IХ <Про внесення змiн до деяких законодавчих акгiв
УкРаТни, спрямованих на запобiгання виникнення i поширення KopoHaBipycHoT хвороби (COVID- 19)>, якиrr
BHeceHi змiни до ст. l4-1 Закону <Про торгово-промисловi палати в YKpaiHi>. За попереднiми оцiнками.
ВЖИТТЯ ОбМежувальних заходiв в YKpaTHi на перiод встановлення карантину, може негативно вплин)ли на

фiНаНСОвО-економiчний стан Товариства, на зменшення доходiв та збiльшення величини cyMHiBHoT

ДебiТОРСькоi: заборгованостi та, вiрогiдно, викJIикати сумнiви щодо здатностi Товариством здiйснювати
свою безперервну дiяльнiсть у майбутньому.

ПРОте, На дату скJIадання фiнансовоТ звiтностi за 2020 piK керiвничтву Товариства було невiдомо про буль-
ЯКi cyTTcBi невизначеностi, що мо)rýль викJIикати загрозу безперервнiй дiяльностi Товариства.

ОТЖе, СruIадання фiнансовоТ звiтностi проводилося з урахуванням принципу безперервноi дiяльностi.
ОЦiНЮЮЧИ ДОРечнiсть припущення про безперервнiсть дiяльностi, управлiнський персон{лл при складаннi
фiнансовоТ звiтностi брав до уваги всю наявну iнформацiю щодо майбугнього (але не обмежуючись ним) -
ПРИНаЙМНi 12 мiсяцiв з дати балансу. Припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства € основниv
ПРИНЦИПОМ ПiдгОтовки фiнансових звiтiв, що передбачае оцiнку активiв i зобов'язань Товариства, виходячи
з припущення, що його дiяльнiсть буле продовжуватись у под.rльшому.

ПРИНцип безперервностi дiяльностi Товариства полягае в тому, що Товариство буле продовжувати свою
ДiЯЛьнiсть у найближчому майбугньому (не менш l2 мiсяцiв, що випливають за звiтним перiодом), i в нього
ВiДСУТНi Намiри чи необхiднiсть лiквiдацii, iстотного скорочення дiяльностi 4 отже, активи й зобов'язання
цього економiчного суб'екта облiковуються вiдповiдним чином.

Ще СУДЖеНня фунтуеться на тому, що Товариство зможе реа,riзувати своТ активи й погасити своТ
зобов'язання, продовжуючи звичайну дiяльнiсть.

АУлит фiнансовоТ звiтностi Товариства за попереднiй -2019 piK був проведений ТОВ (BCECBIT -АУДИТ)).
Щумка аудитора не була модифiкована аудитором.

Звiт щодо про дотримання iнших законодавчих вимог

НаШа ДУМка щодо фiнансовоi звiтностi не поширюеться на iншу iнформацiю та ми не робимо
ВиСноВок з буль-яким piBHeM впевненостi щодо цiсi iншоi iнформацii. У зв'язку з нашим аудитом
фiнансовоi звiтностi нашою вiдповiдальнiстю с ознайомлення з iншою iнформацiею.
HarrTn ДУмка щодо фiнансовоТ звiтностi не поширю€ться на iншу iнформацiю i ми не робимо
ВИСнОВок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiеi iншоi iнформацii. У зв'язку з нашим аудитом
фiнансовоi звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е ознайомитися з iншою iнформацiею та при цьому
розглянути, чи icHye сутт€ва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацi€ю та фiнансовою звiтнiстю або
нашимИ знаннями, отриманиМи пiд чаС аудиту, або чИ ця iнформацiя мае вигляд такоТ, що мiстить
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суттеве викривлення. Якщо на ocнoBi проведеноi нами роботи ми доходимо висновку, що icHl,c
суттсве викривлення цiсi iншоТ iнформацii, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю - рiчнi звiтнi данi, якi
подаються до НацiональноТ KoMiciT, що здiйснюе державне реryлювання у сферi ринкiв фiнансових посл},г

згiдно <Порядку надання звiтностi фiнансовими компанiями, фiнансовими установами - юридичними
особами публiчного права, довiрчими товариствами, а також юридичними особами - суб'сктами
господарювання, якi за своТм правовим стаryсом не с фiнансовими установами, €u]е мають визначен},

законами та нормативно-правовими актами Нацкомфiнпослугта Нацiонального банку УкраТни.

Аудитором перевiрено iншу суттеву iнформацiю, що розкривirлася Товариством у рiчних звiтних даних, та
подаеться до Нацiонального банку УкраТни, а також iншi звiти та iнформацiю, зокрема, протоколи засiдання
Загальних зборiв учасникiв Товариства, у вiдповiдностi до вимог МСА 720 кВiдповiдальнiсть аудитора
щодо iншоТ iнформачil)>.

.Щумка аудитора щодо фiнансовоТ звiтностi не поширю€ться на рiчнi звiтнi данi та, вiдповiдно, ми не

висловлю€мо аудиторську думку чи робимо висновок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо iншоТ
iнформаuiТ, а саме рiчних звiтних даних Товариства.

У зв'язку з нашим аудитом фiнансовоi звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е ознайомитися з iншою
iнформачiсю (iнформацiею щодо рiчних звiтних даних) та при цьому розглянути, чи icHye суттева
невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiею та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд
час аудиry, або чи ця iнша iнформачiя виглядае такою, що мiстить суттеве викривлення.

На ocHoBi проведеноТ нами роботи, ми доходимо висновку, що не icHyc суттевого викривлення iнформачiТ

ЩОдО рiчних звiтних даних та аудитор не виявив фактiв суттевоТ невiдповiдностi та викривлень, якi
необхiдно вкJIючити дозвiту.

OCHOBHI ВIДОМОСТI ПРО ТОВАРИСТВО

Повне найменування юридичноТ особи та
скорочене у разi його наявностi

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (АЛЬФА КРОС)
(ТОВ кАЛЬФА КРОС))

Органiзаuiйно-правова форма
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

Назва юридичноТ особи (АЛЬФА КРос)

Iдентифiкацiйний код юридичноТ особи з9,7248l2
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Мiсцезнаходження юридичноТ особи 0З 134J м. Китв, ВУЛИЦЯ CIM'T СОСНIНИХ, будинок
11,|и повЕрх БудIвлI, лIтЕрА А

Перелiк засновникiв (учасникiв) юридичноТ
особи, у тому числi частки кожного iз
засновникiв (учасникiв); прiзвище, iм'я, по
батьковi, якщо засновник фiзична особа;
найменування, мiсцезнаходження та
iдентифiкацiйний код юридичноТ особи, якщо
засновник - юридична особа

ТОВАРИСТВО
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

З ОБМЕЖЕНОЮ
кТоРГАЛ>

з9,724,786
Адреса засновника: 03 134, м.КиТв, Святошинський
район, ВУЛИЦЯ CIM'T СОСНIНИХ, будинок l l, I-Й
ПОВЕРХ БУДIВЛI, ЛIТЕРА А
Розмiр внеску до стаryтного фонду (грн.): 6000000.00

КIНЦЕВИЙ БЕНЕФIЦIА РНИЙ ВЛАСНИК
(КОНТРОЛЕР) - ДЕДЩЕВА ВIКТОРIЯ IГОРIВНАJ
УKPAIHA, 01042, MICTO киIв, пЕчЕрськии
РАИОН, ВУЛИЦЯ ФIЛАТОВА АКАДЕМIКА,
Будинок 2l1, квАртирА 27з, тип

Код едрпоу засновника:

БЕНЕФIЦIАРНОГО
ОПОСЕРЕДКОВАНЕ,

(контролЕр) - сАryIчЕнко АндрIЙ
АнАтолIиович , УKPAIHA, 8з108, MICTO
донЕцьк, киiвськиЙ рдЙон, вулиця ново -

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ТОРГАЛ),
едрпоу з9,124,186 - вIдсоток чАстки 80%.

кIнцЕвиЙ БЕНЕФIЦIАРНИЙ влАсник

чЕркАськА,
БЕНЕФIЦIАРНОГО

Будинок 89, тип

ОПОСЕРЕДКОВАНЕ,
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ кТОРГАЛ>.
сдрпоу з9724,786 - вIдсоток чАстки 20 %.

laHi про розмiр статутного капiта,,tу (статутного
або складеного капiталу) та про даry закiнчення
його формування

Розмiр (грн.): 600 0000,00
,Щата закiнчення формування: 2'7 ,0З.20lб

Види дiяльностi

Код КВЕД 64.19 Iншi види грошового
посередництва;
Код КВЕД 64.91 Фiнансовий лiзинг;
Код КВЕД 64.92 Iншi види кредиryвання;
Код КВЕ! 64.99 Надання iнших фiнансових посJIуг
(KpiM страхування та пенсiйного забезпечення), н. в.
i. у. (основний)

Вiдомостi про органи управлiння юридичноТ
особи

вищиЙ _ .зАгАльнI зБори учАсникIв,
ВИКОНАВЧИИ - ДИРЕКТОР

Прiзвище, iм'я, по батьковi, дата обрання
(призначення) осiб, якi обираються
(призначаються) до органу управлiння
юридичноТ особи, уповновaDкених представляти
юридичну особу у правовiдносинulх з третiми

САМЧЕнкО АНДРIЙ АНАТоЛIЙОВИЧ - керiвник
з 08.09.201 7
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Товариство здiйснюва.гlо професiйну дiяльнiсть на пiдставi наступних дозволiв та лiцензiй:
о Свiдоцтво Нацiональнот koMiciT, що здiйснюе державне реryлювання у сферi ринкiв фiнансових

послуг про ресстрачiю фiнансовоТ установи. Ресстрацiйний номер 13103365. Серiя та номер
свiдоцтва ФК }Ь750. ,Щата видачi - 26.05.20l броку.
Види фiнансових послуг, якi мае право надавати ТОВ (АЛЬФА КРОС) вiдповiдно до законодавства

УкраТни:
l. надання послуг з факторинry на пiдставi безстроковоТ лiцензiТ на надання послуг з факторинry Nч

б/н вiд30.05.2017:'
2. надання послуг з фiнансового лiзингу на пiдставi безстроковоТ лiцензiТ на надання послуг з

фiнансового лiзинry J\b б/н вiд30.05.2017;
3. надання гарантiй та поручительств на пiдставi безстроковоi лiцензiТ на надання гарантiй та

поручительств J\Ъ б/н вiд25.04 .2017 ;

4. надання коштiв у позику, в тому числi i на умовzж фiнансового кредиту на пiдставi безстроковоТ
лiцензiТ на надання коштiв у позику, в тому числi i на умовах фiнансового кредиту }Ъ б/н
ьiд25.04.201'7,

f о mр uлt ання То в ар uс fпв о м в u^v о z з ако но d ав сmв а, в с tпа н о в]a е н о е о :
о Закон Украiъи <про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг);
о Закон Украiъи кпро платiжнi системи та переказ коштiв в ykpaTHi>;

о Постанова Правлiння НБУ вiд l5.09.2016 J\Ъ з88 <<Про затвердження Положення про здiйснення
небанкiвськими фiнансовими установами фiнансового монiторингу в частинi надання ними
фiнансовоТ послуги щодо переказу коштiв>;

о Постанова Про затвердження Правил з органiзацiт захисry примiщень небанкiвських фiнансових
установ в YKpaTHi вiд 06.10.20l7 М l00

о Мiжнародних стандартiв фiнансовот звiтностi, а також iнших нормативно-правових akTiB, якi
регламентують вiдносини, що виникають у сферi здiйснення операцiй з надання фiнансових послуг
та проведення аудиту.

З меmою формування професiйноzо суdасення mа вuсловлення dумкu tцоdо dоmрuлrання суб'екmом
еоспоdарювання полоJrсень законоdавчлtх mа HopшamuлHllx aKmiB, вidповidно dо Меmоduчнuх рекоменdацiй
lцоdо вш"tоz iнфорллацi|, яка сmосуеmься фiнансовоi звimносmi за 2020 piK суб'екmiв zоспоdарювання, наzляd
за якul/ru зdiйснюсmься Нацiона,tьнuil банк yKpai'Hu.

особами, або осiб, якi мають право вчиняти дiТ вiл
iMeHi юридичноТ особи без довiреностi, у тому
числl пlдписувати договори таданl про наявнlсть
обмежень щодо представництва вiд iMeHi
юридичноТ особи

,Щата та номер запису в единому державному
peecTpi про проведення державноТ реестрацiТ
юридичноТ особи у pagi, коли державна
реестрацiя юридичноТ особи була проведена
пiсля набрання чинностi Законом УкраТни "Про
державну реестрацiю юридичних осiб та
фiзичних осiб-пiдприемцiв"

.Щата запису: 0 1.04.20 1 5

Номер запису: 1 068 l02 0000 0З9268

Мiсцезнаходження реестрацiйноТ справи
Святошинська районна в MicTi Киевi державна
адмlнlстрацlя

10
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I. Щоdо QЛор.tц,всlння (з.тtiнtt) спшпtуlllл!о?tl (с,клаdеноzо/пuйrхsоzrl) кеmimсшу:

СтаноМ на З|j2.2020 рокУ Статугний капiтаЛ ТоВ (АЛЬФА КРоС)> сформовано за рахунок грошових

коштiв, що пiдтвердяq/еться первинниМи документами В повному обсязi викJIючно грошовими коштами в

розмiрi 6000 000,00 (шiсть мiльйонiв ) грн. 00 коп., що вiдповiдае розмiру, визначеному в

СтатутiТовариства.
Статутн ий капiтал Товариства сплачено учасни кам и :

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТОРГАЛ"
Код еДРПОУ засновника: З9'724786 .

Ддресазасновника: 03134, м.КиТв, Святошинський район, вулиця сIм,i соснIних, будинок 1l, I-и
ПОВЕРХ БУДIВЛI, ЛIТЕРА А

Розмiр внеску до статутного фонду (грн.): 6000000.00
опосЕрЕповдно, ""pei 

тоВ (ТоРГАЛ) кIнцЕвими БЕнЕФIцIАрними влАсникАми
Товариства е:

. дЕдщЕвА BIKTOPш IгорIвнА , укрАiнА, 07о42, MICTO киIв, пЕчЕрськии рАион,
вулиця ФIлАтовА АкАдЕмIкА, Будинок 2/l, квАртирл2,7з

Розмiр внеску до статутного фонду (грн.): 4 800000.00
о СдМЧЕнко днДрIЙ дндТолIЙовиЧ , укрдiнд, 8з108, MICTO донЕцьк, киIвськии

рАЙон, вулиця ново - чЕркАськА, Будинок 89

Розмiр внеску до стаryтного фонлу (грн.): 1 200000.00

.щля створення або збiльшення заре€строваного статутного фонду засновником не з{rлучzrлись

векселi, а також *оrrr, одержанi в кредит, позику та пiд заставу, бюджетнi кошти та нематерiа-пьнi активи.

Несплаченого або вилученого капiта.пунемае.
Несплаченого або вилученого капiталу немае.

Статlтний *unir- розмiром б 000 000,00 (шiсть мiльйонiв) гривень 00 копiйок станом наЗ1'.|2.2020

року сфоРмованиЙ у no""o"Y обсязi та сплачеНий виклюЧно грошовими коштами у встановленi

законодавством термiни.

2. ЩоdО обов'язкtлвtlх крumерiiв i HopMeПluBiB dtлспtсtпutrлспli капimа.lу mа rLlаltхоспро.utl.жнtlс,пti.

.tiKBidHoc.tlli, прuбупtковtлспti, якслспli ctKtпlttliB mа puзtlK(xlcttttlc,пti l_лttерацiй, dоdерэк:ання iHutux

показнttкiв i BLLl,to,z, ttyl об.vеэtсl)юпъ рLrзuкtl:]а ()перuцiя"лltt з |liHattctlBtt.l,tltatпl1,1qa7ltt:

протягом 2020 року Товариство надавirла звiтнiсть до Нацiональнот koMicii, що здiйснювала державне

р"ryпо"uппя у сферi ринкiв фiнансових послуг (до З0.06.2020 р.) та до Нацiонztльного банку Украiни
(no"""u;gu' i ot.oz.zoZg р.) " електронному виглядi свосчасно та в повному обсязi вiдповiдно до

Розпорядження Ns 3840 вiД 26.09.2017р. За цей перiоД вимогИ до власногО капiталу (не менше 5 млн. грн.)

були виконанi. Iншi обов'язковi покч}зники i вимоги, що обмехсують ризики за операцiями з фiнансовими
активамИ пiд час надання фiнансових послуг фiнансовими Товариством, не затвердженi Нацiональною

комiсiею, що здiйснюс державне реryлювання у сферi ринкiв фiнансових послуг.

Показники фiнансового стану Товариства

ль
п/п

показники На
31.12.2019 р.

На
31.12.2020 р.

Нормативне
значення

]. Дналtiз лiквidносmi пidпрuемсmва
1. 1 . Зага.пьний (коефiцiент покритгя)
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l 695

.l р"д. 1195 - (рядок l 100-1 l l0) К

.l ряд 1695
l .3. Абсолютна лiквiднiсть

.l р"доп l 160+1 165 акгиву баr,ансу К 13-
Ф.l l 695

на пiдставi значень розрахованих вище коефiцiентiв моrtglиво в цiлому охарактеризувати загальний
фiнансовиЙ стан ТоваРиства на зl.|2.2020 р., як стабiльний. Значення показникiв на звiтну дату балансу
дозволяс свiдчити Про достатнiй piBeHb як абсолютноt, так i загальнот лiквiдностi, достатнiй piBeHb покриття
зобов'язань власним капiталом та фiнансовоТ стiйкостi (aBToHoMii). Значно покращився оборот капiталу.
!инамiка наведених показникiв фiнансового стану свiдчить про наявнi.rо поraпцiйних можлlивостейпродовжувати Товариством своет фiнансово-господарську дiяльнiсть у найближчому майбутньому.
Товариство мае можJIивiсть розрахуватись по вимогах кредиторiв ru no aйi* поточних зобов'язаннях без
загрози порушень струкryрикап iталу.

3, ЩоdО r|ор-vtvсlсtння, rlеr)еннЯ обзiку, dtlcпtatltHttcпti пlct ск)еквсtпtносmi сфор;tlо(Juнuх резервiв
в i Dп clB k)H о dоз aKclH rх) cl(J с l?1 (Jц

Формування, ведення облiку, достатностi та адекватностi сформованих резервiв визначенi облiковою
полiтикоЮ Товариства та МСБО З2 кФiнансовi iнструменти: подання>, МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти>,мсФЗ 7 <Фiнансовi iнструменти: розкритгя iнформацiЬ>). Товариство створюе резерв кредитних збиткiв.

ПитаннЯ облiковиХ оцiноК при визнаЧеннi суми резервiв (резерв кредитних збиткiв) i застосування
управлiнським персонirлом при цьому оцiночних 

"ул*""" та припущень, якi впливають на величинуакгивiв, вiдображеНих у звiтнОстi, длЯ Товариства, щЬ здiйснюе надання фiнансових послуг здiйснюеться
на пiлставi НаказУ про облiкоВу полiтикУ J\&-l вiД 02.01.2019р. зi змiнами вiд 03.01.20l8 р. та розкритовпримiтках до фiнансовоi звiтностi. При сюrаданнi фiнансовот звiтностi за МсФз роцi Товариство
дотримуваJIась основних принципiв складання фiнансовот звiтностi: методу нарахуванн", б"aп"рajвностi
дiяльностi, зрозумiлоСтi, доречнОстi, достовiрностi, зi cTaBHocTi, можливостi перевiрки, якi були розкритi й

l .4 = Ф.l (ряд.l 195 - ряд l695 |6 зз2
показнuкu

iцiент забезпечення власними
. l (рял.1 l 95 - ряд.1 695)

.l ряд 1695

t2

Ф.l
l1.2.

капlтtlJI

KD.l l 900
Ь)

К2.2 =

1.4

2.1

коштами
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обrрунтованi у Примiткirх до фiнансовоi звiтностi за звiтний перiод. Керiвництво використовуе оцiнки i
припущення, якi впливають на вiдображення в звiтностi сум активiв i зобов'язань i на розкриття iнформачiТ
про потенцiйнi активи i зобов'язання на даry скJIадання бухга.птерського балансу. ,Щебiторська
заборгованiсть поточна. Формування резервiв по дебiторськiй заборгованостi не здiйснювалося.

1. Щоdо всmанов.|енuх r|iHaHcoBux Hol),|lallluBiB пtа зuспlосовшtttх захtлdiв Blulllly dо фiнансовtli apylttt,

у рсiзi вхrлdэtення суб'скпла zосttоdарювання dolttaKoi

Товариство не входить до фiнансовоТ групи.

5. Щоdо сmрукпNрu iнвеспtuцiitноzо порпtфле,цю iз зазнuчення.tt 1leKBiэttmiB е.vimенmа (нuзва, коd за
СД Р ПОУ), су.||u, ознакu rPiKmuBHocttl i

б. Щоdо заборонu за.|lучення фiнансовtl-х aKпltKliB Bid Qliзttчнttх осiб iз зtлбов'язаннял,t tцоdо наслllупно?о
iхповеllнення

Протягом 2020 року Товариство не залуч.lло фiнансовi активи вiд фiзичних осiб iз зобов'язанням щодо
наСтупного ix повернення. Товариство дотриму€ться вимог щодо заборони залучення фiнансових активiв
вiд фiзичних осiб iз зобов'язанням щодо наступного ix повернення, установлених пунктом 38 Лiцензiйних
умов J\Ъ 91 З, а саме: <<Господарську дiяльнiсть з надання фiнансових послуг у частинi залучення фiнансових
активiв вiд фiзичних осiб iз зобов'язанням щодо насryпного ik повернення можуть провадити кредитнi
Спiлки виIt.lIючно пiсля отримання вiдповiдноТ лiцензiТ. Iншим фiнансовим установам забороняеться
Залучення фiнансових активiв вiд фiзичних осiб iз зобов'язанням щодо насryпного ix повернення>

7. Щоdосу"лliulенняtlулtлвud,ж,енняrlttdiвzоспоdарськсliDiя:tьносtпi:

Товариство дотримуеться обмежень щодо сумiщення провадження видiв господарськоТ дiяльностi,
Установлених пунктом 37 Лiцензiйних умов J\Ъ 9lЗ. У 2020 р. Товариство провадить дiяльнiсть на пiдставi

Найменування Код
€дрпоу

Щоляr"/" BapTicTb Ознакафiктивностi

Iменiакцiй ПАТ
"КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ
СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД

05756783
24,9 44| 941 545,08 Hl

Часткау статугному ТОВ
"ТелерадiоТовариство "Студiя
1+l "

2з729809 5,з44 26з 085 603,45 Hl

Частка у стат},тному ТОВ ТОВ
KIHTEPABIA>

зз240887 12,4\ l 1зб 081,66 Hl

АкцiТi мен н i простiбездокументарн i
Ат "АиБокс БАнк"

215,70492 з,7,179905 7 556 l35,90 Hl
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Лiцензiй на провадження господарськоТ дiяльностi з надання фiнансових послуг (KpiM професiйноТ
дiяльностi на ринку цiнних паперiв), а саме на:

о Надання послуг з факторинry (РозпорядженняНацкомфiнпослугвiд30.05.2017р.);
. надання послуг фiнансовоголiзинry (РозпорядженняНацкомфiнпослугвiдЗ0.05.2017р);
. надання гарантiй та поручительств (РозпорядженняНацкомфiнпослугвiд25.04.2017р.);
. надання коштiв у позику, на умовах фiнансового кредиту (Розпорядження Нацкомфiнпослуг

25.0а.2017р)

В. Щоdо наdсtння rРiнансслвuх пос.,tу? tta пidспlск;i dcl:tlBttpy .у, BiOпllBit)Htlc,пti Do законоdавсmва mа
внуmрiшtн ix правлtз н аd ання Ql i н анc oBux п oc:ly? суб'скm о.лtzос пodctpKlBcut ня

У звiтному перiолi Товариство надавало фiнансову послугу (надання коштiв у позику в тому числi на
yMoB€Ix фiнансового кредиту)) на пiдставi:

- Примiрного договору позики, затвердженого Протоколом Загальних зборiв учасникiв ТОВ
(АЛЬФА КРОС>> Ns б/н вiд 07 червня 20l8 р.

- Правил надання коштiв у позику, в тому числi на умовах фiнансового кредиту, затверджених
Протоколом Загальних зборiв учасникiв ТОВ (АЛЬФА КРОС) }Ъ б/н вiд 07 червня 2018 р.

Надання послуг Товариство здiйснювало вiдповiдно до вищевказаних документiв та вимог законодавства.

9. Щоdо рrlз.л,tittlення iнфор,vtаtlii' на BJш:Ho]ny веб-с,цйпli (веб-сmорiнlli) mа ,лабеэпечення 
t1'

aKntya:tbHocttti
Товариство надае клiентам iнформацiю вiдповiдно до cTaTTi 12 Закону УкраТни <Про фiнансовi послуги та
державне реryлювання ринкiв фiнансових послуг), а також розмiщус iнформачiю, визначену частиною
ПеРшою cTaTTi l2 зазначеного закону, на власному веб-сайтi hftp://a|fa-cros.com.ua та забезпечус'ri
актуальнiсть.

l0. Щоdо прttiшяmпlярiutень у разi конQпiкпtу iHtltepeciB

У разi конфлiкry iHTepeciB Товариство дотримуеться вимог cTaTTi 10 Закону кПро фiнансовi послуги та
державне регулювання ринкiв фiнансових послуг) щодо прийняття рiшень. Протягом звiтного перiоду не
було фактiв виникнення конфлiкту iHTepeciB.

I l. Щоdо BidttoBidHocпli ttpttuitlleHb, у якхlх ,lDiйснклсtlлься суб'скпtо_лt ;lоспоdсtрювсlння обс:ryzовування
кliенпtirl (спож:uслачiв), docntvпHocllli d:tя осiб з iHcsц,tiOHict1,1ю lllu iHtuux ,ъl,сь,tомо(liitьнuх 2руп
насе,lення вidповidно dо de1l,жctBHttx буdiве:tьнuх нор.14, пpaBLL|l i cmaHdapttliB, ttlcl doKyMeHtttatbHtl
Пidmверdэrуспъся фахiвце"|,t з lltttltaHb пtехнiчнtlеtl обсmе.ж,ення буdirlе:tь mа споруd, якuй :шс
кв ап i ф i к а t 

1 
i й н u itc е р пlu Ql i к а пt

Товариство мае в користуваннi примiщення у вiдповiдностi до технологiчних вимог пункry 28
<Лiцензiйних умов провадження господарськоТ дiяльностi з надання фiнансових послуг (KpiM професiйноТ
дiяльностi на ринку цiнних паперiв)> Ns 9lЗ вiд 07 грудня 2016 року.

I2. Щоdо внесення суб'скпо.vt,zоспtлdарклвсtння iнQло1l.uсtцii'прll Bc,i crxli'BiOoKpe.v.aeHi пidрtlзdi.ltt do
€'duноао de11.1tcctclHclzo ресспlр\, KlllttdttчHttx осiб, rlliзuчttuх tлсiб - пidпllttс.лtцiв mа zpc1,vl.aDcbKtlx

Qlop.ttyBaHb tttct dtl ,Щер.ж,сtвноzо ресспtр|| r|liHaHcoBux yctllmloт BiOttoBidHo Orl Bu.llrlz, усlпuно(]:rcнuх
законоr)авспкsо:l,t

t4

Е

tl
t
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Товариство станом наЗ1.12.2020 року не мае вiдокремлених пiдроздiлiв.

l 3. Щоdо BHytttpiuшbrl?o конпlро:tю пла вIу,lпрiuшьrlашуОuпtу,

Згiдно стаryry Товариства, служба внугрiшнього аудиту (контролю) - це визначена окрема посадова особа
що проводить внугрiшнiй аулит (контроль).
Служба внугРiшнього аудиry не визначена, адже Товариство мае одного спiвробiтника - директорц на
якого покладенi функцiТ керiвника та вiдповiдального за фiнмонiторинг.

I4. Щоdо обliкrлво[ltla ре€сll1руючtli'сttс,пtе,tlu (прtlzра.rпне забезпечення tпа с,ttецiutьне mехнiчне
о(l.паdнання), якi llереdбачuюпlь rsеdення обliку оперuцiй з нас)ання фliHctHcoBux пос.lу? с1,1о.ж,uвачаJ.t
пла поdання зBittlHclcttli dоНацколлфl iнllос.lуz

Товариство використовуе насryпне програмне забезпечення:
l . Дlя веденняоблiкуоперацiй з наданняфiнансовихпослуг:
1.1. Програмний комплекс кlС:Пiдприемство 8.3>, найменування кБухгалтерськийоблiк для

УкраТни>, конфiгурацiя кУправлi нняторговимпiдприемством, редакцiя l .2.
2. Шlя наданнязвiтностi до Нацiонального банку - програмнезабезпечення <<Медою>.

1 5. Щоdо zоmiвковttхрtlзрсtхункiв
Товариство не здiйснюе готiвковi розрахунки.

lб. Щоdо зберitання ?poцlu]LL\ KtlumtiB i dокуs.tенпtiв пtсt наявнtлспti необхidнuх зuсобiв (лезпекrt
(зокре.ltu сейс|lu dlя з(лерizання ?pouloтLlx KrlumtiB, охоронну с,ttlнu-liзuцiкl mа/або
вidповidнуохорону-)

ТОваРиство забезпечуе зберiгання документiв та наявнiсть необхiдних засобiв безпеки (зокрема сейфи для
Зберiгання грошових коштiв, охоронну сигналiзацiю таlабо вiдповiдну охорону), та дотримання вимог
законодавства щодо готiвкових розрахункiв.

I7. Щоdо розкрummя iнфор.лlаtlii' tllcldo пtlряdку Qлорлllвання спlапlуппrо?о Kattittlaл1l (dжере_ла
похоdэrcеннякоulmiв)

За 2020 piK у складi стаryтного капiталу у Товариства змiн не було.
Статутний капiта-гl сплачено грошовими коштами в повному обсязi.
СТаНОм на З 1 грудн я 2020 р. Учасники та ix частки представленi насryпним чином:

товАриство з оБмЕжЕною вIдповIдАльнIстю,,торгАл,, -100%
Код еДРПоУ засновника: З9724'786
Адреса засновника: 0З 134, м.КиТв, Святошинський район, ВУЛИЦЯ CIM'I СОСНIНИХ, будинок 1 l, I-Й
ПОВЕРХ БУДIВЛI, ЛIТЕРА А
Розмiр внеску до стаryтного фонду (грн.): 6 000 000,00

18. ЩОdо розкрummя d.жере.ла похоdасення cK,tadtlBux часmtlн в-|rц(,но?о Kaпimalty (капimаl у
dооцiнках, BHecrlt dtl Dоdаmковоzокапi mа.lч)

Станом на З1.12,2020р, власний капiтал Товариства мае наступну структуру:
(тис. грн.)
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Нерозподiлений прибуток станом на31.12.2020 року становить 103зб тис. грн.

l9. ЩоdО розкрuпlftlЯ iнrlлор.vацi| } ))рLlхувuНня-1l BlLv4OZu Мi.;лк:rtецлш)нuх cmaHdallttliB фliHctHctlBtll',lBiпtHocmi csidHocHo.TremodiB cltliHKu cпpacled:tttBtli Baptllocпti акmuвiв QliHaHcotlttx KoMпaHiti

поточнi фiнансовi iнвестицii були оцiненi за собiвартiстю, а не за справедливою вартiстю як того
вимагають норми МСФЗ 9.
Пiдготовка фiнансовоТ звiтностi згiдно з МСФЗ вимагае вiд керiвництва формування суджень, оцiнок та
припущенЬ, якi впливають на застосуванНя облiковиХ полiтик, а такоЖ на суми активiв, зобов'язань, доходiв
та витрат, вiдображених у фiнансовiй звiтностi. Оцiнки та пов'язанi з ними припущення rрунryються на
iсторичноМу досвiдi та iншиХ факторах, якi вважаЮться обгрунтованими за даних об"ru""", pbiynirur" 

"*r*формують основу суджень стосовно балансовот BapTocTi активiв та зобов'язань, яка не € очевидною з iнших
джерел. Хоча цi оцiнкИ ГрунтуютьСя на найкращомУ розумiннi керiвництвом поточних подiй та операцiй,
фактичнi результати можуть суттсво вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.
ТовариствО застосовуе методИ оцiнкИ BapTocTi, якi вiдповiДають обставинаМ та для яких е достатньо даних,
щоб оцiнити справедливу BapTicTb, максимiзуючи використання доречних вiдкритих вхiдних даних та
мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних даних.
Товариство здiйснюе викпючно безперервнi оцiнки справедливоТ BapTocTi активiв та зобов'язань, тобто TaKi
ОЦiНКИ, ЯКi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного
звiтногоперiоду.

класи активiв та
зобов'язань, оцiнених за
справедливою вартiстю

Методики оцiнювання
Метод оцiнки

(ринковий,
дохiдний,

витDатншй)

Вихiднi данi

l 2 J 4
Грошовi кошти та ix
эквiваленти

Первiсна та под€lJIьша оцiнкu
,рошових коштiв та Тх еквiвалентir
lдiйснюеться за справедливок
зартiстю, яка дорiвнюс ix
-tомiнальнiй BapTocTi

Ринковий Эфiцiйнi курси НБУ

Щепозити (KpiM депозитit
цо запитання)

Первiсна оцiнка депозиту
здiйснюсться за його справедливоtс
вартiстю, яка зtввичай дорiвнюс йогс
номiнальнiй BapTocTi.
Подальша оцiнка депозитiв ч

Цохiдний
(дисконryвання
грошових
потокiв)

Ставки за депозитами.
эфективнi ставки за

цепозитними договорами

пасив балансч Код рядка на 31.12.2020р. на 31.12.2019р.

}ареестрований (пайовий) капiтал 1 400 6000 б000
(апiтал у дооцiнках l 405
Щодатковий капiтал 14l0
Резервний капiтал l4l5
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 l 03зб 9841
неоплачений капiтал 1425
Вилучений капiтал l 4з0
ншiрезерви l 4з5
усього власного капiталч 1495 1633б 15841
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lNPAcT
нацiональнiй валютi здiйснюсться за
эправедливою вартiстю очiкуваних
грошових потокiв

Поточна дебiторська
заборгованiсть

Первiсна та подutльша оцiнка
цебiторськоТ заборгованостi
здiйснюеться за вартiстю погашення

Щохiдний lHTpaKTHi умови,]
roBipHicTb погашення,]
iKyBaHi вхiднi грошов{
токи |

Щовгострокова
пебiторська
заборгованiсть

Первiсна та подulльша оцiнке
цебiторськоТ заборгованостi
здiйснюсться за дисконтованою
вартiстю

.Щохiдний KoHTpaKTHi умови.
ймовiрнiсть погашення.
эчiкуванi вхiднi грошовi
потоки

поточнi зобов'язання Первiсна та подаJIьша оцiнка
поточних
зобов'язань здiйснюсться за BapTicTlc
погашення

Витратний KoHTpaKTHi умови.
ймовiрнiсть
погашення, очiкуван;
вихiднi грошовi потоки

Пiд чаС пiдготовкИ цiсТ фiнанСовоi звiтнОстi керiвництвоМ було зроблено насryпнi судження, оцiнки та
припущення:

1) Товариство продовжуватиме свою дiяльнiсть на пiдставi принципу безперервностi.2) ЖОДНИЙ КОМПОНеНТ бiЗНеСУ таlабо група активiв чи oKpeMi unr""" не пЁредбаченi на прод.Dк та не
к,гlасифiкованi як групи вибуття, okpiM поточних фiнансовик iнвестицiй. Вся дiяльнi.r, ро..r"даеться як
дiяльнiсть, що продовжуеться, iнформацiя a пр"п""aпотдiяльностi не наводиться.

2 Розрахунок резерву кредитних збиткiв заснований на власних мiркуваннях i припущеннях
товариства щодо cyMHiBHocTi чи безнадiйностi дебiторськот заборгованостi.
4) Оцiнка приблизноi справедливот BapTocTi по фiнансових активах та зобов'язаннях, що облiковуються
не за спраВедливоЮ вартiстю, а за амортизованою, irле розкриття справедIивоТ BapTocTi 

"*"* 
u""чй€ться,

мiстить припущення щодо ixHboT справедливоТ BapTocTi.
5) облiк фiнансових активiв в частинi зменшення корисностi мiстить ряд припущень та оцiнок(наявнiсть чи вiдсутнiсть ознак знецiнення, майбутнi .poro"i потоки тощо).6) Аналiз чутливостi та iншi аналiзи щолЬ управлiння ризиками мiстять припущення стосовно
варiювання чинникiв та'lkнього впливу на активи, зобов'язання, сукупних дохiд та капiтал.

Аудитор вва)кае, що наведенi розкриття щодо застосування справедливот BapTocTi е достатнiми, i не вважае,що за межами фiнансовот звiтностi зzшишилась будь-яка сутт€ва iнформацiя щодо застосування
справедлиВоТ BapTocTi, яка може бути корисною для користувачiв фiнансово:,'зЬirносri.

20. Звiпt про vttрсtвзirrня m0 наявнiспtь |) Htэ0.1rly- llO-|tLL.llK

Звiт з упраВлiння ТовариствоМ не формуеться та не подаеться у вiдповiдностi до п.7 cT.l 1 Закону УкраТникПро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaTHi> J\9 996-XIV вiд 16.07.1999 рЬку, аджеТовариство не належить до категорiТ середнiх або велики* пiдпр".".r".

Iнформацiю, яка щонайменше мае наводитися в Аудиторському звiтi згiдно ч.3 cT.l4 Закону M2258-VIII,
наведено в iнших параграфах нашого Звiry.
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2l. Щоdо прлlзначення сwduпора

АУДИТОJ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ
(ДIВАИС-ГРУП) призначенИй згiднО учасникiВ Товариства (Протокол вiд 21.0\.2о2| р.). Це перше
призначення аудитором ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ кАУ.ЩИТоРСЬкА
коМПАНIЯ (ДIВАЙс-ГРУП) . Загальна тривалiсть виконання завдання l piK.

22. Про ненаdання iHuttlx ctvduпlclpcbKlrx пос.цу?

Нiаудитором - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬнIСтю (АУд4торськА компднIя
(ДВАЙС-ГРУП), Hi партнером iз завдання Товариству не надавzUIись iншi аудиторськi послуги протягом
звiтного перiоду i до дати даного Звiry.

23. ЩоdО vзttлdэtсеннЯ Звiпt1l неза:lежн()?о ауduплtlра iз O<ldamKoBtt.l,t звittttl.уt ayduпtopcbKcltly Kollitttetпy.

АудиторсьКий звiТ узгоджениЙ з додаткоВим звiтоМ дJIя учаснИкiв Товариства, Звiт Аудиторському
KoMiTeTy Товариства не надаеться.

21. Пояснеttня ttlodcl о(лс.яеу аvduпry пlа в]аспшвuх облtе:ж:ень.

Аудитором прийма.гIось рiшення про види, кiлькiсть проведення аудиторський процедуР, пРо витрати часу,
кiлькiстЬ i склад спецiалiстiв, для здiйснення аудиry i пiдготовки аудиторського звiry.
Щоб досяГти достатНьоi впевнеНостi аудитОр дотримуВався принципу професiйного скептицизму в ходi
всього аудиту. Усвiдомлюючи наявнiсть властивого ризику, було вивчено i дослiджено систему
бухгалтерського облiку, облiковi полiтики Товариства та внутрiшнiй контроль.

25. Пояснення tцсldО резу.пьпшlltuвносmi ауduпry в часltлttнi сuя(t:lення поруutень i BtlKpuB",teHb, з()крема
п rlB' я з uHttx iз tu слrрайс ttxBo.|l .

суттсвих порушень, зокрема, пов'язаних iз шахрайством, при проведеннi аудиту не встановлено.

2б. Щоdо операцii з llов'яз(lнlt.|lu clcclбcrllu lrla розкрuпtпtя iнrРор.ttацii'про tle TorsallucmBo.1.t.

товариством у Примiтцi (t)розкрито iнформацiю про операцiт з пов'язаними особами, а саме:
- Щиректору товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю кАльфа Крос> Самченко А.Д., який одночасно е
засновникОм та диреКтороМ ТовариствО з обмеженою вiдповiдальнiстю кТоРГАЛ> - було нараховано (в
розмiрi 256,2 тис.грн). та виплачено (в розмiрi 261,6 тис.грн.) лохолу у виглядi заробiтноТ плати.
- ФiзичнiЙ особi - пiдприемцю.Щелiшевiй B.I. , яка одночасно, як фiзична особа, е засновником Товариство
з обмеженОю вiдповiдальнiстЮ (ТоРГАЛ), було нараховано (в розмiрi 954,00 тис.грн.) та виплачено (в
розмiрi 2629,00 тис.грн) доходу у виглядi плати за наданi юридичнi послуги.

OcHoBHi вiдомостi про аудиторську фiрrу
l . Номер в 

.. 
PeecTpi аулиторiв та суб'ектiв аудиторськоТ дiяльностi, роздiлi (сУБ'екТИ

АУДИТОРСЬКОI ДЯЛЬНОСТI, ЯКI МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ,ЯЗКОВИЙ ДУДИТ
18
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ФIнАнсовоi звIтностI> та в роздiлi суБ,ектIв Аудиторськоi ляльностI, якI мАють
прАво проводити оБов,язковиЙ Аудит ФIнАнсовоi звIтностI пIдприемств, що
стАновлять суспIльниЙ IHTEPEC з61 6.
2. Мiсцезнаходження:, вул. Михайла Бойчука 3, офiс l8, м. Киiв, УкраТна, 0l l03,
З. www.device-group.com.ua

OcHoBHi вiдомостi про умови договору па проведення аудиту
.Щоговiр на надання аудиторських послуг J\Гs б/н вiд 29.03.2021 р.
,Щата початку аудиту - 29,0З.202l р., дата закiнчення -29.04,2021р.

Партнер iз завдання
АУДИТОРСЬКА ТОВАРИСТВО KlI
.Щата складання аудиторського звiry
29.04.2021р. УкраТна, м. КиТв

_ гру Кулiченко О.В.
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Заява про вidповidмьнiсmь керiвнuцmва за пidzоmовку mа заmверdlrcення фiнансовоi

звimносmi за 2020 piK

l. Наведена нижче заява, яка повинна розглядатися спiльно з описом обов'язкiв аудитОРiВ, KoTpi

мiстяться в представленому Звiтi незалежного аудитора, зроблена з метою рОЗмеЖУВаННЯ
вiдповiдальностi керiвництва та аудиторiв щодо фiнансовоТ звiтностi ТОВАРИСТВА З

оБМЕжЕНоЮ ВIДПоВIДАЛЬНIсТЮ кАЛЬФА кРоС)) (далi по тексry - Товариство),
Керiвництво Товариства вiдповiдае за пiдготовку фiнансовоi звiтностi, що достовiРнО
вiдображае в ycix суттевих аспектах фiнансовий стан Товариства за станом на З1 грулня2020

року, результати його дiяльностi, рух грошових коштiв i змiни в капiталi за piK, щО ЗаКiНЧИВСЯ

вищезгаданою датою, вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнанСОвОТ
звiтностi("МСФЗ").
При пiдготовцi фiнансовоТ звiтностi керiвництво Товариства несе вiдповiдальнiстьза:
о Вибiр належнот облiковоi полiтики та ii послiдовнезастосування;
о Застосування обгрунтованих оцiнок, розрахункiв i суджень;
о Щотримання вимог МСФЗ або розкриття Bcix iстотних вiдступiв вiд МСФЗ у Примiтках До

фiнансовоТ звiтностi;
Пiдготовку фiнансовоТ звiтностi виходячи з припущення, що Товариство продовжуваТИМе

свою дiяльнiсть в осяжному майбутньому, за винятком випадкiв, коли таке припущенНЯ е

неправомiрним.
Керiвництво Товариства в рамках своеТ компетенцiТ також несе вiдповiдальнiсть за:

о Розробку, впровадження i забезпечення функцiонування ефективнот системи
BHyTpi шнього контролю в Товариствi;

о Пiдтримку системи бухгалтерського облiку в такий спосiб, який у будь-який момент

дозволяс розкрити з достатньою мiрою точностi iнформачiю про фiнансовий СтаН

Товариства i забезпечити при цьому вiдповiднiсть фiнансовоI звiтностi вимогам МСФЗ;
о Забезпечення вiдповiдностi офiцiйного бухгалтерського облiку вимогам локального

законодавства УкраТни i вiдповiдних стандартiв бухгалтерського облiку;
о Вжиття заходiв для забезпечення збереження активiв Товариства;
о Виявлення та запобiгання фактам шахрайства i iнlllц1 можJIивих зловживань.

26 лютого 2021 р,

fuрекmор

,,Щuрекmор ТОВ кУПК ОЕПIК>

Ил
.А. Самченко

О.М. Лукашенко(уповновасtсена компанiя на веdення б.
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Пiдприемство: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВlДАЛЬНIСТЮ
"АльФА крос"
Територiя: УкраТна
Органiзачiйно-правова форма господарювання: Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
Вид економiчноТ дiяльностi: Надання iнших фiнансових послуг (KpiM
страхування та пенсiйного забезпечення), н. в. i. у.
Середня кiлькiсть працiвникiв: l
Адреса, телефон: вулиця СIМ'I СОСНIНИХ, буд. ll, корпус
03l34
Одиниця вимiру: тис. грн., без десяткового знаку
Складено (зробити позначку <v> у вiдповiднiй клiтинцi):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку
за мiжнародними стандартами фiнансовоТ звiтностi

А, М.КИiВ обл.,

БАЛАНС (ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН)
нА 31 грушя 2020 року

lN рАст

ч

Ns 1 Код за ДКУД l80100l

Актив
Прим. Код

рядка 31 грулня 2019 р. 31 рулня 2020 р.

I. Необоротнi активи
Нематерiальнi активи а) 000 2 1

первlсна BapтlcTb 001 2 2

накопичена амортизацlя 002 1

Незавершенi капiтальнi iнвестицiТ 005

OcHoBHi засоби ь) 0 0 4 J

первiсна BapTicTb 0 1 7 7

знос 0 2 з 4

I нвестицiйна HepyxoMicTb 0 5

первiсна BapTicTb iнвестицiйноТ HepyxoMocTi 0 6

знос iнвестицi йноТ HepyxoMocTi 0 7

Щовгостроковi бiологiчнi активи 020

Щовгостроковi фiнансовi iнвестицiТ:

якi облiковуються за методом участi в
капiталi iнших пiдприемств l 030
iншi фiнансовi iнвестицiТ с) 035 51з-lзб

Щовгострокова дебiторська заборгованiсть d) 040 43000

Вiдстроченi податковi активи 045

ншi необоротнi активи 090

Усього за роздiлом I 1095 556742 4
II. Оборотпi активи

Jапаси l l00
виробничi запаси l l0l
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N рАст
незавершене виробництво l 02

готова продукцiя l 0з
Товари 1 04

поточнi бiологiчнi акгиви 1 l0
Щебiторська заборгованiсть за продукцiю.
товари, роботи, послуги 1125

Щебiторська заборгованiсть за розрахунками
за виданими авансами l lз0

з бюджетом lз5 l

/ тому числi з податку на приброк l36
} нарахованих доходiв е) 140 694 1 883

Щебiторська заборгованiсть за розрахунками i:
внутрiшнiх розрахункiв l 145

нша поточна дебiторська заборгованiсть 0 55 84]l 294 129 l59
Поточнi фiнансовi iнвестицiТ g) 60

,7 
556 768 583

Грошi та ix еквiваленти h) 65 17 708 2 0l8
рсаункu в банках 67 l7 708 2 018

Витрати майбутнiх перiодiв ,70

Iншi оборотнiактиви 90

Усього за роздiлом II 1195 867 252 90l 644
III. Необоротнi активи, утримуванi для

продажу, та групи вибуття 1200

Баланс 1300 | 423 994 901 648
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DEvlcE GROUр
AUDlT сOмрАNY

БАЛАНС (ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН)
(продовження)

lN рАст

ма Ns l Код за ДКУД l ls0l00l

Пасив Прим. Код
рядка

31 грулня 2020 р. 31 рулня 2019 р.

I. Власний капiтал
}аресстрований (пайовий) капiтал i) l 400 6 000 б 000
Капiтал у дооцiнках 1 405

Щодатковий капiтал 1410
Резервний капiтал 1415
Непокритий збиток j) 1420 9 84l l0 336
неоплачений капiтал 1425
Вилучений капiтал l 430
Усього за роздiлом I 1495 15 841 16 336

II. Щовгостроковi зобов'язання i
забезпечення

Вiдстроченi податковi зобов'язання 500

Щовгостроковi кредити бан Ki в 5l0
Iншi довгостроковi зобов'язання 5l5
Щовгостроковi зобов'язання з оренди 516

Щовгостроковi забезпечення 520

Щiльове фiнансування 525
Усього за роздiлом II 595

III. Поточнi зобов'язання i забезпечення
KopoTKocTpoKoBi кредити банкiв 1 600
Iоточна кредиторська заборгованiсть за:

довгостроковим и зобов' язання бl0
товари, роботи, послуги k) 615 1 955 280

розрахунками з бюджетом l) 620 l 458 109

у тому числi з податку на прибуток 621 1 456 l09
розрахунки зi страхування m) 625 2

розрахунками з оплати працi n) бз0 9 l1
Поточна кредиторська заборгованiсть
)держаних aBaHciB

l 635

Поточна кредиторська заборгованiсть зе
эозрахунками з акцiонерами

1 640

поточнi забезпечення о) l 660 l9 5

Щ*од" майбутнiх перiодiв 1 665
Iншi поточнi зобов'язання р) l 690 1 404 -l10 884 907

Усього за роздiлом III 1695 1 408 153 885 312
IV. Зобов'язання, пов'язанi з

необоротпими актпвами, утри}tуванп}l п
для продажу, та групамп вибl"гтя

1700
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lNPACT
Баланс 1900 l 423 994 901 648

26 лютого 2021 року

Iuрекmор Самченко А.А.

Лукашенко О.М.fuрекmор ТОВ кУПК ОБЛIКD
(у п о вн о Ba,ltc ен а компанiя н а
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AUDlT cOMPANY

ЗВIТ IIРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВIТ IIРО СУКУПНИЙ ДОХЦ)
за 2020 пiк

I. ФIНАНСОВI РВЗУЛЬТАТИ

NPACT

Стаття Прим. Код
рядка

за звiтний
перiод

За аналогiчний перiод
попереднього року

1 2 3 4
Чистий дохiд вiд реалiзачiТ пролукцiТ (ToBapiB
эобiт, послуг)

q)
2000

Собiвартiсть реалiзованоТ продукuiТ (ToBapiB.

робiт, послуг) 2050
Валовий:

Прибуток 2090
Збиток 2095

ншi операцiйнi доходи q) 2 20 бз5 492
Ддмiнiстративнi витрати s) 2 30 (2006) (з256)
Витрати на збуг r) 2 50 ( lз1 )
[ншi операцiйнi витрати r) 2 80 ( 152 ) (2528)
Фiнансовий результат вiд операцiйноi
цiяльностi:

Прибуток 2190
Збиток 2195 (1654) (5292)

Цохол вiд участi в капiталi 2200
Iншi фiнансовi доходи 2220 5 957 l 6668
Iншi доходи q) 2240 40l 965 27з,|
Фiнансовi витрати r) 2250 ( 405 664 ) (6025)
Iншi витрати 2270
Фiнансовий результат до оподаткування:

Прибуток 2290 604 8088
Збиток 2295

Витрати з податку на прибуток 2з00 (109) ( l 456)
Чистий фiнансовий результат:

Прибуток 2з50 495 66з2
Збиток 2з55

п. х
За аналогiчний перiод

попереднього року

Iнший сукупний дохiд*
Iнший сукупний дохiд до оподаткування

25
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DEVlcE GROUр
AUDlT COMpANY

ЗВIТ IIРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВIТ IIРО СУКУПНИЙ ДОХЦ)

lNPAcT
Податок на прибуток, пов'язаний з iншим
сукупним доходом

2455

[ншпй сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460

Сукупний дохiд (збиток) (сума рядкiв 2350
2355 та 2460)

2465
495 6632

за 2020 piK (продовження)
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРА витрАт

Стаття Прим. Код
рядка

за звiтний
перiод

За аналогiчний перiод
попереднього року

1 2 3 4
матерiальнi затрати 2500
Витрати на оплату працi 2505 2,7,7 25|
Вiдрахування на соцiальнi заходи 25l0 58 52

Амортизацiя 2515 2 2

Iншi операцiйнi витрати 2520 l951 54,79

Разом 2550 2288 5784

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗ IИКIВ ПРИБУТКОВОСТI

Стаття Пр"
м.

Код
рядка

за звiтний
перiод

За аналогiчний перiод
попереднього року

1 2 3 4

Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600
Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих
лкцiй

2605

Чистий прибуток/ (збиток) на одну просry акцiю* 2610
Скоригованийчистий прибуток / (збиток) на одну
просту акцiю*

2615

Цивiденди на одну просry акцiю 2650
* cyMu HaBedeHi у 2рuвнях

26 лютого 202l року

Лукашенко О.М.

[арекmор ТОВ кУПК ОБЛIЮ)
(уповноваэtсена компанiя на Bede ння
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DEvlcE GROUP
AUDlT ссl,/рАNY

ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ (за непрямим методом)

lN рАст

за 2020 piK
маJф3 Код за ДКУД 1 801006

Стаття Примiтка
Код рядка за звiтний

перiод

За аналогiчний перiол
попереднього року

1
,,

3 4

I. Рух коштiв у результатi операцiйноТ
дiяльностi

Надходження вiд: Реа.пiзацiТ продукцi
(ToBapiB, робiт, послуг)

з000

Надходження aBaHciB вiд покупцiв
замовникiв

з01 5

цiльового фiнансчвання з010
Надходження субсидiй, дотацi й й 30l 1

Надходження вiд повернення aBaHciB 3020
Надходження вiд вiдсоткiв за зztлишкамл
коштiв на поточних рахунках

з025 бз4 492

Надходження вiд боржникiв (штрафiв
пенi)

зOз5

Надходження вiд операцiйноТ оренди 3040
3055 83l l9

ншt надходження з095 з888 656479

Витрачання на оплату:
ToBapiB (робiт, послуг)

з 100 (3з49) (1158)

Працi з l05 (2з2) (193)

Вiдрахувань на соцiальнi заходи зl l0 (63) 5з

]обов'язань з податкiв i зборiв з115 l5l2) l 589
3итрачання на оплаry зобов'язань
податку на прибуток

зl lб ( l 455) (705)

Витрачання на оплаry зобов'язань
податку на додану BapTicTb

з11,7

Зитрачання на оплаry зобов'язань з iнши:
податкiв i зборiв

зl18 (57) (884)

Витрачання на оплату aBaHciB аJ з5 з)
витрачання на оплату повернення aBaHciB J 40

J 55 (53595) 454

Витрачання на сплату орендних платежiв з 65

ншi витрачання J 90 (3 l 789) 5,76256

Цшстпй рух коштiв вiд операчiйно
цiяльrrостi

3195 -86018 1 15408

II. Рух коштiв у результатi
iнвестицiйноТ дiяльностi

Надходження вiд реалiзацiТ:
Ьiнансових iнвестицiй

3200
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26 лютого 2021 року

,Щuрекmор

[uрекmор ТОВ кУПК ОЕПIЮ)
(уповновасlсена компанiя на веdення б;

Самченко А.А.

Лукашенко О.М.
облilЕ)

lN рАст
Надходження вiд реалiзацiТ:
необоротних активiв

з205

надходження вiд погашення позик з2з0
Витрачання на придбання:

}iнансових iнвестицiй
з255 (247291) (282740)

Витрачання на придбання:
Необоротних активiв

з260 (1)

ншl платежl з290
Чистпй рух коштiв вiд iнвестицiйно']
Iiяльностi

3295 -24729l -28274|

III. Рух коштiв у результатi фiнансовоi
дiяльностi

)тримання позик 3305 збз619 656550
Iогашення позик зз50
Витрачання на сплату вiдсоткiв з360
3итрачання на сплату заборгованостi
фiнансовоТ оренди

зз65

Цистий рух коштiв вiд фiнансовоi
liяльностi

3395 317б19 184972

]истий рух коштiв за звiтний перiод 3400 l 5690 |,76з9
рошi та lx еквiваленти на початок року 3405 17708 69

Вплив змiни вчUIютних KypciB на зztлишок
коштiв

341 0

рошi та ik еквiвалентп на кiнець рокy 3415 2018 17708
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26лютого 2021 року

Лукашенко О,М.

fuрекmор ТОВ кУПК ОБЛIЮ)

N рАст

ЗВIТ ПРО ЗМIНИ В КАПIТАЛI

Нерозподiлен
ий прибуток
(непокритий

Iншiзмiни
Скоригований
залишок на початок

Чистий прибуток за

Вiдрахування до

Сума чистого
прибутку на
створення
спецiальних
цiльових) фондiв

Сума чистого
прибутку на
матерiальне
заохочення

Iншi змiни в капiталi

Залишок на кiнець

за 2020 piK
аNs4 1801005

15841

495

16336

Самченко А.А.

Лукаuленко О.М.
(уповноваэrcена компанiя на веdення
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Код за

| .r"r, Код
Зареестр,

ваний
l пqшлашп

Резер-
вний

капiтал

.Щола-
пипо.. Ё

[Iеопла-
чений Разом

капlтаJI
iапtтаJI капtтаJI

1 2 3 4 5 6 7 8
залишок на початок

4000 6000 9841

4090

4095 6000 9841 15841

4100 495

4210

4220

4225

4290
Разом змiн у
капiталi 4295 495 495

4300 1033б



DEVICE GROUP
AUDlT cOMPANY

lNPAcT

Примiтки до фiнансовоi звiтностi
за 2020 piK

станом на 31.12.2020 року
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю

(АЛЬФА кРос>
( код €ДРПОУ - 39724812 )

1. Органiзацiя Товариства та ii ocHoBHi види дiяльностi
Iнформацiя про Товариство
Фiнансова Товариство кАЛЬФА KPOCD (далi - Товариство) е Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю,
зареестрованим в YKpaTHi, згiдно iз законодавством УкраТни 01.04.20l5. Свiдоцтво вкJlючення в ре€стр
фiнансових компанiй J\Ъl 1З2 вiд 26.05.2016. Юридична адреса Товариства - 0З 1З4, м. КиТв ,вулиця CiM'T
Соснiних, будинок 1 1, 1-й поверх будинку, лiтера А.
Середня чисельнiсть персонi}лу Товариства протягом звiтного перiолу - 1 особа.
Основними видами дiяльностi Товариства е:

Товариство створено для надання фiнансових послуг, а саме :

- надання коштiв у позику, в тому числi на умовах фiнансового кредиry;
- надання послуг з факторингу;
- надання послуг з фiнансового лiзингу
з метою тадля цiлей одержання прибутку.

Випуск фiнансовоТ звiтностi Товариства за piK, що завершився 31 грудня 2020 року, затверджений
дпректором Товариства 26.02.202 1 року.

Бiзнес середовище в умовах якого Товариство здiйснюс дiяльнiсть
Товариство здiйснюе свою дiяльнiсть в YKpaTHi. Попри те, що eKoHoMiKa УкраТни вв,Dкаеться ринковою,
вона продовжус демонструвати певнi особливостi, властивi економiцi, що розвивасться. TaKi особливостi
характеризуються, але не обмежуються, низьким piBHeM лiквiдностi на ринках капiталу, високою iнфлячiею
та значним дефiцитом балансу державних фiнансiв та зовнiшньоТ торгiвлi.
На тлi значного погiршення у 2014 - 2017 роках поточна полiтична та економiчна та епiдемiологiчна
сиryацiя € скJIадною i нестабiльною. KpiM цього cBiToBa пандемiя KopoHoBipycHoT хвороби COVID-l9 в
YKpaiHi зztлишила у 2020 роцi значний економiчний слiд. Пандемiя COVID-I9 негативно вплинула на
мОжливiсть позичЕIльникiв повертати своТ борги i кредиryватись надалi, тому в найближчому майбутньому
i icHye ймовiрнiсть того, що справедлива BapTicTb активiв та прибутковiсть Товариства можуть знизитись.
Уряд УкраТни продовжуе здiйснювати комплексну програму структурноТ реформи, спрямовану на усунення
iСнуючих диспропорчiй в економiцi, державних фiнансах та управлiннi, боротьбу з корупцiею,
реформування судовоТ системи, запроваджус проти епiдемiологiчнi заходи з кiнцевою метою забезпечити
умови дrя вiдновлення економiки в KpaTHi, зниження захворюваностi та подолання епiдемiТ.

1.2 Положення про вiдповiднiсть
КОнцепryальною основою для скJIадання uieT фiнансовоТ звiтностi с Мiжнароднi стандарти бухгалтерського
облiку i фiнансовоТ звiтностi (далi - МСБО та МСФЗ).
ФiНанСова звiтнiсть пiдписана керiвникоrt Товариства, до обов'язкiв якого входить вiдповiдальнiсть та
КОнтроль за сю,Iаданням фiнансовоТ звiтностi та головним бухгалтером. Фiнансова звiтнiсть сru]адена за
формою, встановленою Наказом Мiнфiн1 Bi:07.02.2013 р. JФ73.
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lN рАст

2. Стандарти, якi були випущенi, аJIе не вступилп в сплу

МСФЗ (IFRS) 17 кСmраховi конmракmu> набувае чuнносmi з 01.0I.2021 р.
В TpaBHi 2017 року Рада з МСФЗ випустила МСФЗ (IFRS) 17 KCTpaxoBi контракти>, новий

ВСеОСЯЖНиЙ Стандарт фiнансовоТ звiтностi для договорiв страхування, який розгляда€ питання визнання i
оцiнки, подання та розкриття iнформачiТ. Коли МСФЗ (IFRS) l7 вступить в силу, BiH замiнить собою МСФЗ
(IFRS) 4 "CTpaxoBi контракти", який був випущений в 2005 роцi.

МСФЗ (IFRS) 17 застосовуеться до Bcix видiв договорiв страхування (страхування життя i
СТРаХУВання, вiдмiнне вiд страхування життя, пряме страхування i перестрахування) незалежно вiд виду
ОРГаНiЗацiТ, яка випускае ix, а також до певних запобiжних заходiв i фiнансовим iHcTpyMeHTaM з умовами
дискрецiйного участi. е кiлька виняткiв зi сфери застосування.

Основна мета МСФЗ (IFRS) 17 полягае в наданнi моделi облiку договорiв страхування, яка е бiльш
ефективною i послiдовною для страховикiв. На вiдмiну вiд вимог МСФЗ (IFRS) 4, якi в основному
базуються на попереднiх мiсцевих облiкових полiтиках, МСФЗ (IFRS) 17 надае всебiчну модель облiку
ДОгОворiв страхування, охоплюючи все доречнi аспекти облiку. В ocHoBi МСФ3 (IFRS) 17 лежить загzшьна
модель, доповнена наступни м :

' Певнi модифiкацiТ для договорiв страхування з прямою участю в iнвестицiйному доходi (метод
змiнноТ винагороди).

' Спрощений пiдхiд (пiдхiд на ocHoBi розподiлу премii) в основному для короткострокових
ДОГОВОРiв МСФЗ (IFRS) l7 набувае чинностi в Ti перiоди, починаючи з l сiчня 2021 року або пiсля цiсiдати,
ПРИ ЦЬОМУ у Вас мо)rqль запитати порiвняльну iнформаuiю. Щопускаеться застосування до цiеТ дати за
УМОВИ, що органiзацiя також застосовуе МСФЗ (IFRS) 9 i МСФЗ (IFRS) 15 на дату першого застосування
МСФЗ (IFRS) l7 або до неi. Застосування даного стандарту не вплине на фiнансову звiтнiсть Товариства,
оскiльки дiяльнiсть Товариства не входить до сфери його дiТ.

2.2. CyTTeBi облiковi судження та оцiнки

а) Основа оцiнки
ФУНКЦiОНальною в{lлютою звiтностi с украiЪська гривна. Фiнансова звiтнiсть скJIадена у гривнi з
округленням до l (однiеi) гривнi.
Ь) ФУнКцiона;rьпа ваJIюта та валюта подання даних фiнансовоi звiтностi
Функцiональною вztлютою Товариства е украТнська гривня, яка, маючи стаryс нацiональноТ валюти
укратни, вiдображае економiчну cyTHicTb бiльшостi операцiй, що проводить Товариство та пов'язаних з
цим обставин.
товариство переводить cTaTTi в iноземнiй валютi у функцiональну валюry та вiдображас в звiтностi вплив
такого переведення наступним чином:
(i) активи i зобов'язання перераховуються за курсом на звiтну даry.(ii) ДОхоДи та витрати в кожному звiтi про сукупнi доходи або окремому звiтi про прибутки та збитки

переводяться за вzIлютними курсами на дати операцiй;
(iii) yci остаточнi KypcoBi рiзницi визнаються в iншому сукупному прибутку.
Гривня також виступае валютою подання фiнансовоТ звiтностi.
Bci показники фiнансовоТ звiтностi округлюються до цiлих тисяч гривень.
с) Використання оцiнок i суджень
керiвництво здiйснюе оцiнки i припущення, якi впливають на суми, вiдображеннi у фiнансовiй звiтностi
при пiдготовцi фiнансовоТ звiтностi вiдповiдно до МСФЗ.
Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.
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ОЦiНКИ Та Здiйсненнi на ik ocHoBi припущення переглядаються на регулярнiй ocHoBi. Змiни в облiкових
оцiнкаХ визнаютьсЯ в томУ перiодi, в якому цi оцiнки переглядалисята в ycix насryпних перiодах, яких
торкнулися зазначенi змiни.
d) Припущення про безперервнiсть
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на ocHoBi припущення щодо здатностi Товариства продовх(увати
дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, що передбачае, що Товариство ма€ змогу реалiзувати свот активи та
ЗаДОВОЛЬНИТи Зобов'язання пiд час звичаЙноТ дiяльностi у найближчому майбугньому.
на даry складання фiнансовот звiтностi та подiт пiсля дати Ба,rансу Товариства не свiдчать про те, що:

о lcHye ймовiрнiсть лiквiдацiТ чи банкрутства Товариства;
ОIСНУЮть законодавчi вимоги, щодо дiяльностi Товариства, якi у подальшому можуть
призвести до заборони дiяльностi Товариства;

KpiM цьогО держава УкраТна, в якi здiйснюе свою дiяльнiсть Товариство, нема€ економiчних загроз щодо
лефолry.

3. OcHoBHi полоя(ення облiковоТ полiтпки
Положення облiковоТ полiтики, викладенi нюкче, застосовуеться послiдовно до Bcix перiодiв, поданих у
ланiй фiнансовiй звiтностi.

(а) Операцii в iноземнiй валютi
операцiт в iноземнiй валютi перераховуються у функuiонirльну вirлюry Товариства за вzulютним курсом
на даry здiйснення операцiТ. MoHeTapHi cTaTTi, що вiдображенi в iноземнiй валютi станом на звiтну даry,
перераховуються у функцiончrльну вirлюry за вzчIютним курсом, що дiяв на звiтну дату. Негрошовi cTaTTi в
iноземнiй ва.пютi, що обчислюються за iсторичною вартiстю, перераховуються за обмiнним курсом на даry
операцiТ. Негрошовi cTaTTi в iноземнiй валютi, що обчислюються за справедливою вартiстю,
перераховУютьсЯ за курсом, що дiяВ на датУ визначення справедливоТ BapTocTi.
kypcoBi рiзницi, що виникають в результатi перерахунку грошових статей в iноземну вzlлюту, належать
визнаннЮ у складi прибугкУ або збиткУ,за виняткОм рiзниць, що виникають при перерахуваннi, наявних
для продаЯry пайовоЮ iHcTpyMeHTiB, якi визнаютьсЯ у складi iншого сукупного доходу.
За звiтний перiод операцiТ в iноземнiй валютi вiдсрнi.

(Ь) Фiнансовiiнструменти
(i) Непохidнiфiнансовiiнсmруменmu
.що складу непохiдних фiнансових iHcTpyMeHTiB вiдносяться iнвестицiт в дольовi або борговi цiннi папери,
торгова та iнша дебiторська заборгованiсть, грошовi кошти Ta'lk еквiваленти, позики та кредити, а також
торгова i iнша кредиторська заборгованiсть.
Товариство первинно визна€ позики, депозити та дебiторську заборгованiсть на дату ik виникнення. Bci
iншi фiнансовi активи (вшlючаючи активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або
збиток) спочаткУ визнаютьсЯ на датУ укJIаденнЯ угоди, за якоЮ Товариство сrае Стороrою за договором, що
представляс собою фiнансовий iHcTpyMeHT.
ТовариствО припиня€ визнаватИ фiнансовиЙ актив в той момент, коли вона втрачас передумовленi
договором права на потоки грошових коштiв за цим фiнансовим активом, або коли вона передас свот права
на отримаНня передбачених договороМ грошових потокiв за цим фiнансовим активом в результатi
здiйснення угоди, в якiй практично Bci ризики i вигоди, що пов'язаннi з правом власностi на цей фiнансовиИ
актив, переходятЬ до iншоТ сторони. Будь-яка участь у переданих фiнансових активах, сформована
товариством або, що збереглася за нею, визнаеться в якостi окремого активу або зобов'язання.
Фiнансовi активИ та зобов'язання мояq'ть взасмозrшiковуватись та вiдображатись в звiтi про фiнансовий
стан на HeTTo_ocHoBi тiльки тодi, коли Товариство мае юридично виправдане право на ik взаемозалiк та мас
HaMip або провести розр€lхунок за ними на He"ITo-ocHoBi, або реа.гliзувати а*тй" та погасити зобов'язання
одночасно.
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товариство веде облiк наступних категорiй непохiдних фiнансових активiв: фiнансовi активи за
справедлиВою вартiсТю з вiдобР:uкенняМ переоцiнки як прибутку або збитку; позики та дебiторська
заборгованiсть, фiнансовi активи досryпнi до продажу. Непохiднi фiнансовi зобов'язання скJIадаються з
кредитiв, aBaHciB отриманих та кредиторськоТ заборгованостi.
(ii) Позuкu i dебimорська заборzованiсmь
позики та дебiторська заборгованiсть представляють собою фiнансовi активи з фiксованими або
обумовленИми платеЖами, якi не пiдлягають котируванню на активному ринку. TaKi активи спочатку
визнаютьсЯ за справеД,IивоЮ вартiстю, що збiльшусться на суму витрат, якi мають безпосереднс
вiдношення до такоТ угоди.
Пiсля первiсногО визнаннЯ позикИ та дебiторська заборгованiсть облiковуються за амортизованою вартiстю
з використанням метоДу ефективноТ процентноТ ставки за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення.
Резерв cyMHiBHoT заборгованостi створюсться в абсолютнiй cyMi дебiторськоТ заборгованостi, що с
просточеною.
(iil) Фiнансовi акmuвu, наявнi dля проdаuсу
Фiнансовi активи, наявнi для продая(у - непохiднi фiнансовi активи, якi к.гlасифiкуються як наявнi для
прода}q/, i якi не вiднесенi до якоi'-небудь з попереднiх категорiй. При первiсному визнаннi фiнансовi
активи, наявнi для продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю з урахуванням витрат за угодою, якi
безпосередньо пов'язанi з придбанням або випуском такого фiнансового активу. Пiсля n.pu"r"oio визнання
Taki активи оцiнюються за справедливою вартiстю i змiни в нiй, kpiM збиткiв вiд знецiнення та курсових
рiзниць, визнаються в ск.падi iншого сукупного доходу i вiдображасться у у складi капiталу в резерЬi змiн
справедливот BapTocTi. Коли iнвестицiя припиняе визнаватися або знецiнюеться, накопичений фiнансовий
результат у складi iншого сукупного прибутку переноситься на прибуток або збиток.
(iy) Iншi
Iншi непохiднi фiнансовi iнструменти оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу
ефективноТ процентноТ ставки, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Якщо ринок фiнансового
iHcTpyMeHTy не активний, справедлива BapTicTb фiнансового iHcTpyMeHTy визначаеться виходячи з таких
методiв оцiнки: ана:liз дисконтованих грошових потокiв, модель оцiнки опцiонiв та використання
iнформацiт про нещодавнi ринковi операцiт мiж незалежними, обiзнаними, зацiкавленими сторонами, при
наявностi таких, зiставлення з поточною справедливою вартiстю iншого, практично iд"rr""поaо
iHcTpyMeHry. Якщо справедливу BapTicTb не можна достовiрно визначити, фiнансовi iнструменти
облiковуються за первинною вартiстю, зменшеною на суму за вирахуванням збиткiв вiд знецi"""r".
(ч) Непохidнiфiнансовiзобов'жання
товариство спочатку визнае фiнансовi зобов'язання (включаючи зобов'язання, якi переоцiнюються за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток) на даry укJIадання угоди, коли Товариство стас
стороною договiрних вiдносин.
непохiднi фiнансовi зобов'язання первiсно визнаються за справедливою вартiстю з урахуванням прямих
витрат за угодою. Пiсля первинного ви3нання фiнансовi зобов'язання оцiнюються за амортизованою
вартiстю з використанням методу ефективноТ процентноТ ставки. Товариство вилучас фiнансове
зобов'язанНя (абО частинУ фiнансового зобов'язання) зi свого звiry npo фiпu""овий Ьтан тодi, коли
зобов'язанНя, визначеНе у KoHTpaKTi, виконано, анульовано або строк його дiТ закiнчуеться. Непохiднi
фiнансовi зобов'язання вкJ]ючають кредиторську заборгованiсть та аванси отриманi.

е) Гроuловi кошmu mа ix еквiваленmu
Грошовi кошти та ix еквiв{UIенти вкJIючають готiвковi грошовi кошти, поточнi та кореспондентськi
рахунки, депозитИ типу ((овеРнайп> та KopoTкocTpoKoBi депозити в банках зi строком погашення до трьох
мiсяцiв.

' 
Власнi ocHoBHi засобu

об'сктИ основниХ засобiв вiдображаються \'фiнансовiй звiтностi за собiвартiстю.
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У випадкУ, якщО об'екТ основниХ засобiВ сruIадаеться з кiлькох компонентiВ, Що мають рiзний строккорисного використання, TaKi компоненти вiдображаюrr"" 

"* 
oKpeMi об'екти основних засобiв.(i1 Аuорmuзацiя

Амортизацiя нараховуеться прямолiнiйним методом протягом строку корисноi служби окремихакгивiв,Амортизацiя нар:жовуеТься, починаючи З дати введення в експлуатацiю, а для об'сктiв основнихзасобiв, створених безпосерьдньо Товариством - з моменту завершення будiвництва об'екry та йогоготовностi до експлуатацiТ, На земелiнi дiлянкИ ч""рr".Ъч;" пЪ 
"up*oufrrr.". Строки корисноговикористання рiзних об'сктiв основних засобiв 

"iлоОрЙ"ii- "u"ryn"""' чином:

10-50
5 - 15
) -)<
2_5

БУдiвлi
Транспорт
Обладнання
Меблi

Т,::r,.т:нiактиви, якi були придбанi Товариством i мають обмежений

i:,J:жтл, 1Y:., :.:р_: lT й 
" 
; ;;; i ; ; Ъ;;й #:-"ЖЦffiХ1Товариством, визнаються активами якщо вiдповi

g) OpeHdoBaHi ocHoBHi засоба
Оренда, за умовами якоТ до Товариства.переходять практично Bci ризики та вигоди, що грунryються направах власностi, класифiкуються як фiнансовий ni.;;;. Ьб'.*r" o."ou""* 

-.uсобiв, 
що придбавrUIися вРаМКаХ фiНаНСОВОГО ЛiЗИНry, ВiДОбРажаЬться у фiнансовiй звiтностi в cyMi, найменшiй з двох показникiв:справедливоi BapTocTi або приведенот на поточний момент BapTocTi мiнiмальних лiзингових платежiв надаry початку оренди.

h) Нематерiальнi актпви

::::i j""",,::i:Ц:;;;{;ffi ;,'"'Ц'Н}Н'iН;rffi НJ,1.#:""['#ff-амортизацiя та будь якi наступнi збитки вiд знецiнення.
за lсторичною вартiстю MiHyc накопичена

i,I:Ё:'rlЖНаРаХОВУеТЬСЯ 
За ПРЯМОЛiНiй""" 

"Йооо" . Пiопр".мство застосовуе TaKi строки корисного

Iншi нематерiальнi активи

0 Фiнансовi акmuвч

fi#}*::Нil"'"""'#}jilr_*Т:::"""1"т#:::l:,"_:j:::""ий до категорiт фiнансових iHcTpyMeHTiB, що

;i";;;;;;;ff;lB вlд даного активу, розмiр якого мояа.Iиво-]остеменно оцiнити.

*"""::;'ff;H-:n'#:.:T1'|::,ii,.,t'ili:::"- активiв можуть вiдноситися неплатежi або iнше;;;J;";ffi;:Tl##;il,xT#H:якl в lнших випадках Товапиством няпiтr нF лто al, 
^ 

_л^^-_ -^_;Ёlъ,J"ъ;:l#х:;т:ж*:::;:;iiуd,ф;#;Ё""#;,ffi Ё.I?хххъ;хlт"?;}""т*

;ъхl;хжj"i:}тJi",,':*:::ч;*:i:,;.#;;];;i;;#ТfiJffil',frХ,У,l"*,fi,i'Ё";#;Н'.Ё:

строк корисного використання,
активи, внутрiшньо cTBopeHi

l0
10

5
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Ознаки, що е пiдставою знецiнення дебiторськоТ заборгованостi та iнвестицiйних цiнних паперiв, що
класифiкованi в категорiю таких, що утримуються до cTpoKiB ix погашення, Товариство розглядае як на
piBHi окремих активiв, так i на piBHi портфелю.
Yci TaKi активи, розмiр кожного з яких, що розглядаеться окремо, € значним, оцiнюються на можJIиве
знецiнення в iндивiду:rльному порядку. В тому випадку, якщо з'ясовуеться, що перевiренi окремо значнi
cTaTTi дебiторськот заборгованостi та iнвестицiйних цiнних паперiв, що класифiкованi в категорiю таких,
що утримуються до cTpoKiB Тх погашення, не с знецiненими, Тх об'еднують в портфель для перевiрки на
предмет знецiнення, яке вже мало мiсце, irле ще не зафiксовано.
cTaTTi дебiторськот заборгованостi та iнвестицiйних цiнних паперiв, що класифiкованi в категорiю таких,
ЩО УГРИМУЮТЬСЯ ДО СтРОку ix погашення, розмiр кожного з яких, що розглядаеться окремо, не е значним,
оцiнюютьСя на предМет знецiнеНня в сукупНостi шляхом об'еднання в портфель тих статей дебiторськоТ
заборгованостi та iнвестицiйних цiнних паперiв, що класифiкованi в категорiю таких, що утримуються до
cTpoKiB погашення, що мають схожi характеристики ризикiв.
при оцiнцi фактiв, що свiдчать про знецiнення, Товариство аналiзуе iсторичнi ланi у вiдношеннi сryпеню
ймовiрностi дефолту, cTpoKiB вiдшкодування та сум понесених збиткiв, що скоригованi з урzlхуванням токи
зору керiвництва у вiдношеннi поточних економiчних та кредитних умов, в результатi яких фактичнi
збитки, можJIиво, виявляться бiльше або менше тих, якi можна було б очiкувати, виходячи з iсторичних
тенденцiй.
У вiдношеннi фiнансового активу, що облiковуеться за амортизованою вартiстю, сума збиткУ вiд
знецiнення розраховусться як рiзницi мiж балансовою вартiстю активу, та приведеною вартiстю очiкуваних
майбутнiх потокiв грошових коштiв, дисконтованих за первинною ефективною ставкою проценту такого
активу. Збитки визнаються у складi прибуткiв або збиткiв за перiод та вiдображаються на pirxyнky
оцiночногО резерву, розмiР якогО вирzrховуеТься з BapTocTi дебiторськоТ заборгованостi. ПроцЬнти на
знецiнений актив продовжують нараховуватись. У випадку настання якоl'-небудь подii, що приведе до
зменшеннЯ розмiрУ збиткУ вiд знецiнення, вiдноВлена сума, що ранiше була вiднесена на збитки вiд
знецiнення, вiдображаеться у складi прибутку або збитку за перiод.
збитки вiд знецiнення iнвестицiйних цiнних паперiв, класифiкованих за категорiею тих, що е в наявностi
для продil(у, визнаються шляхом переносу у скJIад прибутку або збитку за перiод TieT суми накопиченого
збитку, який ранiше визнавався у скJIадi iншого сукупного прибутку та вiдображався в резервi змiн
справедливоТ BapTocTi у складi власного капiталу.
I_{ей накопичений збиток вiд знецiнення, що викJIючаеться зi ск.гlаду iншого сукупного прибутку та
вкJIючаеться до скJIаду прибутку або збитку за перiод, с рiзницею мiж вартiстю придбання вiдповiдного
акгиву за вирахуванням виплат основнот суми нарахованот амортизацiт та його поточною справедливою
вартiстЮ за вирахуванням Bcix збиткiВ вiд знецiнеНня, щО ранiше визнавалиСя у складi прибутку або збитку
за перiод. Змiна нарzrхованих резервiв пiд знецiнення, що викликаннi змiною BapTocTi- у часi, мають
вiдображатися у скJIадi процентних доходiв.
ЯкщО пiзнiше справедлиВа BapTicTb знецiнених боргових цiнних паперiв, що були класифiкованi в
категорiю тих, що утримуються для продiDку, збiльшиться та таке збiльшення можна вiднести до якоТ-
небулЬ подii, щО вiдбуласЯ пiсля визнання збиткУ вiд знецiнення в сruIадi прибутку або збитку за перiод, то
сума, щО була вiднеСена дО збитку, вiдновлюеться та визнаеться у складi прибутку або збитку за перiод.
ПрИ цьомУ наступнi вiдновлення справедливоТ BapTocTi знецiнених допооЪ"* цiнних пЪперiв, що
класифiкоВанi в категорiТутримуваних для прода:ку, визнаються у складi iншого сукупного прибуiку.

j) Нефiнансовi акmuва
Балансова BapTicTb нефiнансових активiв Товариства, що вiдрiзняються вiд запасiв та вiдстрочених
податкових активiв, аналiзуеться на кожну звiтну даry для виявлення ознак ik моrтс,rивого знецiнення. При
наявностi такиХ ознаК розраховуеться розмiР суми вiдпоВiдного активу, що вiдшкодовуеться. У вiдношеннi
нематерiа-гlьних активiв , що мають невизначений строк корисного використання або ще не готовi до
використання, розмiр суми, що вiдшко.]овr,€ться, розраховусться на кожну звiтну лату.
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розмiр суми активу, що вiдшкодовуеться, або одиницi, що генерус потоки грошових коштiв, е найбiльша з
ДВОХ СУМ: ЦiННiСТЬ ВИКОРИСТаННЯ цЬоГо активу (цiеi одинЙ) та його (ф справедлива BapTicTb завирахуванНям витраТ на продiDк. При розраХунку цiннОстi використання грошовi потоки, що очiкуються вмайбутньому, дисконтуються до lx приведеноi BapTocTi з ""*орЙu"""" доподатковоТ ставки
дисконтування , що вiдображае поточну ринкову оцiнку впливу змiни Ъартостi коштiв протягом часу та
ризики, що е спецИфiчнимИ для даногО активу. З метою проведення перевiрки на предмет знецiненняактиви, що не можуть бути перевiренi окремо, об'сднуються в найме"rу.рупу, в рамках якоi генерустьсяприбуття грошових коштiв в результаri ""корисrання 

вiдповiдних Й""i", що продовжуеться, та цеприбуття бiльшою частиною не залежить вiд прибуття грошових потокiв, що генеруються iншими активами
або групою активiв.
ЗбитоК вiд знецiнення визнаеТься в томУ випадку, якщо балансова BapTicтb самого активу або одиницi, щогенерус потоки грошових коштiв, до яких вiдноситься цей актив, виявлясться вищим нiж його(ф BapTicTb,
_чо 

вiдшкодовуеться. Збитки вiд знецiнення визнаються у скJIадi прибутку або збитку за перiод.у вiдношеннi активiв на кожну звiтну дату проводиться аналiз збитку вiд ix знецiнення, визнаного в одномуз минулих перiодiв, з метою виявлення ознак того, що розмiр цього rб"rпу належить зменшити або що йогоне потрiбно бiльше визнавати. Суми, що списанi на збитки 
"iд 

знецiнеrня, вiдновлюються в тому випадку,якщо змiнюються фактори оцiнки' що використовувались при розрахунку вiдповiднот Ъу"", щовiдшкодовУеться, Збиток вiд знецiнення вiдновпоarra" тiльки " nna*u* .i"", що дозволяе вiдновитиBapTicTb активiв до ik балансовоТ BapTocTi, в якiй вони мzlJIи б вiдображатись , якби не був визнаний збитоквlд знецlнення.

k) Забезпечепня та yMoBHi зобовrязапня
забезпечення або умовне зобов'язання вiдображасться у звiтi про фiнансовий стан, коли Товариство ма€юридичне або обrрунтоване зобов'язання в результатi подiИ, що 

"iдОулися 
i цiлком iMoBipHo, що вiдбуд91"""вiдтiк економiчних вигод для погашення зобов'язання. Якщо сума такого зобов'язання значна, то резервивизначаються шляхом дисконryвання очiкуваних майбутнiх потокiв грошових коштiв . u"*ьр"arаннямставки дисконтування до оподаткування , яка вiдображае поточну ринкову оцiнку часовоТ BapTocTi коштiвта, де це можна застосувати, ризики, що притаманнi цьому зобов'язанню. 
-

ЗабезпечеНня реструкТуризацii визнаеться, якщо Товар""r.о затвердила детальний план реструкryризацiТ iпро провеДення рестрУкryризацiТ було оголошено публiчно. Товариство не створюс резерв для майбутнiхоперацiйних збиткiв.

D Податок на прибуток
податок на прибуток вкJIючае в себе поточний податок на прибуток за pik та вiдстрочений податок наприбуток, Податок на прибугок вiдображаеться у звiтi про прибутки i збитки в повному обсязi, за виняткомСУМ, ЩО ВiДНОСЯТЬСЯ ДО ОПеРаЦiЙ, ЯКi ВiДОбРФкаються у "-Йi iншого 

"y*ynro.o 
прибутку або до операцiйз власниками, якi вiдобр,"каються безпосередньо у скJ]адi власних коштiв.

Поточний податок на прибуток розраховуеться виходячи з очiкуваного розмiру оподатковуваного прибуткуза звiтний перiод з урахуванням ставок по податку на прибуток, що дiяв .u biu"o" на звiтну Д8ц, а такожсуми зобоВ'язань, що виниruIИ в результаТi уточненнЯ .у" подur*у на прибуток за попереднi звiтнi перiоди.вiдстрочений податок вiдображаеi""" У Ьiдношеннi uu.o""* рiзниць, що виникають мiж балансовоювартiстю активiв та зобов'язань, що визнаються для цiлей lx вlдобрйення у фiнансовiй звiтностi та ixподатковоЮ базою, ВiдстрочеНий податок не визнаеться щодо наступних тимчасових рiзниць: рiзниць,ПО_В'ЯЗаНИХ З ВiДОбРаЖеННЯМ У фiНаНСОвiй звiтностi .уд"iпу; рiзницi, що вiдносяться до активiв тазобов'язанЬ, факТ первинного вiдображення яких не впливас.пi nu Оу*a-raр""*"й, Hi на оподатковуванийприбуток, а також часових рiзницi, пов'язаних з iнвестицiями В лочiрнi'тоrчр"ar"u, у випадку, колиматеринська Товариство мае можливiсть контолювати час реа.пiзачii 
"nurur"* 

pla""u" та icHye впевненiстьв тому, що данi часовi рiзницi не бу.rуть реа--liзованi в найЪлижчому майбутr"о"у. Розмiр вiдстроченогоподаткУ визнача€тьСя, виходячИ з по-]атковИх ставок, якi будуть застосовуватися в майбр"ооrу, u л,aо"a".1
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вiдновленНя часових рiзниць, базуючись на дiючих або по cyTi введених в дiю законах станом на звiтну
даry.
ВимогИ за вiдстроЧеним подаТком вiдображаються в тому розмiрi, який вiдповiдае ймовiрностi того, що в
майбутньому буле отриманий оподатковуваний прибуток, Що € достатнiм для того, щоь покрити часовi
рiзницi, неприйнятi видаткИ за податкаМи та невикОристанi податковi пiльги. Розмiр вимог за вiдстроченим
податкоМ зменшуетьСя в томУ ступенi , в якомУ не icHyc, бiльше ймовiрнiсть того, що буде отримана
вiдповiдна вигода вiд реалiзацiТ податкових вимог.

m) Винагородапрацiвникам
ПрИ визначеннi розмiрУ зобов'язань у вiдношеннi короткострокових винагород спiвробiтникiв
дисконтування не застосовуеться, вiдповiднi витрати визнаються з урахуванням виконання
спiвробiтниками cBoix трудових обов'язкiв.
у вiдношеннi сум, що очiкуються до виплату якостi премiй або в рамках короткострокового плану виплат
премiй або участi в прибутках, визна€ться зобов'язання, якщо в ТоварЙства е дiюче юридичне або
передбачаеться сформоване зобов'язання по виплатам вiдповiдних сум, що """"*о в результатi здiйснення
спiвробiтнИком своеТ трудовоТ дiяльностi в минулому та розмiр цього зобов'язання можна оцiнити з
достатнiм ступенем надiйностi.

n) Визнаннядоходiв i вптрат
комiсiйнi та iншi доходи i витрати, як правило, вiдображаються у вiдповiдностi до принципу нарахування
на дату надання вiдповiднот послуги. В тому випадку, якщо Товариство висryпае в якостi агента, а не
виконавця угоди, виручка вiдповiдае чистiй cyMi комiсiйних, що отримчrла Товариство.
процентнi доходи i процентнi витрати вiдображаються у складi прибутку або збитку з використанням
методу ефективноi процентноТ ставки.
.ЩоходИ у формi дивiдендiв визнаються у складi прибутку або збитку в той момент, коли у Товариства
з'являеться право на отримання вiдповiдного платежу.
прибутки та збитки вiд перерахунку зitлишкiв в iноземнiй валютi вiдображаються за нетто-основою.
Непроцентнi витрати вiдображаються на даry отримання вiдповiдних ToBapiB та надання вiдповiдних
послуг, за викJIюченням випадкiв, коли витрати пов'язанi з зобов'язанням, в результатi якого зобов'язання
та вiдповiднi витрати вiдображаються у фiнансовiй звiтностi.

о) Звiтнiсть за сеfментами
операцiйний сегмент с компонентом Товариства, що бере участь в комерцiйнiй дiяльностi, вiд якот BiH
отримуе прибутки, або несе збитки (включаючи прибутки та збитки у вiдношеннi операцiй з iншими
компонентами Товариства), результати дiяльностi якого регулярно аналiзуються особою, що вiдповiдас за
прийняттЯ операцiйнИх. рiшень при розпоДiлу pecypciB мiж ".."""ru"" та при оцiнцi фiнансових
результатiв ix дiяльностi та у вiдношеннi до якого доступна фiнансова iнформацiя.
товариство оцiнюс продуктивнiсть операцiйних пiдроздiлiв на пiдставi прибугкiв i збиткiв до
оподаткування. Принципи бухгалтерського облiку, якi використовуються дп" пiд.отовки iнформацii за
сегментами TaKi хс, як описано в вiдповiднiй примiтцi.
товариство здiйснюе дiяльнiсть в одному географiчному та бiзнес сегментi.

р) Операцii з пов'язаними сторонами
Пов'язанi сторонИ та операцiТ з пов'язанИми сторонами оцiнюються вiдповiдно до мсБО 24 ''Розкриття
iнформацiТ щодо пов'язаних cTopiH>.

Прuмimкu do фiнансово'i звimносmi

а) Нематерiальнi активп (рш.lШ0)
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У складi нематерiа-гlьних активiв раху€ться доменне iм'я Товариства. За 2020 piK була HapirxoBaHa
амортизацiя по подовженню TepMiHy дiТ доменного iм'я.

Ь) OcHoBHi засоби (ряд.1011)
Балансова BapTicTb основних засобiв скJIадае

Найменуванпя покrцlника
Станом на 31

грудня 2020р., тис.
грн.

Станом на 31 грулня 2019р., тис.
грн.

Нематерiальнi активи l 2

Найменувапня покл}нпка Станом на 31 грулня2020р.,
тис. грн.

Станом на 31 грулня 2019р., тпс.
грн.

OcHoBHi засоби 7 ,7

ь. Знос 1012

Наймепувапня покfrlника Станом на 31 грулня2020р.,
тис. грн.

Станом на 31 грулня 2019р., тис.
грн.

Амортизацiя 4 J

с ншl coBi iнвестицii .1

Найменуванця показника Станом на 31 грулня 2020р.,
тис. грн.

Станом на 31 грулня 2019р., тис.
грн.

Iншi фiнансовi iнвестицiТ 0 51з7зб

У складi iнших фiнансових iнвестицiЙ облiковувались корпоративнi права тов i акцiТ, придбанi у 2019 роцi,загальноЮ вартiстю 51з725598,55 грн., частки становлятЬ 5,172уо та |5,78О/о, у 2020 iоцi перЬнесеннi на
Iншi поточнi фiнансовi iнвестицiту зв'язку iз планами щодо rx продФку.

,ов lcTb 1

Найменування показника Станом на 31 грулня 2020р.,
тис. грн.

Станом на 31 грулня 2019р., тис.
грн.

.Щовгострокова заборгован icTb 0 4з000

У_ складi довгостроковоi дебiторськоТ заборгованостi рахуються виданi позики. Заборгованiсть
облiковуеться за амортизованою вартiстю. Станом на 31. 12.2020р. заборгованiсть погашена.

у ск,падi довгостроковот заборгованостi по нарахованим доходам облiковуеться заборгованiсть понарахованиМ вiдсоткаМ за корисryванняМ позикамИ за MiHycoM 
"r"орЁ"о.о резерву cyMHiBHoT

заборгованостi по сплаченим вiдсоткаv. Резерв створений в частковiй cyMi сумнiвнотзаборгованостi.

е ка заборгованiсть по царахованим дохолам (пял-l l
Найменування показника Станом на 31 грулня 2020р., тис.

грн.
Станом на 31 грулня 2019р., тис.

.Щовгострокова заборгованiсть
по нарахованим доходам 4560 з221

_|9."р" -2677 -2527
Разом 1883 694
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DEVlcE GROUP
AUDlT cOMpANY

lNPACT

У сюпадi iншоТ поточноТ заборгованостi облiковусться KopoTKocTpoKoBi позики та дебiторська
заборгованiсть по договорам факторингу.

.що iнших поточних iнвестицiй Товариство вiдносить придбанi акцiтдля подzшьшого продажу.

,) Заресстровапий(пайовий)капiтал(ряд.1400)
СтатутниЙ капiтаЛ Товариства станоМ наЗt.l2.ZОl9 складае 6000 тис. грн.
станом на З l грудн я 2020 року перелiк учасникiв, частки яких у стаryтному фондi перевищую ть 5yо:

Розподiлу прибутку та виплати дивiдендiв у звiтному перiодi не було.

Iнша поточна HlcTb 11

Найменування показника Станом на 31 грулня 2020р., тис.
грн.

Станом на 31 грулня 2019р., ти

I нша поточна заборгованiсть
129159 84|294

Поточнi aHcoBi iпвестицii 11

Найменування показпика Станом на 31 грулня 2020р., тис.
грн.

Станом на 31 грулня 20l9p., ти

Поточнi фiнансовi iнвестицii 768 583
7556

h шl та еквrваленти 165

Найменувапня поклlника Станом на 31 грулня 2020р., тпс.
грн.

Станом на 31 грулня 2019р., ти,

Рахунки у банка
20l 8 l 7708

Готiвка 0 0

Учасники (засновники) Розмiр вкпаду,
тис.грн.

"/о у Статутному
капiталi

ГОВ КТОРГАЛ> 6000 100
Всього 6000 100

ип збп 1

Найменування показника Станом на 31 грудня2020р.,
тис. грн.

Станом на 31 грудня 2019р., тис.
грн.

Прибуток l 03зб 9841

поточнi зобов'язання за ги 1615

Найменування показнпка Станом на 31 грудня2020р.,
тис. грн.

Станом па 31 грулня 2019р., тис.
гDн,Поточна кредиторська

заборгованiсть 28l l 955
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DEVlcE GROUр
AUDlT COMPANY

lNPAcT
у складi поточнот кредиторськот заборгованостi облiковуеться заборгованiсть перед постачzшьниками за
поставленi послуги, пов'язанi iз обслуговування Товариства, в основному це юридичнi послуги.

поточнi зобов'язання по нкам зr ст
Станом на 31 грулня 2019р., тис.

г

о) Поточнiзабезпечення(ряд.lб60)
3а звiтний перiод Товариством створено забезпечення cyMHiBHoT заборгованостi та забезпечення на виплаry
вlдпусток пеDсонztлч .

Впзнання доходiв i витрат
результатом Bcix видiв дiяльностi в2020 Товариством отримано насryпний Лохiд у cyMi 408557

q)
За Роцi

поточнi зобов'язання бюджетом 1б20

Найменування показника Станом на 31 грулня2020р.,
тис. грн.

Станом на 31 грулня 2019р., тис.

Заборгованiсть з податку на
прибуток за 201 9 piK 109 1456

По iншим податкам iзборам 0 2
Разом 109 1458

Найменувапня показника Станом на 3l грулня2020р.,

Поточна кредиторська

n) Поточнi зобов'язання по розрахункам iз оплатп працi (пяд.1

Найменування показника Станом на 31 грулня 2020р.,
тис. грн.

Станом на 31 грулня 2019р., тис.

Поточна кредиторська
заборгованiсть з оплати працi ll 9

IoK ztл

Наймепуванпя показника Станом на 31 грулня2020р.,
тшс. гDн.

Станом на 31 грулня 2019р., тис.

забезпечення на виплаry
вiдпусток персоналу 5 l9

ншi поточнi зобов'язання 1

Найменуванпя показника Станом на 31 грулня
2020р., тис. грн.

Станом на 31 грулня
2019п.. тис. гDн.

Поточн зобов'язання по договору позики 9409 1 730
Поточн зобов'язання по договору факторинry 0 з97985Поточнi зобов'язання за придОанi
корпоративнi права 875498 1 004995

Разом 884907 14047l0

тис.грн.

Найменування показника
За piK, що закiнчився 31

грудня 2020 р.
тис.грн.

За piK, що закiнчився 31
грудня 2019 р.

тис.грн.
Iнш операцiйнi доходи бз5 492
Iншi доходи 40 l 965 27з7
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Найменування показника
За piK, що закiнчився 31

грудня 2020 р.
тис.грн.

За piK, що закiнчився 31
грудня 2019 р.

тис.гDн.
Фiнансовi доходи 595,7 l 6668
рАзом 408557 1 9897

за звlтнии сIспаJIи 407953тис

Найменування показника За piK, що закiнчився
31 грулня 2020р.

За piK, що закiнчився 31
грудня 2019р.

Витрати на оплату працi 264 251
Вiдрахування на соцiальнi заходи 59 52
Амортизацiя 2 2
Матерiальнi затрати
Iншi операцiйнi витрати, що увiйшли до сшаду
адмiнiстративних витрат (податки та збори,
послуги cTopoHHix органiзацiй тощо)

1964
5478

Фiнансовi витрати 405664 6025
Разом витDати 407953 1 1808

s) Адмiнiстративнi витратп (рядок 2130 звiту про фiнансовi результати за 2020 piK)

.Що складу адм i н iстратив них витрат входять : 2006 тис. гр н.

t) ОперачiТ з пов'язаними сторонами
Пов'язанi сторони та операцii з пов'язаними сторонами оцiнюються вiдповiдно до мсБО 24 "Розкриття
iнформацiТ щодо пов'язаних cTopiH>.
У ходi своеТ звичайноТ дiяльНостi ТоваРиство здiйСню€ операцiТ iз пов'язаними сторонами. Сторони
вважаються пов'язаними у тому випадку, коли одна мас мояglивiсть контролювати iншу сторону або
здiйснюе суттевий вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень. Повiязанi
сторони вкJIючають акцiонерiв, членiв основного управлiнського персонirлу та членiв Тх сiмей, та
товариства, що знаходяться пiд контролем з боку акцiонерiв, або на дiяльнiсть яких ocTaHHi су]-Iево
впливають.
за звiтний перiод вiдбувалися наступнi операцiт з пов'язаними особами:

Найменування показника За piK, що закiнчився
31 грулня 2020р.

За piK, що закiнчився 31
грудня 2019р.

Витрати на оплату працi 264 251
Вiдрахування на соцiальнi заходи 58 52
Амортизацiя 2 2
Матерiальнi затрати
Iншi витрати, що увiйшли до сшаду
адмiнiстративних витрат (податки та збори,
послуги cTopoHHix органiзацiй тощо)

1682 2951

Разом адмiнiстратпвнi витрати 2006 3256
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- .Щиректору товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю <Альфа Крос> Самченку А.А., який одночасно (

засновником та директором Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю (ТОРГАЛ) - було нараховано (r

розмiрi 256,2 тис,грн). та виплачено (в розмiрi 261,6 тис.грн.) доходу у виглядi заробiтноТ плати.
- Фiзичнiй особi - пiдприемцю Дедiшевiй B.I. , яка одночасно, як фiзична особа, € засновником Товариствс
з обмеженою вiдповiдальнiстю (ТОРГАЛ), було нараховано (в розмiрi 954,00 тис.грн.) та виплачено (r

розмiрi 2629,00 тис.грн) доходу у виглядi плати за наданi юридичнi послуги.

ОперацiТ з пов'язаними особами за 20 l 9 piK:
- Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю (ТОРГАЛ) була частково погашена дебiторське
заборгованiсть у розмiрi 4,00 тис.грн. за договором поворотноТ фiнансовоТ допомоги б/н вiд 1 4 березня 20 1 9

року.
- .Щиректору товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю <Альфа Крос> Самченку А.А., який одночасно (

засновником та директором Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю (ТОРГАЛ) - було нараховано (r

розмiрi 149,9 тис.грн). та виплачено (в розмiрi l49,5 тис.грн.) лохолу у виглядi заробiтноТ плати.
- Фiзичнiй особi - пiдприемцю Щедiшевiй B.I. , яка одночасно, як фiзична особа, е засновником Товариствс
з обмеженою вiдповiдальнiстю (ТОРГАЛ), було нараховано (в розмiрi 2 90З,00 тис.грн.) та виплачено (п

розмiрi l 1 З 1,00 тис.грн) доходу у виглядi плати за наданi юридичнi послуги.

В uн az ор о d а ключ ов ое о управл iH сько2о перс он aJly
Винагорода кJIючового управлiнського персоналу, вiдобрzDкена у складi адмiнiстративних витрат за2O2С
piK склала 264,0 тис, грн., а за 201 9 piK - 251 тис грн.

Операчii та залишки за розрахунками з iншими пов'язаними сторонами
За.пишки за операцiями Товариства iз пов'язаними сторонами, як]
представленiсуб'ектамигосподарюванняпiдспiльнимконтролем,представленiтакимчином:

Найменування показника За piK, що закiнчився
31 грулня 2020р

За piK, що закiнчивс
31 грулня

2019р.показника

Торгова дебiторська заборгованiсть: валова BapTicTb
Торгова дебiторська заборгованiсть: резеDв
Iнша дебiторська заборгованiсть l 955 280
Поточнi фiнансовi iнвестицiТ 51з,7зб 768 583
Позики отриманi
Торгова поточнi зобов'язання
Оренднi зобов'язання
Iншi поточнi зобов'язання
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DEVlcE GROUр
AUDlT сOмрАNY

lN рАст
ОперацiТ Товариства за piK, що закiнчився 3l грудня, iз пов'язаними сторонами, якi предсташенi
суб'ектами господарювання пiд спiльним контролем, представленi таким чином:

Зарiк,щозакiнчився31 Зарiк,щозакiнчився3lг
грулня2020року рулня20l9року

Чистий дохiд вiд реалiзацiТ продукцiТ
Витрати щодо безнадiйноТ cyMHiBHoT заборгованостi
Придбання ToBapiB, робiт, послуг
Iншi операцiйнi доходи
Фiнансовi витрати

На
BILMo?y

[о 3х
мiсяцiв

Bid 3 do
12

мiсяцiв

l29l55

(l 660)

Bid 1
do5

poKiB

Бiльше
5 poKiB

(2 9з5)

Bcbozo

u) Полiтика управлiння ризиками
liяльностi Товариства властивi ризики. Товариство здiйснюе управлiння ризиками в ходi постiйного
ПРОцеСу визначення, оцiнки та спостереження, а також за допомогою встановлення лiмiтiв ризику та iнших
ЗаХОДiв внутрiшнього контролю. Процес управлiння ризиками мае вирiшальне значення для пiдтримки
СТабiЛЬнОТ рентабельностi Товариства, i кожен окремий спiвробiтник Товариства несе вiдповiдальнiсть за

РИЗики, пов'язаниЙ з Його обов'язками. Товариства властивi ринковi ризики (кредитний, лiквiдностi,
валютний) та операцiйнi ризики.

Структура управлiння ризпкамп
Загальну вiдповiдаrьнiсть за визначення та управлiння ризиками несе !иректор Товариства.

Кредитний ризик
КРеДИТниЙ ризик - ризик отримання збиткiв Товариством внаслiдок невиконання iT ю,riентами та
КОНтРагентами договiрних зобов'язань. Товариство оцiнюе кредитний ризик шляхом аналiзу фiнансового
стану контрагентiв.
Загальна схильнiсть до кредитного ризику дорiвнюе ба.гlансовiй BapTocTi фiнансових активiв.

Ризик лiквiдностi
РИЗИК лiквiдностi являе собою ризик, з яким Товариство може зiткнутися при зirлученнi коштiв для
виконання cBoix зобов'язань.
ПiДХiД ТОвариства ло управлiння лiквiднiстю - це забезпечення, наскiльки це можJ]иво, достатньоТ
ЛiКВiДнОСтi для виконання cBoix зобов'язань у строк без виникнення неприйнятних збиткiв або
репугацiйного ризику.
У НаВеДенiй нижче таблицi представлена узагальнена iнформацiя про договiрнi недисконтованi платежi за
фiНаНСОвими зобов'язаннями Товариства в розрiзi cTpoKiB погашення цих зобов'язань.

АНаЛiЗ фiнансових активiв та зобов'язань по TepMiHax, що заJIишилися до погашепня

На 31 zруdня 2020 року

Iнша поточна
дебiторська
заборгованiсть

.Щебiторська
заборгованiсть за
розрахунками iз
нарахованих доходiв

|29155
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.Щовгострокова
дебiторська
заборгованiсть

зобов'язання

Iншi поточнi
зобов'язання

поточнi забезпечення

Кредиторська
заборгованiсть за

розрахунками з
бюджетом
Кредиторська
заборгованiсть за

розрахунками зi
страхування
Кредиторська
заборгованiсть за

розрахунками з оплати
прачi
Поточна кредиторська
заборгованiсть за
товари/послуги

разом зобов'язання

Чиста позицiя

884907
884907

5

109
l09

1l

1l

2,76 276

401

401

lо 3х
мiсяцiв

884907

(755752):

Bid 3 do Вid 1
12 do1

мiсяцiв poKiB

84l 294

885308

На
вамо2у

Бkьаrc
5 poKiB

_(?5б153)_

BcbozoНа 31 zруdня 2019 року

Iнша поточна
дебiторська
заборгованiсть

!ебiторська
заборгованiсть за

розрахунками iз
нарахованих доходiв
.Щовгострокова
дебiторська
заборгованiсть

зобов'язання

694

841 294

694

43 000 4з 000
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Iншi поточнi
зобов'язання

поточнi забезпечення

Кредиторська
заборгованiсть за

розрахунками з
бюджетом
Кредиторська
заборгованiсть за

розрахунками зi
страхування
Кредиторська
заборгованiсть за

розрахунками з оплати
прачi
Поточна кредиторська
заборгованiсть за
товари/послуги

разом зобов'язання

Чиста позшцiя

1404,710

lNPAcT

\ 4047|0

l9

145 8

- 1955

l9

145 8

l 955

3443 14047l0 - 1408153

_____ _liц19_____________ __а699)_ _ýбзд9_ 43 000

Валютний ризик
Валютний ризик - це ймовiрнiсть прямих витат, пов'язаних зi змiною курсу гривнi до iнших вtIлют.
Товариство не мае статей, номiнованих в валютi, вiдповiдно ва,rютний ризик вiдсутнiй.

Операцiйнпй ризик
Операцiйний ризик - це ймовiрнiсть прямих або непрямих витрат, пов'язаних з рiзними причинами, що
стосуються процесiв Товариства, персонiшу, технологiй та iнфраструктури, а також зzшежить вiд зовнiшнiх
факторiв, якi не е кредитними, ринковими ризиками чи ризиками лiквiдностi, таких як, змiна законодавчих
i нормативних вимог i загальноприйнятих стандартiв корпоративноi поведiнки або IT помилок.
Мета управлiння операцiйними ризиками полягае у тому, щоб уникнути фiнансових втрат i збиткiв для
репутацiТ дIя загальноТ фiнансовоТ ефективностi та процедури контролю, якi обмежують iнiцiативу,
винахiдливiсть або творчiсть Товариства.

Управлiння капiталом
Товариство управляе струкryрою свого капiталу i кориryе iT у свiтлi змiн в економiчних умовах та
характеристиках ризику здiйснюваних видiв дiяльностi. З метою пiдтримання або змiни структури капiталу
Товариство може скоригувати суму дивiдендiв, що виплачуються учасникам, повернути капiтал учасникам.

(ч) ПодiТ пiс.llя звiтноi дати
Пiсля 3l грудня 2020 року до дати затвердження керiвництвом фiнансовоТ звiтностi у cBiTi стався спЕIлах
KopoHaBipycHoT хвороби 2020 (COVID-19), який поширився також i територiею УкраТни.
Пандемiя призвела до серйозних глобальних соцiально-економiчних наслiдкiв, вiдтермiнування чи
скасування спортивних, релiгiйних та культурних заходiв. Поширилися побоювання дефiциту поставок
рiзних груп ToBapiB та продуктiв харчування, що спричинили панiчнi покупки в регiонах.
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Заходи iз запобiгання поширення Bipycy включають обмеження подорожей, карантин, контроль ризику на

робочому мiсцi, закриття деяких об'ектiв, закриття кордонiв та обмеження в'lЪд пасажирiв, перевiРка в

аеропортчrх та вокзаJIах, заборона на виiЪд пасажирiв. Yci навчальнi заклади закрили на нацiональному або
мiсцевому piBHi.
З метою недопущення розповсюдження KopoHaBipycHoT iнфекцiТ COVID-l9 з 12 березня 2020 року на всiй
територiТ УкраТни запроваджений карантин. ,Що 24 квiтня призупинено навчання в унiверситетчlх, школах
та садочках, скасовано MacoBi заходи, авiакомпанiТ скасували регулярнi рейси, тимчасово закритi yci гryнкти
пропуску (rryнкти контролю) через державний кордон. З 18 березня2020 року зупинилося залiзничне aBia-

, автобусне MiжMicbKe та мiжобласне пас€Dкирське перевезення. Припинив роботу метрополiтен у Киевi,

.Щнiпрi та XapKoBi. На перiод карантину забороняеться пересуватися вулицями бiльш нiж двом особам, KpiM

випадкiв супроводу лiтей; не можна вiдвiдувати парки i дитячi майданчики, треба носити з собою паспорт
або права. Послаблення карантину почалось з липня 2020 року, посryпово по всiй територiТ.

З 13 по З 1 жовтня 2020 року в YKpaTHi дiяв адаптивний карантин - (карантин вихiдного дня).
На тлi зриву угоди краТн-учасниць формаry ОПЕК+ в березнi 2020 року цiни на пiвнiчноморську нафry
Brent впали бiльш нiж на 31О%, досягнувши позначки 33 долари за барель. Через рекордне падiння цiни на

нафту cBiToBi ринки рiзко впали, на бiржах по всьому cBiry спостерiгаеться зниження провiдних iндекСiв.
Збiльшення кiлькостi iнфiкованих KopoHaBipycoM поза межами Китаю пiдсилило тиск на бiржi. TaKi дii
негативно вплинули на европейськi фондовi ринки, вони рiзко обвалилися:

. Iталiя: -l0%.

. Норвегiя:. -8,9Yо.

. Iспанiя: -7,5уо.

. Францiя; -7,2Yо.

. Нiмеччина; -7,1Yо,

. Нiдерланди; -7,|Yо,

. Велика Британiя: -6,8оh.
о Швецiя: -6о%

( w)Вплив COVID 19на дiяльнiсть Товариства
CBiToBa фiнансова криза, пов'язана з пандемiею COVID l9 може мати негативний вплив на дiяльнiсть
Товариства у 2021 роцi, а саме: очiуеться зниження доходiв на 45 вiдсоткiв.
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