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ЗВlТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Учаснику та керiвництву ТОВ кАЛЬФА КРОС)
Нацiональному банку УкраТни

звlт щодо Аудиту ФlнАнсовоТ звlтностl
flyMKa iз застереженням

Ми провели аудит

фiнансовоТ звiтностi ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ
кАЛЬФА
ВlДПОВlДАЛЬНlСТЮ
КРОС) (далi Товариство), що складаеться з балансу
(звiту про фiнансовий стан) на 3'1 rрудня 2021 р., звiту про фiнансовi результати
(звiту про сукупний дохiд), звiту про рух грошових коштiв

та

звiту про власний капiтал
за piк, що закiнчився зазначеною датою, i примiток до фiнансовоТ звiтностi,
включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних у роздiлi <Основа
для думки iз застереженням) нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, lло додаеться,
вiдображае достовiрно, в ycix суттевих аспектах фiнансовий стан Товариства на З1
грудня 202'1 року, та його фiнансовi результати i грошовi потоки за piK, що закiнчився
зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi
(МСФЗ) та вiдповiдае вимогам 3акону УкраТни кПро бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в YKpaTHi> щодо складання фiнансовоi' звiтностi.

Основа для думки iз застереженням

У

Примiтках

до

фiнансовоi' звiтностi Товариства

за 2021 piK

вiдсутнi детальнi

розкриття щодо:
l) cTaTTi <lнша поточна дебiторська заборгованiсть> у розмiрi 129 159 тис. грн. станом
на 3'1 грудня 2020 року та у розмiрi 20 063 тис. грн, станом на 31 грудня 202'l року
(перелiк контрагентiв iз зазначенням найменування та iдентифiкацiйного коду;
розмiру сформованих резервiв пiд очiкуванi кредитнi збитки; дата виникнення та
строки погашення; наявнiсть та характеристика простроченоТ та пролонгованоi'
заборгованостi, концентрацiя ризику; кредитна якiсть тощо), що не вiдповiдае

мсФз

7.

ll) cTaTTi кlншi поточнi зобов'язання) у розмiрi у розмiрi 884 907 тис. грн. станом на 31
грудня 2020 року та у розмiрi 831 208 тис. грн. станом на 31 грудня 2021 року
(предмет заборгованостi; перелiк контрагентiв iз зазначенням найменування та
iдентифiкацiйного коду; строки погашення), що не вiдповiдае МСФ3 7.

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА), Нашу
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi <Вiдповiдальнiсть
аудитора за аудит фiнансовоТ звiтностi> нашого звiту. Ми е незалежними по

вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з
Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними
вимогами, застосовними в YKpaTHi до нашого аудиту фiнансовоТ звiтностi, а також
виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми
вважаомо, що отриманi нами аудиторськi докази е достатнiми i прийнятними для
використання Тх як основи для нашоТ думки iз застереженням.
ТОВ кБЕНТАМС АУДИТ)_ yKpaiHa 04107
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Суттева невизначенiсть, lцо стосуеться безперервностi дiяльностi
Ми звертаемо увагу на Примiтку
< Поdii' пiсля звimноi'
Примiтку <Поdii'пiсля
звimноi'Oаmч>>
0аmч у фiнансовiй звiтностi, в
якiй зазначено, що 24 лютого 2022р Росiйська Федерацiя здiйснила вiйськове
ВТОРгНеННя на територiю УкраТни, Указом Президента УкраТни вiд 24.02.2022р. Ne
6412022 в YKpaTHi введено военний стан з 05 години 3О хвилин 24 лютого 2022 року
СТРОКОМ На 30 дiб, 't5 березня Верховна Рада затвердила Указ Президента Укратни
кПРО ПРОдоВження строку дiТ военного стану в YKpaTHi>. Йдеться про продовження дiТ
Военного стану ще на 30 днiв - з 05 години З0 хв. 26 березня до24 квiтня 2022року
ВКЛЮЧНО. ОСкiльки вторгнення в УкраТну вiдбулося наприкiнцi лютого 2О22 року, це
ПОДiя, яка не вимагае кориryвання пiсля звiтного перiоду та яка не вплинула на
пока3ники фiнансовоi' звiтностi, пiдготовленоТ Компанiею станом на 31 грудня 2О21
РОКУ. ВРахОвУючи те, що перебiг вiйни може суттево вплинути на операцiйне
СеРеДОвИЩе в KpaTHi, остаточне вреryлювання неможливо передбачити з
достатньою вiрогiднiстю.
>>

l_{i

подiТ або умови разом iз iншими питаннями викладеними

в Примiтках, вказують,

tло icHye суттева невизначенiсть, що може поставити пiд значний cyMHiB здатнiсть
Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi. Нашу думку щодо
цього питання не було модифiковано.

Пiд час аудиту фiнансовоТ звiтностi ми дiйшли висновку, що

використання

управлiнським персоналом принципу безперервноТ дiяльностi пiд час пiдготовки

фiнансовоТ звiтностi е доцiльним. Наша оцiнка припущення управлiнського персоналу
щодо спроможностi Товариства продовжувати застосовувати принцип
безперервностi дiяльностi в бухгалтерському облiку включала:
о оцiнку негативних наслiдкiв продовження вiйськовот агресiт для фiнансового
сектору Украi'ни;
. аналiз сценарiтв розвитку ситуацii', як визначив управлiнський персонал
Товариства, та можливих дiй у вiдповiдь керiвництва УкраТни, cBiToBoT
сп iл ьноти та управл iнського персоналу Товариства
. аналiз достатностi лiквiдностi, шляхiв iT пiдтримання на достатньому piBHi.
;

Ми виявили, що прогнози щодо розвитку ситуацiТ та вiдповiдних негативних наслiдкiв
дуже складно будувати через непередбачуванiсть дiй керiвництва РосiйськоТ
ФедерацiТ. В той же час припущення управлiнського персоналу щодо найбiльш
ймовiрних сценарiТв е доречними.
Нашi обов'язки та обов'язки управлiнського персоналу щодо безперервноТ дiяльностi
описанi у вiдповiдних роздiлах цього звtту.

lншi питання
Аудит фiнансовоl' звiтностi Товариства за piK, tцо закiнчився 31 грудня 2020 року, був
проведений iншим аудитором, який 29 квiтня 2021 року висловив модифiковану
думку щодо цiеТ фiнансовоТ звiтностi.
!нша iнформацiя

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. lнша
iнформацiя, отримана на дату цього звiту аудитора, складаеться 3 iнформацiТ що
надаеться до Нацiонального банку Украiни, що здiйснюе державне реryлювання у

сферi ринкiв фiнансових послуг, згiдно вимог Постанови Правлiння НБУ
ТОВ (БЕНТАМС АУДИТ>. YKpaiHa 04,107
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Вiд
З

25,11,2021 Ns123 (ПР9 3аТВеРДЖення Правил складання та подання
звiтностi
учасникамИ ринкУ небанкiвськиХ фiнансовиХ послуГ дО Нацiонального банку

Украiни>.
lнша iнформацiя складаеться з:
FRO. flaHi фiнансовоТ звiтностi;

{
,/

LR1. flовiдка про обсяг та кiлькiсть укладених та виконаних договорiв

з

надання фiнансових послуг;
LR2. flaHi про BapTicTb активiв, щOд0 яких лiзингодавцем укладенi договори
фiнансового лiзингу та про джерела фiнансування нових договорiв фiнансового
лiзингу;
,/ LR3. ,Щанi про обсяг i кiлькiсть укладених та виконаних договорiв фiнансового
лiзингу;
,/ LR5. flaHi про обсяг та кiлькiсть договорiв гарантiТ;
,/ LR6. Данi про стаН виконаннЯ та причини припинення договорiв гарантiТ;
,/ LR7. laHi про укладенi та виконанi договори з надання коштiв у позику, в тому
числi на умовах фiнансового кредиту, iнформацiя про рух обсягу дебiторськоТ
заборгованостi за вида ни ми кредитам и/пози кам и;
,/ LR9. flaHi про структуру основного капiталу та активи фiнансовоТ установи;
,/ LR10. laHi про рахунки фiнансовоТ компанiт в банкiвських установах;
./ LR11.
про струкryру iнвестицiй фiнансовоТ компанiТ;
,/ LR'12. flaHi
laHi про великi ризики фiнансовоТ установи.

,/

НаШа ДУМка Щодо фiнансовоТ звiтностi не поширюеться на iншу iнформацiю i ми не
РОбИМО ВИсновок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiеТ iншоТ iнформацiт.

У

3

нашим аудитом фiнансовоТ звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е
З iншою iнформацiею та при цьому розглянути, чи icHye суттева
Невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiею i фiнансовою звiтнiстю або нашими
3В'яЗкУ

ОЗНайОМИТИСя

3НаННЯМИ, ОТРИМаНими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя мае вигляд тако'[,
ЩО мiстить суттеве викривлення. Якщо на ocHoBi проведеноТ нами роботи, ми
ДОХОДИМО ВИСНовкУ, що icHye суттева невiдповiднiсть та викривлення цiеТ iншоТ
iнфОрмацiТ, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили такихфактiв, якi

необхiдно було б включити до нашого 3Biry.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвичlими
повноваженнями, за окрему фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання
фiнансовоТ звiтностi вiдповiдно до МСФЗ, 3акону Украi'ни пПро бухгалтерський облiк
та фiнансову звiтнiсть в YKpaTHi> та за таку систему внутрiшнього контролю, яку
управлiнський персонал визначае потрiбною для того, щоб забезпечити складання
фiнансовоТ звiтностi, що не мiстить суттевих викривлень внаслiдок шахрайства або
помилки.

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

Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за
процесом фiнансового звiтування Товариства.
ТОВ кБЕНТАМС АУДИТD, YKpaiHa 04'l07
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Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоТ звiтностi
Нашими цiлями е отримання обlрунтованоТ впевненостi, tло фiнансова звiтнiсть у
цiлому не мiстить суттсвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та
випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку Обfрунтована впевненiсть о високим
piBHeM впевненостi, проте не гарантуо, що аудит, проведений вiдповiдно до мсд,
3авж,цИ виявитЬ суттеве викривлення, коли воно icHye, Викривлення можуть бути
Ре3УЛЬТаТОМ ШахРаЙства або помилки; вони вважаються суттевими, якщо окремо або
В СУКУПНОСТi, як обt'рунтовано очiкуеться, вони можуть впливати на економiчнi
Рiшення користувачiв, lt1o приймаються на ocHoBi цiоТ фiнансовоТ звiтностi.
ВИКОнУючИ аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми вl,tкористовуемо професiйне судження
та професiЙний скептицизм протягом усього завдання з аудиту, KpiM того, ми.
iДентифiкуемо та оцiнюемо ризики суттевого викривлення фiнансовоТ звiтностi
внаслiдок шахраЙства чи помилки, розробляемо й виконуемо аудиторськi процедури
У вiдповiдь на цi ризики, а також отримуемо аудиторськi докази, шо е достатнiми та
приЙнятними для використання Тх як основи для нашоТ думки. Ризик невиявлення
сУттевого викривлення внаслiдок шахрайства е вищим, нiж для викривлення
внаслiдок помилки, оскiльки шахраЙство може включати змову, пiдробку, навмиснi
пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
' ОТРИМУемо ро3умiння заходiв внутрiшнього ко}{тролю, що стосуються аудиту, для
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для
висловлення думки щодо ефекгивностi системи внутрiшнього контролю;
, оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiк:ових полiтик та обi pyHToBaHicTb
облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiТ, зроблених управлiнським
персоналом;
, доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та,
на ocHoBi отриманих аудиторських доказiв, рrэбимо висновок, чи icHye суттева
неви3наченiсть щодо подiЙ або умов, що може поставити пiд значний cyMHiB
мох<ливiсть Товариства продов}tryвати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi. Якщо
ми доходимо висновку щодо iснування такоТ с,уттевоТ невизначеностi, ми повиннi
привернути увагу в нашому звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiТ в
окремiй фiнансовiй звiтностi або, якщо TaKi розкриття iнформацiТ е неналежними,
модифiкувати свою думку Нашi висновки /рунтуються на аудиторських доказах,
отриманих до дати нашого звiту аудитора. BTiM майбутнi подiТ або умови можуть
примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть, на безперервнiй ocHoBi.
. оцiнюемо загальне подання, структуру та змiст фiнансовоl' звiтностi включно з
розкриттями iнформацiТ, а також те, чи показуо QliHaHcoBa звiтнiсть операцiТ та подi'[,
що покладенi в основу ii'сtсlадання, так, щоб досягти достовiрного подання.

'

Ми повiдомляемо тим, кого надiлено найвищимl4 повноваженнями, разом з iншими
питаннями iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та cyTTeBi
аудиторськi результати, включаючи будь-якt cyT,ToBi недолiки заходiв внутрiшнього
контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

Ми також надаемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, lло
ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляемо Тм про Bci
стосунки й iншi питання, якi могли б обiрунтова1-1tо вважатись такими, що впливають
на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних
заходiв.

тоВ(БЕНтдМСдУДИТ),Украiна04107КиТввул,Татарська7,оф.89

+38044 492-25-4З bentams,audrt@gmail,com

звlТ щодо вимог lнших зАконодАвчих l нормдтивних дктlв
3eiOHo вuмое ч.3 сm.14 3акону YKpai'Hu оПро ауОum фiнансовоi,звimносmi mа
ауdumорську )iяльнiсmьл Ns 2258-Vltt Bi} 21,12,2017 р. (Оалi закон Ng2258-Vtl0, Оо
АуOumорськоео звimу HaBoOuMo насmyпну iнформацiю.

lнформацiя про узгодженiсть 3BiTy про управлiння, який складаеться
вiдповiдно до законодавства, з фiнансовою звiтнiстю за звiтний перiод; про
наявнiсть суттевих викривлень у звiтi про управлiння та ix характер:
3BiT з управлiння Товариством не формуеться та не подаеться вiдповiдностi
у
до п.7
ст.11 3акону УкраТни <Про бухгалтерlський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaTHi>,
адже Товариство не належить до категорiТ середнiх або великих пiдприемств.

lнформацiю, яка щонайменше мае на]водитися в Аудиторському звiтi згiдно ч.3 ст.14
3акону Ns2258-Vlll, наведено в iнших параграфах нащого 3BiTy.
OcHoBHi BiOoMocmi про ауOumорсьR:у фiрму
Найменування
Код за еДРПОУ
Веб cTopiHKa

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю кБЕНТАМС АУДИТ)
40182892
https ://bentam s. со. uа

OcHoBHi BiOoMocmi про умовч 0оеовору

!ата та номер договору

,Щата початку та дата закiнчення аудиту

вiд 23.05.2022 Ns A_AFt(23.05.,l2
Початок - 2З.05.2022 року
3акiнчення - 1aQ6.2022 оокч

Ключовим партнером завдання
результатом якого с цей звiт

аудитора е директор
ТОВ кБЕНТАМС АУДИТD

Номер реестрацii
номер
PeecTpi
реестрацll аудитора у Peecтpi
Аудиторiв та суб'еtсiв аудиторськоТ дiяльностi

iьвнтд.

'.rYа)чйп<
'100024 t*ll9%

Мреса аудитора: ТОВ (БЕНТАМС АУДИТ), 04107, м,
к15>

КиТв, вул.

Слугiна Н.В.

Татарська, буд. 7, оф. 89

червня2022року

ТоВ (БЕНтАМС АУДИТ), Укратна 04107

КиIв вул,Татарсыiа 7, оф,

89.

+38

044 492-25-43 bentams,audit@gmail,com

Додаток l

до_Нацiонального положсняя (стандарry)

оушщтсtrcького облiку

оюв

пйприемство
Териюрiя

l 'загФьпi вiмьm

.Щата

крос"

ло фiнансоsоi

(piK. мiсяць,

заедрпоу

за

кАто'ГТГ

звiпФтi''

коди
l2

202l

з9,1248|2
UA80000000000875983

240

Вид економiчноТ дiяльностi

64.99

fur^ffЁffi,*zi

frж;r"кхlжт;;l

грощовl покщники якого наводяться в гривнJlх з ioriiЯKiMn)
Складено (зрбитп позначку ''v'' вiдповiднiй клiтинцi):
у

за нацiоналыпlсr положеннями (стандартами) бухгалтерськоm

за мькнардпими стандартами
фiвансовоi звiтностi

облiку

Балrнс (3BiT про фiнапсовшй сгап)

ша

3l грулня

202l

р.
Форма л!,, Код за

Код

Актив
I. Необоротui

Нематерiальпi акпrви

Dялкя

,

акгпви

пцчцпlgпd

ФUIrlиJiцШ

rl9J4бgршслr

K4ulr'rulbнl l

l002

l

iнших пiдприемств

l

бiопоiйrйilББ

oMuP! пJацrя л9ЕI шрокових

якi облiковуються за меюдом

l

лacтi

ОlолОгlчних

аКIивlВ

3

2

7

7
5

020

l02

l

|022

в капiталi

l0з0

iншi фiнансовi iнвсстицii

l035

цовгос,трокова деоlторська заборгованiсть
>rдg-fрочснl податковl Е

l040
l045
l050
l

рахових резервних фондах

060

l065

cr

l090

J lDUr v J4 pUщlJlUM l

l095

UoopoTHi активи

4

3

l

l

l00
зa

10l
бпрUUнпцI

Во

102

готова продукцц

l03

товари

lи
ll0

цспозити перестрахування

15

Dýf,ýgJrr Uл9ржанl

Цебiторська заборгованiсть за продукфю, товари, робоiи, послуги
Щебiюрська заборгованiсгь за розрахунками:
и виданими авансами
l бюдlкегом

20
25
l

зб

цЁоlторська заооргованlсть за розрахунками з нарахованих доходiв
(eolтopcbкa заОоргованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх
розрахункiв

l40

рчшr

883

55

l29 l59

20 063

768 583

8|7 0z7

2

0l8

l66
|6,1

перlодlв

Частка перестаховика

у страхових

рLзервах

резорвах довгостDокових зобов'язань
резервак збrгкiв або резервах належних виплат

з27

l60
l65

рахунки в оанка

у тому числi в:

l

45

заооргованlсть

Dиlрати маио)пнlх

l30
35

у тому числl з подlтку на прибугок

t

l
2

l0l2
l0l5
l0lб
l0l7

первiсна BapTicTb довгос_то*о"r*

пlJ4б9ршgd9

l
2

l0l l

цчвr U9IpOKoal оlологlч]

бпрuuничl

4

l00l

l0l0

rпшr пwvupvrnl

на кiнець

l005

DoPr!UrD

,чltll,!п.

ДКУД

3

l000

rrчрDr9ло DoPrrvrD

.r!yDrvпo

На почаmк
звir,пого пепiодч

l 180
l

l8l

l l82

2 018

17 682
17 682

l80l001

резервах незароблених пDемiй

83

)1рахових резервах

84

ooopoтHl акrиви

90

РОЗДИОМ II

III. Необоротпi дкгпвп, }трпмуванi.цля продrжч, Tr гDчпп вибтгтя
ыдлапс

t

95

90l 644

t55 100

90r 648

855 103

l200

l300

пенсiйнi зобов'язання

у тому числi:

резерв довюстркових

зобов'язань

IV. Зобов'язвння, пов'язвнi з вФоборфпими lктивамп,
внбугтя
угрпмувrппмц для продr2ку, та

Щп

Керiвпик

Самченко Андрiй Анатолiйовпч

,крг/с,

Головпий бухгалтер

'

2

КБдrОl*."р.д"i
Визначасться в порядку,

територlальних
fr

Iромад.

влади, що реалiзуе державну полiтlл<у у сферi статистики

Пiдпршемство ТоВАРИствО з

крос"

,Щата

2022l 01 l

(piK, мiсяць, число)

оБмЕжЕНою вцпоВцАJIьнIсТю "АJIьФА

за

СДПОУ

ot

з97248|2

(найменуваяня)

Звiт про фiнапсовi результатц (3BiT про сукупппй дохiд)
зд
PiK 202l
Р.
.

ФIнА

ь,

С,гаття

Код
рядка

1

,,

Чистий дохiд вiд реалiзqцii пр,одукцii (ToBapiB. робiт. .rocrlv.l
Чuсmi заробленi cmpaxoBi премit
премii' пidпuсанi, валовсl суJиа
премii|, переdанi у пересmрасування

за звiтнпй
перiод

за аналогiчнпй
перiод
попередпього

3

DoKv
4

2000
2010
201 1

20I 2

змiнq резерву незаробленuх премiй, вмова сума

201 3

змiна часmкu пересmраховu,кiв у резервi незаробленuх

2014

премiй
Собiвартiсть реалiзованоi про.тqукцii
[товарiв,робiт, пос.тгуг)

2050
2070

Валовий:
прибугок
збиток

2090
2095

lloxid (вumраmu) Bid змiнu
у резервах doBzocmpoKonltx

2l05

Цохid (вumраmu) Bid змiнu iHtutlx сmраховuх резервiв
зJ|uна iнuluх сmраховuх pBepBiB, BcLпoBcl сvма
зл|iна часmцu пересmраховuл<iв в iHultlx cmpMoBLM резервсlх

2I I0

юбов'язань

Iншi операцiйцi доходи

(

\

(

)

(

\

21l1
21

12

2120

у mому чuслl:

\

4з9

635

2121

dохiD вid змi|ltu варmосmi акtпuвiв, якi оцiнююmься за

спр ав еdлuв оlо вар mi сmю

doxid Bid nepBicHozo вuзнанн.fl бiолоziчнuх акmuвiв
с iльськоеоспо dapcbKoi' пр о dукцii'
dохid Bid вuкорuсmqння колц,tпiв, вuвiльненtм Bid

i

2

l22

2I23

опоdаmlgлвання

Ммiнiстративнi витрати

2

витDати на збrrг
Iншi операцiйнi витрати

2150
2180

у mому чuслl:

вumраmu Bid змiнu варmосmi aKmuBiB, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю
вumраmu вiё первiсноzо влlзh,,ання бiолоеiчнuх акmuвiв
с iл ь с ьк о z о спо d а р с ь Koi' п р о dy, цчir'

i

Фiнансовий результат вiд операцiйноi дiяльностi:

ппибчгок
збиток
дохiд вiд участi в капiталi
Iншi фiнансовi доходи
Iншi доходи

у mому чuслl:
dохid вid блаеоdiйноi' ёопом,о?u
Фiнансовi витDати
втрати вiд участi в капiталi
Iншi витрати
прuбуmок (збumок) вid вплuву iнфляцii'на монеmарнi сmаmmi

l30

(
(

(

2 0об
l31

)

(

|52

)

)
\

-2 67,7
-2 67,7

2181

2

зOlб

I82

2190

2|95
2200
2220
2240
224

l

\

2 l83
6

l

2250
2255
2270
2275

l00

(

654

)

5 95,|

7l4

40l 965

(

\

(

(

\

(

(

)

(

405

664

)
)
)

результат д0 оItодаткування:
збиток
Витрати (дохiд) з податкч на црцбугок
rrриоугок (збиток) вiд припи:ненот дiяльностi пiсля
0податкуван}UI

.tистии

2290
2295
2з00
2305

8 997
1

б19)

(l09)

2350

,7

з,l8

495

б04

Фlнансовпй резуль.I,ат:

прибугок
збиток

2з55

(

п.
(]таття

Код

рядка
2

3

4

7 з78

495

Дооцiнка (уцiнка) необоротнlж активiв
Дооцiнка (чцiнка) фiнансовиl, iHcTpyMeHTiB
Накопиченi KvpcoBi рiзницi
частка iцшого сукупного дох,сду асоцiйованих та спiльних
пlдприемств
Iнший сукупний дохiд

2400
2405

24|0

24l5
2445

[нший сукупний дохiд до оподаткування
Подqдqк на прибчток, пов'язаний з iншим сyкчпним доходом
lнший сукупний дохh пiсля оподаткування
Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 24б0)

2450
2455
2460
2465

витрАт

опЕрАцI
Назlrа cTaTTi

1

Матерiальнi затрати
Витрати на оплаry працi
Вiдрахуванця на соцiальнi заходи
Амортизацiя
Iншi операцiйнi витрати
Разом

ý

3

4

531

277

83

58
2

перiод

попереднього
DoKv

l

2520
2550

,,

s

w

-276

з39

ПР_ ИБУТКОВОСТI

Код
рядка

середньорiчна кiлькiсть прост.их акцiй
uкориговаца середньорiч на кi.пькiсть простих акцiй
чистий прибугок (збиток) на сlднч ппостч актriю

иЬ

,
2505

1

r'a\

за звiтний
перiод

25l0
25l5

Назrlа cTaTTi

Головнпй бухга.лтер

за аналогiчний

Код
рядка

2500

Iv РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ

ri'"^A

перiод
поп€редшього

рокУ

l

KepiBHHK

за аналогiчнцй

за звiтний
перiод

2600
2605
2610
2615
2650

l

951

2288

АКIIIЙ

за звiтний
перiод

3а аналогiчний
перiод

попереднього
DoKv

3

4

коди
пiдприемство

.Щата

товлриствозоБмЕжЕноювцповцАльшстю,,лльФлкрос"

фiк, мiсяць, число' 2022

заещрпоу

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
за PiK 2021 р.
Форма NsЗ Код зч

Стаття

I. Рух коштiв у результат;i операцiйноiдiяльностi
Надходхення вiд;
Реалiзацii продчкцii (ToBapiB, робiт, послчг)

Повернення податкiв i зборiв
у тому числi пqдатку на доданJ/ BapTicTb
Цiльового фiнансчвання
Надходження вiд отримання сл,бсидiй, дотацiй
Надходження вiд цовернення aBaHciB

Надходження цiд боржникiв неустойки (штрафiв. пенi)
Надходженн4 вiд операцiЙноi сlренди
Надходження вiд отримання poяITi, авторських
винагород
Надходження вiд страхових пр,эмiй
Надходження фiнансових устаIIов вiд повернення шозик
Iншi надходження
Витрачання на оплату:
ToBapiB (робiт, послуг)
Ппяlli

Вiдрахувань на соцiальнi заходи
Зобов'язань з податкiв i зборiв
Витрачання на оплату зобов'язttнь з податку на прибуток
Витрачання Еа ошIату зобов'язань з податку на додану
BapTlcтb

Витрачання на оплату зобов'язаrtь з iнших податкiв i зборiв
Витрачання на оплату aBaHciB

витрачання на оплату повернення aBaHciB
Витрачання на оплату цiльових, BHecKiB
Витрачання на оплату зобов'язtlнь за стрrlховими
контрактами
Витрачаннд фiнансових установ на наданнrI позик
Iншi ви,грачання

чистий рух коштiв вц операItiйноi дiяльностi
II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйноi дiяльностi

Надходження вiд реалiзацiТ:
фiнансових iнвестицiй
необоротних активiв
Надходlкення вiд отриманих:
вiдсоткiв
цивlдендlв
Надходження вiд деривативiв
Надходження вiд погашсння пс|зик
Надходження вiд вибуггя дочiрнього пiдприемства та
lНmol господарськоl одиницl
Iншi надходження

|01

lot

397z48l2

ДКVД- IBOTЙ?-]

Код

За звiтний перiод

2

За аналогiчний перiод
попеDелнього ooкv

J

4

439

634

3000
3005

3006

30l0
301

l

301 5

3020

3025
3035

3040
3045

з050
3055
3095

l5 зl5

3

100

2 669

l05

з 349

з

зOз

2з2

3 888

зl 10

83

l5
зl16
зl1-7

l

| 792
1 7|9

31

(

l

5|2
455

)

)

,lз

J l8

бз

57

J 35
3

40

J 45

(

) (

3150
з

l55

7 000

з

l90

7

3195

3 900

3200
3205

25 956

з2|5

2 808

з220
3225

з2з0
3235
3250

(

)

53 595

з1 789
-86

0l8

Витрачання на придбання:
фiнансових iнвеотицiй
необоротних активiв
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочiрнього пiдприемства та
lншо1 господарсько1 одиницr
Iнrцi платежi
Чшстий рух коштiв вiд iнвестицiйноi дiя.lтьностi

III. Рух коштiв у результатi фirrа"совоi дiял"оосri

Надходження вiд:
Власного капiта.ltу
Стримання позик
Надходлсецня вrд продажу частки в дочiрнr,ому
пцпри€мствl
[ншi надходження
Витрачання на:

Витрачапня на придбання частки в дочiрньому
пцприемств1
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
цочlрнlх пlдприсмствах
Iншi платежi

Чпстий рух коштiв вiд фiнансовоi дiяльностi
Чистий рух грошових кqд@fuщий перiод

почйбtже\

Вплив змiни валютнУКлVрсtв на залЙrNdlýштiв

Jалишоккоштiв на #&fi'{dppк]4__

/

Керiвник
Головний

24,129l

56 000

з275
) (

3280
3290
3295

)

29l

-2,12зб

-247

56 000

збз 6|9

17 000

46 000

3300
3305
зз 10

3340

Викуп власних акцiй
погашення позик
Сплаry дивiдендiв
Витрачання на сплату вiдсоткiв
Витрачання на сплату заборгованостi з фiнансовоi
оренди

3алишок коштiв на
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фiнансова 3BiTHicTb 3а piк, що 3акiнчився 3|t грудн я 2о21 (cyMu навеоено в muсячах yKpaiлcbKux
ерчвень, якlцо не вказано iнше)

3аява прО вiёповiOальнiсmъ керiвнuцmва за пiОеоmовку mа заmверdження
фiнансовоТ
звimносmi за 2021 piK.
1,
Наведена нижче 3аява, яка повинна розглядатис;я спiльно з описом обов'язкiв
аудиторiв,
koTpi мiстяться В представленому 3BliTi незалежного'ауди.гора зроблена
з метою розмежування
та аудиторiв щодо giнансоЁоi звiтностi товдриствд з оБмDкЕною
'_iШliДТlнос-гiкерiвнтчтва
вlдповlдАIlьнlстЮ кАJIЬФА КРос) (далi по тексту - Компанiя).
2, _
КеРiвництвО КомпанiТ вiдповiдае за пiдrоrоr*у,
фiнансовоi звiтностi, що достовiрно
вiдображае в ycix супевих аспектах фiнансовий стан'Товарl4ства за станом на
З1 грудня'2021 рбку,
ре3ультати його дiяльностi, рух грошових коштiв i змiни в капiталi за pik, що закiнчився виц]езгаданою
датою, вiдповiднО до вимог Мiжнародниtх стандартiв фiнансовоi звiтностi 1,,мсФз,,1.
3,
При пiдготовцi фiнансовот звiтностi кьрiвництво Тсlварист"ч
Ьiдповiдальнiсть за:
о
"ёс"
ýибiр належнот облiковот псrлiтики та iT послiдовне,застосування;
о
ý,астосування об/рунтованих оцiнок, розрахункiв i судженi;
,
flотримання вимог мсФ3 аrбо розкритгя Bcix iстотних вiдступiв вiд МСФ3 у Примiтках до

фiнансовоТ звiтностi;

4.

з припущення, [цо Компанiя продовжуватиме
винятком випадкiв, коли таке припущення е

Пiдготовку фiнансовот звiтt,tостi виходячи

свою дiяльнiсть

в

осяжному майбутньому,

за

неправомiрним,
КерiвництвО Компанii в рамках своеТ компетенцii тiакож несе вiдповiдальнiсть за:

5.
о

розробку, впровадження i забезпечення ,функ:цiонування ефепивноi системи
внррiшнього контролю в Товариства;
о
]-|iдтримку системи бухгалтерського облiку в тiакий спосiб, який
у будь-який момент
дозволя0 ро3крити з достатньою мiрою точностi iнформацiю про фiнансовий стан Товариства i
забезпечиТи при цьомУ вiдповiднiсть фiнансовоТ звiтностi вимOгам МСО'З;
3абезпеченнЯ вiдповiдноСгi офiцiйногО бухгалтерського облiку вимогам локального
законодавСтва YKpaiH И i вiдпов iдн Их стандартi в бухгалте
рсько го обл ку;
a
Вжиття заходiв для забезпе_чення збереження аtсивiв 'Говариства;
a
виявлення та
l lнших можпивих зловживань.
i

Керiвник
Головний бухгалтер
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фiнансова зBiTHicTb 3а piK, що закiнчився 31 грудня2021 (cyMu навеОено в mltсячах украiнськuх
epuвeHb, якщо не вказано iнше)

приlчllтки до ФlнАнсовоi звlтностl
Органiзацiя КомпанiТта iT ocHoBHi види дiяльностi
lнформацiя про компанiю
Фiнансова компанiя (АJIЬФА кРос) (далi - Компанiя) е Компанiям з обмеженою вiдповiдальнiстю,
3ареестрованим в YKpaTHi, згiдно iз законодавсiтвом Украiни о1.04.2015. Свiдоцтво включення в
реостр
фiнансовиХкомпанiЙNsl,t32вiд26.05.2016.}С)ридичнаадресаКомпанiТ-о3,134,
м.КиТв,вулицяСiм'Т
Соснiних, будинок 11,1-й поверх будинку, лiтера А.
середня чисельнiсть персоналу компанiI протrtгом звiтного перiоду - 1 особа.
Основними видами дiяльностi компанiТ е:
Компанiя створено для надання фiнансових п|эслуг, а саме
- надання коштiв у позику, в тому числi на
умоЕ]ах фiнансового кредиту;
:

- надання послуг з факгорингу;

надання послуг з фiнансового лiзингу
з метою та для цiлей одержання прибугку.

_

ВипусК фiнансовоТ звiтностi Компанii за piK, lцо завершився 31 грудня 2021 року, затверджений
менеджментом КомпанiТ 08.04.2022 року.
Бiзнес середовиlце в умовах якого компанilt здiйснюе дiялlьнiсть
компанiя здiйснюе свою дiяльнiсть в ykpaiHi. Попри те, lло ekoHoMika Укратни вважаеться ринковою,
вона продовжуе демонструвати певнi особливостi, властивi економiцi, що розвиваеться. Taki
особливосТi хараrтерИ3уються, але не обмежуютЬся, низькилii piBHeM лiквiдностi на ринках капiталу,
ВИСОКОЮ iнфляцiею та значним дефiцитом балirнсу державних
фiнансiв та зовнiшньот торгiвлi.
На ТЛi 3НаЧнОго погiршення у 2014 - 2020 роках поточна полiтична та економiчна та епiдемiологiчна
ситуацiя у зв'язкУ с пандемiею короновiрусноТ;квороби covlD-,19 в yKpaTHi залишаеться нестабiльною.
УРЯД УКРаiни продовжуе здiйснюв?ти комплэксну програму cтpylcypHoT реформи, спрямовану на
УСУНеННЯ iСнУючих диспропорцiй в економiцi, державних фiнансах та управлiннi, боротьбу з корупцiею,
РефОРмУвання судовоТ системи, запровадж\/е проти епiдемiологiчнi заходи з кiнцевою метою
забезпечиТи умовИ для вiдноВленнЯ економiкИ в KpaTHi, зниження захворюваностi та подолання
епiдемiТ.

СЛабКiСть нацiональноI валюти, яка зазнала девальвацiТ бiльш нiж

у три рази по вiдношенню до
ДОЛаРа США З початку 20'14 року, в поеднаннi з обмежеFiнями чlодо мiжнародних розрахункiв,
НеГаТИВНе Сальдо зовнiшньоТ торгiвлi, триваюча нестабiльнiсгь на традицiйних експортних товарних
РИНКаХ краТни та високий piBeHb iнфляцiТ е ключовими ризиками для стабiлiзацiт операцiйного
СеРеДОВИlЛа

в

YKpaTHi

у

найближчому майблньому. Подальша пiдтримка

з боку МВФ та

МiЖНаРОдних донорiв 3алежить вiд збереження динамiки зазначених вище структурних
реформ.

iнших

Основи пiдготовки фiнансовоi звiтностi
Положення про вiдповiднiсть
КОнцептУальною основою для складання цiеТ фiнансовоТ звiтностi е Мiжнароднi стандарти
бухгалтерського облiку i фiнансовоТ звiтностi (д,алi - МСБО та МСФ3).
ФiНанСОва звiтнiсть пiдписана керiвником КошлпанiТ, до обов'язкiв якого входить вiдповiдальнiсть та
КОНТРОЛь За складанням фiнансовоТ звiтностi lга головним бухгалтером. Фiнансова звiтнiсть складена
за формою, встановленою Наказом Мiнфiну вiд 07.02,2013 р. ],,1973.

а)

Ь)

Основа оцiнки

Функцiональною валютою звiтностi
округленням до 1 (однiеТ) гривнi.

С)

е

yKpaiнcbкa гривна. Фiнансова звiтнiсть складена

у

гривнi з

ФУнкцiональна валюта та валюта подання даних фiнансовоI звiтностi

Функцiональною валютою КомпанiТ е украТнська гривня, яка, маючи статус нацiональнот валюти
УКРаТни, вiдображае економiчну cpHicTb бiльцlостi операцiй, що проводить Компанiя та пов'язаних з
цим обставин.

КОмпанiя переводить статгi в iноземнiй валкtтi у функцiональну валюту та вiдображае в звiтностi
вплив такого переведення наступним чином:
(i) активи i зобов'язання перераховуються за курсом на звiтну дату.
(ii) доходи та витрати в кожному звiтi про сукупнiдоходи або окремому звiтi про прибуrки та збитки
переводяться за валютними курсами на дати операцiй;
(iii) усiостаточнi KypcoBi рiзницi визнаються Е} iншому сукупн()му прибуrку.

тоВ <АлЬФА кРоС)

фiнансова 3BiTHicTb 3а piК, що закiнчився 31 грудн я 2О21 (cyMu навеОено в muсячах yKpaiHcbKux
epuBeHb, якшо не вказано iнше)
гривня також виступае валютою подання фiнансовот звiтностi,
Bci показники фiнансовоТ звiтностi округлюються до цiлих тисяч гривень.

d)

Використання оцiнок i суджень

керiвництво здiйснюе оцiнки i припущення, якi впливають на суми, вiдображеннi
у фiнансовiй звiтностi
при пiдготовцi фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до МСФ3.
Фаtсичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.
оцiнки та здiйсненнi на Тх ocHoBi припущення переглядаються на регулярнiй ocHoBi. змiни в облiкових
оцiнках ви3наються в тому перiодi, в якому цi оцiнки переглядалися тъ в ycix наступних перiодах, яких
торкнулися зазначенi змiни.

е)

Припущення про безперервнiсть

Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на ocHoBi припущення lлодо здатностi КомпанiТ продовжувати
дiяльнiсть на безлерервнiй ocHoBi, що передбачае, що Компанiя мае змогу реалiзувати своi аlсиви та
задовольнИти зобов'яЗання пiд час звичайноТ дiяльностi у найближчому майбутньому.
на дату складання фiнансовот звiтностi та подii пiсля дати Балансу Компанiт не свiдчать про те, що:
.
lcнye ймовiрнiсть лiквiдацiТ чи банкругства КомпанiТ;
lснуютЬ 3аконодавчi вимоги, щодо дiяльностi КомпанiТ, якi у подальшому можугь призвести
до
заборони дiяльностi КомпанiТ;
kpiM цього держава Укратна, в якi здiйснюе свою дiяльнiсть Компанiя, немае економiчних загроз
щодо
дефолту.

МСФЗ, якi набули чинностi в звiтному перiодi

мсФ3 (IFRS) 17 <flоговори страхування> 18травня 2017 рокУ Рада МСФ3 (IASB) опублiкувала новий
стандарт, який присвЯчениЙ облiкУ договорiВ страхуванНя, - МсФ3 (lFRS) '17 к,Щоговори страхування)),
початок обов'язкового застосування в фiнансовiй звiтностi з 01 сiчня 2021 року або пiсля цiот дати.
flocTpoKoBe застосування цього стандарту дозволено. Новий стандарт забезпечить piBHi умови
страховикiв, якi звiтують за МСФ3, що надасть мох<лlивiсть користувачам оцiнити фiнансову стiйкiсть
страховикiв. мсФ3 17 приходить на замiну мсФз 4, який введено ще у 2004 роцi як тймчасовий
стандарт. Проблема мсФЗ 4 е в тому, що цей стандарт дае змоry компанiям вести облiк договорiв
СТРаХУВаННЯ

3

використанням нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку, внаслiдок чого

отримано безлiч рiзних пiдходiв щодо облiку договорiв страхування. Як результат, iHBecTopaм стало
ВаЖКО ПОРiвнювати та зiставляти фiнансовi показники компанiй мiж собою. Новий стандарт

приймаоться для того, аби уникнуги проблеми "порiвняння", lло створена мсФ34. мсФ3 17
ви3начае,LЦо Bci договОри страхування врахоВуватимrгься в узгодженому порядку, а це буде корисним
як iHBecTopaм, так i страховим компанiям. CTpaxoBi зобов'язання враховуватимугься з використанням
ПОТОЧНОТ (Сurrепtvаluеs), а не первiсноТ BapTocTi (historica| cost), як було
ранiше. lнформацiя реryлярно

оновлюватиметься, надаючи бiльш корисну iнформацiю для користувачiв фiнансовот звiтностi.

МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти, МСБО 39 Фiнансовi iнструменти: Визнання та оцiнка, МСФЗ

Фiнансовi iнструменти: Розкриття iнформацiТ, МСФ3 4 CTpaxoBi контракти та МСФ3

У

СеРПНi 2020 року

,16

Оренда.

7

Рада з МСФЗ в рамках Реформи lBOR опублiкувала поправки, lло доповнюють

ВИПУЩеНi У 2019 роцi та зосереджують увагу на наслiдках реформи базового
рiвня процентних ставок

На фiнансовiй звiтностi компанiТ, якi виникають, коли, наприклад, базовий показник процентнот ставки,

ЯКИЙ використовуоться

базовою ставкою.

для обчислення процентiв за фiнансовим активом замiнено альтернативною

ПОПРавки до фази 2 розглядають питання, якi можугь вплинrги на фiнансову звiтнiсть пiд час
РефОРми базового рiвня процентних ставок, включаючи наслiдки змiн договiрних грошових потокiв або
ВiДНОСИн хеджування, lло виникають внаслiдок замiни базового рiвня процентнот ставки. 3
альтернативною базовою ставкою (проблеми iз замiною).
На етапi 2 свого проекгу Рада внесла змiни до вимог зазначених стандартiв, що стосуються:
о 3мiни договiрних грошових потокiв - компанiТ не доведеться припиняти визнання або коригувати
балансову BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB для змiн, tло вимагаються реформою, а замiсть цього
Оновить ефепивну процентну ставку, щоб вiдобразити змiну до альтернативноТ базовоТ ставки;
. облiк хеджування - компанii не доведеться припиняти облiк хеджування виключно тому, ц{о вона
вносить змiни, якi вимагае реформа, якщо хеджування вiдповiдае iншим критерiям облiку хеджування;

тоВ

<AЛЬФА кРос))
фiНаНСОва звiтнiсть за piк, що закiнчився 31 грудня 2О21 (cyMu навеОено в muсячах yоpai,HcbKux
epuBeHb, якшо не вказано iнше)

,

розкриттЯ iнформацiТ - компанiя повинна буде розкривати iнформацiю про HoBi ризики, що виникають
внаслiдок реформи, та про те, як вона управляе переходом до альтернативних ставок,

поправки до Фази 2 поширюються лише на змiни, якi вимагае
реформа базового рiвня процентних

ставок до фiнансових iHcTpyMeHTiB та вiдносин хеджування.

КоrипанiЯ застосовуе Bci МСФ3, якi набулИ чинностi до, або з Оl.О,1.2О21
року. Поправки
мсФ3, що BHeceHi, не вплинули на фiнансову звiтнiсть за 2021р

та змiни до

МСФ3, якi були прийнятi i не набули чинностi

на дату затвердження цiеI окремот фiнансовот звiтностi до випуску Taki стандарти i тлумачення, а

також поправки до сгандартiв були випущенi, але iще не набули чинностi:

МсФз

та

правки до

OCHOBHi ВИМОГИ

них

мсБо

16

<<OcHoBHi

засоби>

мсБо

37

к3абезпеч

енн

я,

чен

i

непередба

зобов'язан
ня
та

непередба

чен
активи)
мсФз

3

ня

Щорiчнi

поправки в

мсФз

(20182020):

мсФз

1

поправки в

мсФз

(20182020):

мсФз

(lFRS) 9
Щорiчнi

Поправки забороняють компанiТ вираховувати з BJpTocTi
вiд реалiзацii
вироблених предметiв, коли компанiя готуе апив до його
цiльового використання. HaToMicTb компанiя визнае TaKi
надходження вiд продажу та пов'язанi з ними витрати у
прибугку або збитку.

основних засобiв суми, отриманi

01

сiчня

,Qозволено

Поправки rгочнюють,

договоруD

являють

lло

собою

(витрати
витрати,

на

виконання

безпосередньо

1

сiчня

Дозволено

з договором - тобто або додатковi витрати
виконання договору (наприклад, прямi витрати на працю i
матерiали), або розподiл iнших витрат, якi також
пов'язанi

1
сlчня
2О22 року

Дозволено

2022 року

2022 року

застосування

безпосередньо пов'язанi з договором (наприклад
розподiл амортизацiТ об'епа основних засобiв, що
,

використовуеться при виконаннi договору).

бiзнесу>

Ц|орiчнi

flocTpoKoBe

i

<<Об'еднан

(lFRS)

Ефепивна

дата

Апуалiзацiя посилань в МСФ3 (IFRS) 3 на Концептуальнi
основи пiдготовки фiнансовоТ звiтностi, не змiнюючи
вимог до облiку для об'еднання бiзнесiв. Додано виняток
щодо зобов'язань i умовних зобов'язань, Цей виняток
передбачае, що стосовно деяких видiв зобов'язань i
умовних зобов'язань органiзацiя, яка застосовуе МСФ3
(|FRS) 3, повинна посилатися на МСФ3 (lAS) 37
<<3абезпечення, непередбаченi зобов'язання та
непередбаченi акгиви" або на Роз'яснення КТМФ3 (lFRlC)
21 <3бори ), а не на Концептуальнi засади фiнансовоi
звiтностi20,18 року.
,Щочiрне пiдприемство, яке уперше застосувало МСФ3.

Поправка дозволяе дочiрньому пiдприемству, що
застосовуе |FRS 1: D16 (а) (яке переходить на МСФ3
пiзнiше cBoel материнськоТ компанiТ), виконати оцiнку
накопиченого ефекгу курсових рiзниць у складi iншого
сукупного доходу - на пiдставi TaKoi оцiнки, виконаноi
материнською компанiею на дату ia переходч на МсФ3.

що включаеться в (10вiдсотковий) тест при припиненнi визнання фiнансових
зобов'язань. Поправка rrочнюо характер такоТ комiсiйноi
винагороди - воно включае тiльки винагороду, сплачене
мiж позикодавцем i займополучателя, включаючи
винагороду, сплачене або отримане вiд особи iнших
Комiсiйна винагорода,

cTopiH.

стимулюючi платежi

по орендi.

Поправка чточнюе

1

сiчня

flозволено

сiчня

flозволено

сiчня

Дозволено

2022 року

't

2022 року

,t

4

ТОВ КАЛЬФА КРОС>
фiнансова зBiTHicтb за piк, що закiнчився 31 грудня 2021 (cyMu навеdено
в mttсячах украrнськuх
ерчвень, яhiulо не вказано iнше)

виключення прикладу урахування вiдшкодування,
0триманого орендарем вiд орендодавця в якостi
компенсацiт за понесенi витрати на полiпшення об'епа

оренди.
lJ-{орiчнi

поправки в

мсФз

(20182020):

мсБо

мсБо

Ефепи. оподаткувiння при визначеннгъправедлlиво.l
Bapтocтi. Поправка виключао вимогу lAS 41:22,, яка
вказуе, що потоки грошових коштiв, пов'язанi з
оподаткуванням, не включаються до розрахункiв
справедливоТ BapTocTi бiологiчних акгивiв. Поправка
призводить до вiдповiдностi lAS 4.t i |FRS 13.

1

<Подання
фiнансовоТ

звiтностi>

суб'екга господарювання мати право вiдкласти погашення
зобов'язання принаймнi на 12 мiсяцiв пiсля звiтного

1

сiчня

,Щозволено

1

сiчня

,Qозволено

1

сiчня

,Щозволено

2022 року

2022 року

перiоду. CyгHicTb поправок:

о 1ггочнено, що

зобов'язання шасифiкуеться як
довгострокове, якщо у органiзацiТ е право вiдстрочити
врегулювання зобов'язання щонайменше на 12 мiсяцiв, а
право компанiI на вiдстрочку розрахункiв мае iснувати на
кiнець звiтного перiоду;

. класифiкацiя залежить тiльки BiH наявностiтакого права
i не залежить вiд iMoBipHocTi того, чи плануе компанiя

скористатися цим правом - на шасифiкацiю не впливають
намiри чи очiкування керiвництва щодо того, чи компанiя
реалiзуе свое право на вiдстрочку розрахункiв;
. роз'яснення впливу умов кредитування на класифiкацiю
- якlло право вiдстрочити вреryлювання зобов'язання

залежить вiд виконання органiзацiею певних умов, то
дане право icHye на дату закiнчення звiтного перiоду
тiльки в тому випадку, якщо органiзацiя виконала цi умови
на дату закiнчення звiтного перiоду. Органiзацiя повинна
виконати цi умови на дату закiнчення звiтного
перiоду, HaBiTb якщо перевiрка iх виконання здiйснюеться
кредитором пiзнiше; i

о

роз'яснення вимог до r<ласифiкацiТ зобов'язань, якi
компанiя може або може погасити шляхом випуску

власних iHcTpyMeHTiB

мсФз

CTpaxoBi

17

контрапи

. Виключення деяких видiв
договорiв зiсфери

застосування МСФ3

.

,17

Спрощене подання акгивiв iзобов'язань, пов'язаних з
договорами страхування в звiтi про фiнансовий стан
. Вплив облiкових оцiнок, зроблених в попереднiх
промiжн их фiнансових звiтностях
. Визнання i розподiл аквiзицiйних гроl,ловихпотокiв
. 3MiHa у визнаннi вiдшкодування за договорами
перестрахування в звiтi про прибрки i збитки
. Розподiл маржi за передбаченi договором страхування
iнвестицiйнi послуги (CSM)
. Можливiсть зниження фiнансового
ризику для договорiв
вхiдного

перестрахування i непохiдних фiнансових iHcTpyMeHTiB

. Спрощений облiк зобов'язань по вреryлюванню

збиткiв
за договорами, якi виникли до дати переходу на МСФ3 ,17
. Послаблення в застосуваннi TexHiK для зниження

2022 року

ТОВ КАJIЬФА КРОС)
фiнансова звiтнigгь за piк, що закiнчився 3,t грудня 2021 (cyMu навеОено в muсячах украrнськuх
арчвень, як,шо не вказано iнше)

.

Мох<ливiсть визначення iнвестицiйного договору з

умовами дискрецiйного участi

цовий стандарт,

нiж:

в

момент переходу на

в момент виникнення договоDч

КомпанiЯ у фiнансовiй звiтностi за piK, що закiнчився 31.12.2О21 року, не застосовувала достроково
опублiковаtri МсФ3, поправки до них та iнтерпретацiт, Прогнозоваiий (очiкуваний) ступiнь впливу
опублiковаttих МсФ3, поправок до них та iнтерпретацii на наступнi звiiнi перiодr,r вивчаеться
Компанiею.

OcHoBHi по}ложення облiковоi полiтики

Положення облiковоТ полiтики, вишаденi нижче, застосовуеться послiдовно до Bcix перiодiв, поданих
у
данiй фiнансовiй звiтностi.

(а)

Операцii в iноземнiй валютi

у

ОПеРацiТ в iноземнiй валютi перераховуються
функцiональну валюту КомпанiТ за валютним курсом
на датУ здiЙснення операцiТ. MoHeTapHi cTaTTi, що вiдображенi в iноземнiй валютi станом на звiтну

ДаТУ, ПеРеРаХОВУЮтЬСя У функцiональну валюту за валютним курсом, що дiяв на звiтну дату.
негрошовi rэтатгi в iноземнiй валютi, ll1o обчислюються за iсторичною вартiстю, перераховуються за
ОбМiнним к:урсом на дату операцii. Негрощовi статri 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 валюту, належать
ВИЗНаННЮ )l складi прибугку або збитку, за винятком рiзниць, шо виникають при перерахуваннi,
НаЯВНих дл'а продажу паЙовою iHcTpyMeHTiB, якi визнаються у складi iншого сукупного доходу.
3а звiтний гlерiод операцii в iноземнiй валютi вiдсугнi,

(Ь)
0

Фiнансовiiнструменти

Непол<iOнiфiнансовiiнсmруменmч

flo складу

непохiдних фiнансових iHcTpyMeHTiB вiдносяться iнвестицiТ

в дольовi або борговi

цiннi

ПаПеРи, торгова та iнша дебiторська заборгованiсть, грошовi кошти та lx еквiваленти, позики та
кредити, а також торгова i iнша кредиторська заборгованiсть.
КОмпанiя п€)рвинно визнае позики, депозити та дебiторську заборгованiсть на дату iх виникнення. Bci
iншi фiнансовi аtпиви (включаючи активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибугок

або

на дату укладення угоди, за якою Компанiя стае стороною за
договором, що представляе собою фiнансовий iHcTpyMeHT.
Компанiя припиняо визнавати фiнансовий актив в той момент, коли вона втрачае передумовленi
ДОГОвОРом права на потоки грошових коштiв за цим фiнансовим активом, або коли вона передае cBol
збиток]) спочатку визнаються

ПРава На отримання передбачених договором грошових потокiв за цим фiнансовим активом в
Результатi здiЙснення угоди, в якiй праrсично Bci ризики i вигоди, lло пов'язаннi з правом власностi на
цей фiнансовий апив, переходять до iншоТ сторони. Будь-яка участь у переданих фiнансових
аКТИвах, Сформована Компанiею або, tло збереглася за нею, визнаоться в якостi окремого апиву або
зобов'язання,

Фiнансовi i]ктиви та зобов'язання можугь взаемозалiковуватись та вiдображатись в звiтi про
фiнансовий стан на HeTTo-ocHoBi тiльки тодi, коли Компанiя мае юридично виправдане право на iх
взаемозалiк:та мае HaMip або провести розрахунок за ними на HeTTo-ocHoBi, або реалiзувати апив та
погасити зо(5ов'язання одночасно.

Компанiя веде облiк наступних категорiй непохiдних фiнансових аtсивiв: фiнансовi активи за
справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибрку або збитку; позики та дебiторська
заборгованiсть, фiнансовi акгиви доступнi до продажу. Непохiднi фiнансовi зобов'язання складаються
з кредитiв, €lBaHciB отриманих та кредиторськоТ заборгованостi.
(ii) ПозuнrчiOебimорськазабореованiсmь
Позики та ,qебiторська заборгованiсть представляють собою фiнансовi активи з фiксованими або
обумовлениlми платежами, якi не пiдлягають котируванню на активному ринку. TaKi аtсиви спочатку
визнаються за справедливою вартiстю, lло збiльшуеться на суму витрат, якi мають безпосередне
вiдношення до такоТ угоди.

Пiсля первiсного визнання позики та дебiторська заборгованiсть облiковуються за амортизованою
вартiстю з використанням методу ефепивноi процентноi ставки за вирахуванням збиткiв вiд

знецiнення.

Резерв сумнiвноI заборгованостi створюеться в абсолютнiй cyMi дебiторськоТ заборгованостi, tло е

простроченOю.

тоВ (АJIЬФА кРос)
фiнансова звiтнiстЬ за PiK, u]о закiнчився 31 грудн я 2о21 (cyMu наееdено
в muсячах украrнськuх
ерчвень, якlцо не вказано iнше)

(ii|

Фiнансовiакmuвu, наявнiОля проОажу
Фiнансовi активи, наявнi для продаЖу непохiДнi
фiнансовi апивц якi класифiкуються як наявнi для
продажу, i якi не вiднесенi до якоТ-небудь 3
попереднiх категорiй. При n"jri.,iory визнаннi
фiнансовi
активи, наявнi для продажу, оцiнюються за справедливою
вартiстю з урахуванням витрат за
угодою,
якi безпосередньО пов'язаii з придбанНям
абО випуё*ЬЙ ,"*оrо бiнансЬЪогЬ айrrу. Пiсля первинного
ви3нання TaKi апиви оцiнюються за справедливою
вартiстю i змiни в нiй, KpiM збиткiв вiд знецiнення та
курсовиХ рiзниць, визнаютьсЯ в сtоадi iншого сукупного
доходу i вiдображаеться
резервi змiн справедливоТ Bapтocтi. кол.и iйвЬсiЙцЪ- nprnrr". визнаватися у у сrиадi капiталу в
або знецiнюеться,
накопичений фiнансовий результат складi iнщого
у
прибрку переноситься на приброк або
збиток.

"у*уп"Бiо

(iv)

lншi

lнщi непохiдlнi фiнансовi iнструменти оцiнюються
за амортизованою вартiстю з використанням методу
ПРОЦентноТ

:9_.5_r.:r.9l
|HсTPYMeHTY'

ставки, 3а вирахуванням эбиткiв вiд знецiнення. Якtло

ринок фiнансового
Не аКТИВНИЙ, СПРаВеДЛИВа BaPTicTb
фiнансового iHcTpyMeHry
виходячи з
таких методiв оцiнки: аналiз дисконтованих грошових потокiв,
модель оцiнки"raЙr".rr."
опцiонiв та використання
iНфОРМаЦiТ ]ПРО НеЩОДаВНi
РИНКОВi ОПерацiТ мiж незалежними, обiзнаними, aчцi*""п"rими сторонами,
при наявнОстi таких, зiставленнЯ з поточноЮ справедливою
вартiстю iншого, практично iдентичного
iHcTpyMeHTY, ЯкщО справедлиВу BapTicTb не можна
достовiрно визначити, фiнансовi iнструменти
облiковуються за первинною вартiстю, зменшеною на суму за вирахуванням
збиткiв вiд знецiнення.
(v) НепохiOнiфiнансовiзобов'язання
компанiя спочатку визнао фiнансовi зобов'язання (вшючаючи
зобов'язання, якi переоцiнюються за
СПРаВеДЛИВОЮ ВаРТiСТЮ ЧеРеЗ ПРИбРОК або збиток) на
дату укладання угоди, коли компанiя стае
стороною договiрних вiдносин.

непохiднi фiнансовi 3обов'язання первiсно визнаються за справедливою
вартiстю з урахуванням
прямих ви],рат за угодою, Пiсля первинного визнання
фiнансовi зобов'яiання оцiiююiься за
амортизованою вартiстю з використанням методу ефекгивноi процентноТ
ставки. Компанiя .rnyria
фiнансове зобов'язання (або частину фiнансовогь зобо"'язанняj зi свого звiту про
фiнансовий стан
тодi, коли зобов'язання, визначене у KoHTpaпi, виконано, анульовано
або строк йЪго liT закiнчуеться.
Непохiднi
фiнансовi 3обов'я3ання включають кредиторську заборгованiсть та аванси отриманi.

методики оцiнювання та вхiднi данi,

вартiстю.

складання оцiнок за справедливою
"иiор"стi"i длlя

КомпанiЯ здiйснюе безперервнi оцiнки справедливоI Bapтocтi аlоивiв та зобов'язань
у вiдповiдностi до
l,.. кп!.нлгt1
попiапrr
кожного заоiтцпга
вlтногб

щ4сФз 9 та МСФ3 13 У балансi (звiтi
звiтi поо
про фiнансовий стан\
стан на KiHat

класи акrивiв
та
зобов'язань,
оцiнених за

Методики оцiнювання

справемивою

Метод оцiнки
(ринковий,
дохiдний,
витратний)

Вихiднiданi

варт!стю

Грощовi кошти

та ix

еквiваленти

flепозити

(KpliM

депозитiв до
запитання)

Поточна

Первiсна та подальша оцiнка грошових
коштiв та iх еквiвалентiв здiйснюеться
за справедливок вартiстю, яка дорiвнюе

ix номiнальнiй BapTocTi
Первiсна оцiнка депозиту здiйснюстьсГ
за його справедливою вартiстю, яка
зазвичай дорiвнюе його номiнальнiй
BapTocTi. Подальша оцiнка депозитiв у
нацiональнiй валютi здiйснюеться за

справедл ивою вартiстю оч iкуваних
грошових потокiв
Первiсна та подальша оцiнка

дебiторська
заборгованiсть

дебiторськоI заборгованостi
здiйснюеться за вартiстю погашення

!овгострокова
дебiторська

Первiсна та подальша оцiнка
дqбiторськоТ заборгованостi

Ринковий

Офiцiйнi курси НБУ

,Щохiдний

ставки за депозитами.
эфепивнiставки за
депозитними
договорами

(дисконтування
грошових
потокiв)

Дохiдний

Дохiдний

KoHTparcHi умови.

ймовiрнiсть погашення.

очiкуванi вхiднi грошовi
потоки
Контракгнi умови.
ймовiрнiсть погашення.

7
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здiйснюсться за дисконтованою

очiкуванi вхiднi грошовi

вартiстю

Поточнi
зобов'язання

Первiсна та подальша оцiнка поточних
зобов'язань здiйснюеться за вартiстю

потоки

Контрапнi умови.

Витратний

ймовiрнiсть погашення.

погашення

очiкуванi вихiднi
грошовi потоки

D

Гроtчовi кощmч mаi\ еквiваленmч
Грошовi кошти та ix еквiваленти включають готiвковi грошовi кошти, поточнi та кореспондентськi
РаХУНКИ, ДепОЗити типу (овернайт> та KopoтKocтpoKoBi депозити в банках зi строком погашення до
трьох мiсяцiв.

g)

Власнi ocHoBHi засобч
Об'епи основних засобiв вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за собiвартiстю.
У ВИПадку, якtцо об'еп основних засобiв складаеться з кiлькох компонентiв, lло мають рiзний строк
КОРиСнОго використання, TaKi компоненти вiдображаються як oKpeMi об'оlси основних засобiв.
Дморmuзацiя
Амортизацiя нараховуеться прямолiнiйним методом протягом строку корисноi служби окремих апивiв.
АМОРТиЗацiя нараховуоться, починаючи з дати введення в експлуатацiю, а для об'еtсiв основних
засобiв, створених безпосередньо Компанiею - з моменту завершення будiвництва об'епу та його
ГОТОвнОСтi до експлуатацiТ. На земельнi дiлянки амортизацiя не нараховуеться. Строки корисного
використання рiзних об'епiв основних засобiв вiдображенi наступним чино]vI:
рокч

0

Будiвлi

10 - 50

5-15
2 -25

Транспорт
Обладнання
Меблi

2-5

h) OpeHOoBaHi ocHoBHi засобч
Оренда, 3а умовами якоТ до Компанii переходять практично Bci ризики та вигоди, що /рунтуються на
правах власностi, lоасифiкуються як фiнансовий лiзинг. Об'епи основних засобiв, що придбавалися в
рамках фiнансового лiзингу, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi в cyMi, найменшiй з двох
показникiв: справедливоТ BapTocTi або приведеноi на поточний момент BapTocTi мiнiмальних
лiзингових платежiв на дату початку оренди.
i)

Нематерiальнiактиви

Нематерiальнi аlпиви, якi були придбанi Компанiею i мають обмежений строк корисного використання,
оцiнюються при первiсному визнаннi за собiвартiстю. Нематерiальнi апиви, внугрiшньо cTBopeHi
Компанiям, визнаються активами якtцо вiдповiдають критерiем визнання

Пiсля первiсного визнання нематерiальний актив облiковуеться
накопичена амортизацiя та будь якi наступнi збитки вiд знецiнення.

Амортизацiя нараховуеться
корисного використання:

за

прямолiнiйним

ABTopcbKi та сумiжнi з ними права, програмне

Права на комерцiйнi позначення

lншiнематерiальнiактиви
i)

методом

за

iсторичною вартiстю MiHyc

Пiдприемство застосовуе TaKi строки

забезпечення

poKu
10

,10

5

Фiнансовi акmчвч
Станом на кожну звiтну дату фiнансовий актив, не вiднесений до категорiТ фiнансових iHcTpyMeHTiB,
що оцiнюеться за справедливою вартiстю, змiни якоТ вiдображаються у звiтi про прибуrки та збитки за
перiод, оцiнюеться на предмет наявностi об'екrивних пiдстав його можливого знецiнення.
Фiнансовий актив вважаеться знецiненим, якщо iснують об'епивнi свiдоцтва того, що пiсля первинного
визнання активу вiдбулася подiя, наслiдком чого виявився збиток i що ця подiя здiйснила негативний
вплив на очiкуваний показник майбугнiх потокiв грошових коштiв вiд даного активу, розмiр якого
можливо достеменно оцiнити.
!о об'епивних пiдстав знецiнення фiнансових активiв можрь вiдноситися неплатежi або iнше
невиконання боржниками cBoi обов'язкiв, реструlсг)/ризацiя заборгованостi перед Компанiею на
умовах, якi в iнших випадках Компанiею HaBiTb не стали б розглядатися, ознаки можливого
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банкротстВа боржника або eMiTeHTa, зникненНя аю-ивногО ринку для якого-небудь цiнного паперу. KpiM
того, пО вiдношеннЮ до iнвестицiТ в дольовi цiннi папери, об'епивним свiдоцтвом знецiнення TaKoi
iНВеСтицiТ е 3начне або довготривале зниження iT справедливоТ BapTocTi нижче iT
фаrпичноТ BapTocTi.
ознаки, що е пiдставою знецiНення дебiтОрськоi заборгованостi та iнвестицiйних цiнних паперiв, шо
КЛаСИфiКОванi в категорiю таких, що утримуються до cTpoKiB Тх погашення, Компанiя
розглядае як на
piBHi окремих аtсивiв, так i на piBHi портфелю.
Yci TaKi апиви, розмiр кожного з яких, tцо розглядlаеться окремо, е значним, оцiнюються на можпиве
знецiнення в iндивiдуальному порядку. В тому випадку, якtцо з'ясовуеться, що перевiренi окремо
ЗНаЧНi Статгi дебiторськоТ заборгованостi та iнвестицiйних цiнних паперiв, що класифiкованi в
КаТеГОРiЮ таких, що угримуються до cTpoKiB Тх погашення, не е знецiненими, ix об'еднують в портфель
для перевiрки на предмет знецiнення, яке вже мало мiсце, але ще не зафiксовано.
Статгi дебiторськоi заборгованостi та iнвестицiйних цiнних паперiв, що класифiкованi в категорiю
ТаКИХ, ЩО угРимуються до строку iх погашення, розмiр кожного з яких, що розглядаеться окремо, не е
знаЧним, оцiнюються на предмет знецiнення в сукупностi tлляхом об'еднання в портфель тих статей
дебiторськоi заборгованостi та iнвестицiйних цiннl,tх паперiв, що класифiкованi в категорiю таких, lло
rгримуються до cTpoKiB погашення, що мають схоttсiхаракгеристики ризикiв.
ПРи оцiнцi фапiв, що свiдчать про знецiнення, Кош,tпанiя аналiзуе iсторичнi данi у вiдношеннi ступеню
йМОВiРНОСтi дефолту, cTpoKiB вiдшкодування та сум понесених збиткiв, ц|о скоригованi з урахуванням
ТОки ЗорУ керiвництва у вiдношеннi поточних економiчних та кредитних умов, в результатi яких
фаПичнi збитки, можливо, виявляться бiльше або менше тих, якi можна було б очiкувати, виходячи з
iсторичних тенденцiй.

У

вiднОшеннi фiнансового активу, що облiковуеl-ься за амортизованою вартiстю, сума збитку вiд
знецiнення ро3раховуеться як рiзницi мiж балансовою вартiстю апиву, та приведеною вартiстю
Очiкуваних майбрнiх потокiв грошових коштiв, р;исконтованих за первинною ефепивною ставкою
проценту такого активу. 3битки визнаються у складli прибркiв або збиткiв за перiод та вiдображаються
На рахунку оцiночного резерву, розмiр якого вираховуеться з BapTocTi дебiторськоТ заборгованостi.
Проценти на знецiнений апив продовжують нарахOвуватись. У випадку настання якоТ-небудь подii, що
прИведе до 3меншення розмiру збитку вiд знецiнення, вiдновлена сума, що ранiше була вiднесена на
збитки вiд знецiнення, вiдображаеться у складi прибугку або збитку за перiод.
Збитки вiд знецiнення iнвестицiйних цiнних паперiв, класифiкованих за категорiею тих, шо е в
наявностi мя продажу, визнаються шляхом переносу у склад прибрку або збитку за перiод тiеi суми
накопиченого збитку, який ранiше визнавався у складi iншого сукупного прибрку та вiдображався в
резервi змiн справедливоТ BapTocTi у складi власного капiталу.
L{ей накопичений збиток вiд знецiнення, lло виключаеться зi складу iншого сукупного прибугку та
вклюЧаеться до складу прибугку або збитку за перilод, е рiзницею мiж вартiстю придбання вiдповiдного
аlffиву за вирахуванням виплат ocHoBHo]i суlии Hapaxoвaнoi амортизацiТ та його поточною
справедливою вартiстю за вирахуванням Bcix збиr,кiв вiд знецiнення, lло ранiше визнавалися у складi
прибрку або збитку за перiод. 3MiHa нарахованих резервiв пiд знецiнення, що виtииканнi змiною
BapTocTi у часi, мають вiдображатиGя у складi процентних доходiв.
Якщо пiзнiше справедлива BapTicTb знецiнених боргових цiнних паперiв, що були класифiкованi в
категорiю тих, lло угримуються для продажу, збiль,шиться та таке збiльшення можна вiднести до якоiнебудь подiТ, що вiдбулася пiсля визнання збитllу вiд знецiнення в сtсtадi прибугку або збитку за
перiод, то сума, що була вiднесена до збитку, вilцновлюеться та визнаеться у складi прибрку або
збитку за перiод. При цьому наступнi вiдновлення справедливоТ BapTocTi знецiнених дольових цiнних
паперiв, що класифiкованi в категорiТ rгримуваних для продажу, визнаються у складi iншого сукупного
прибрку.
k) Нефiнансовi акmчвч
Балансова BapTicTb нефiнансових аtсивiв КомпанiТ, що вiдрiзняються вiд запасiв та вiдстрочених
податкових аlсивiв, аналiзуеться на кожну зв{тну дату для виявлення оэнак Тх можливого знецiнення.
При наявностi таких ознак розраховуеться розмiр) суми вiдповiдного активу, що вiдшкодовуеться. У
вiдношеннi нематерiальних аtсивiв , |ло мають невизначений строк корисного використання або ще не
готовiдо викориfiання, розмiр суми, що вiдшкодовуеться, розраховуеться на кожну звiтну дату.
Розмiр суми аlсиву, ч{о вiдшкодовуеться, або одиницi, що генеруе потоки грошових коштiв, е
найбiльша з двох сум: цiннiсть використання цього акгиву (цiеi одиницi) та його (iT) справедлива
BapTicTb за вирахуванням витрат на продаж. При розрахунку цiнностi використання грошовi потоки, що
очiкуються в майбугньому, дисконтуються до Тх приведеноi BapTocTi з використанням доподатковоi
ставки дисконтування , що вiдображае поточну ринкову оцiнку впливу змiни BapTocTi коштiв протягом
часу та ризики, lцо е специфiчними для даного €lктиву. 3 метою проведення перевiрки на предмет
знецiнення активи, що не можуrь буги перевiренi окремо, об'еднуються в найменшу групу, в рамках
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якот генеруеться прибупя гроtлових коштiв в
результатi використання вiдповiдних апивiв, lло
продовжуеться, та це прибупя бiльшою частиною не залежить вiд прибуття'грошових
потокiв, tло
генеруються iншими акrивами або групою апивiв.
3битоК вiд знецiнення ви3наеться в тому випадку! якщо балансова BapTicTb
самого акгиву;lбо одиницi,
що генеруе потоки грошових коштiв, до яких вiдноситься цей апив , виявляеться вищйм нiж його('Гl)
'або
BapTicTb, що вiдшкоДовуотьGя. 3биткИ вiд знецiне*r" вrзrаоться
збитку Ъа
у складi прибрку
перiод.

у

вiдношеннi акrивiв на
.кожну звiтну дату проводиться аналiз збитку вiд Тх знецiнення, визнаного в
одному з минулих перiодiв, 3 метою виявлення ознак того, що
розмiр цього збитку належи1ь зменшити
або що його не потрiбно бiльше визнавати. Суми, що списанi ia збиiки вiд знецiнення, вiдновлюються
в томУ випадку, якщо змiнЮються фапори оцiнки, що використовувались при
розрахунку вiдповiдноТ
суми, що вiдшкодовуеться. 3биток вiд знецiнення вiдновлюеться тiльки в межах суми,
що дозволяе
вiдновитИ BapTicTb аlтивiВ до Iх балансовоi BapTocTi, в якiй вони мали б вiдображаiись
, якби не був
визнаний збиток вiд знецiнення.

l) 3абезпечення та yMoBHi зобов'язання
3абезпечення або умовне 3обов'язання вiдображаеться
у звiтi про фiнансовий стан, колlи Компанiя
мае юридичне або об/рунтоване зобов'язання в результатi подiй, rло вiдбулися i
цiлком iMoBipHo, що
вiдбудеться вiдтiк економiчних вигод для погашення зобов'язанн". Яйо сума такого зобов'язання
значна, то резерви визначаються шляхом дисконтування очiкуваних майбрнiх потокilз грошових
коштiв 3 використанням ставки дисконтування до оподаткування , яка вiдобра*ае поточну
оцчкY часовоТ BapTocTi коштiв та, де це можна застосуватИ, ризики, що притамiаннiринкову
цьому
зобов'язанню.

3абезпечення реструrпуризацiт визнаеться, якlцо Компанiя затвердила деталь,ний план
реструпуризацii i про проведення реструкгуризацiI було оголошено публiчно, Компанiя не створюе
резерв для майбрнiх операцiйних збиткiв.

m)

Податок на прибуток
Податок на приблок включае в себе поточний податок на приброк за piK та вiдстрочений податок на
прибуrок. Податок на приброк вiдображаеться у звiтi про прибрки i збитки в повном}, оьъязi, за
винятком сум, lло вiдносяться до операцiй, якi вiдображаються сlсlадi iншого сукупного прибугку або
у
до операцiй з власниками, якi вiдображаються безпосередньо у складi власних кЬштiв.

поточний податок на прибуrок розраховуеться виходячи з-очiкуваного
розмiру оподатковуваного
прибугкУ за звiтниЙ перiоД з урахуванНям ставоК по податкУ на прйбуток, tцо
дiяв за стаНо|м на звiтну
дату, а такоЖ суми зобов'язань, що виникли в результатi угочнення сум податку на прибугок за
попереднi звiтнi перiоди.
вiдстрочений податок вiдображаеться у вiдношеннi часових рiзниць, що виникають мiж еiалансовою
вартiстю акгивiв та 3обов'язань, lло визнаються для цiлей ix вiдображення
у фiнансовiй звiтностi та Тх
податковою базою. Вiдстрочений податок не визнаоться lлодо наступних тимчасових
рiзниць: рiзниць,

пов'язаних з вiдображенням у фiнансовiй звiтностi ryдвiлу; рiзницi, що вiдносяться до аtсивiв та
зобов'язань, факг п_ервинного вiдображення яких не впливае Hi на бухгалтерський, Hi на
оподатковУваниЙ прибугок, а такоЖ часовиХ рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi компанiТ,
у
випадку, коли матеРинська компанiЯ мае можливiсть контролювати час
реалiзацiТ вказаних: рiзниць та
icHye впевненiсть в тому, що данi часовi рiзницi не будугь реалiзованi в найближчому майбрньому.
розмiр вiдстроченого податку визначаеться, виходячи з податкових ставок, якi будугь застосовуватися

в майбуrнЬому, В моменТ вiдновленНя часових рiзниць, базуючись на дiючих jOo по cyгi введених в

дiю законах станом на звiтну дату.
Вимоги за вiдстроченим податком вiдображаються в тому розмiрi, який вiдповiдае ймовiрноrэтi того, lло

в майбугнЬому буде отриманиЙ оподатковУваниЙ прибуrоК , цlо е достатнiм для того, щоб покрити
часовi рiзницi, неприйнятi видатки за податками та невикористанi податковi пiльги. Розмiр в""о, за
вiдстроченим податком зменшуеться в тому ступенi , в якому не icHye бiльше ймовiрнiсть того, що
буде отриплана вiдповiдна вигода вiд реалiзацiТ податкових вимог.
п) Винагорода працiвникам
ПрИ визначеннi розмiрУ зобов'язань у вiдношеннi короткострокових винагород спiвробiтникiв
дисконтування не застосовуеться, вiдповiднi витрати визнаються з урахуван1-1ям виконання
спiвробiтникам и своТх трудових обов'язкiв.
у вiдношеннi суц, tло очiкуються до виплат у якостi премiй або в рамках короткострокового плану
виплат премiй або участi в прибрках, визнаеться зобов'язання, якlло в КомпанiТ е дiюче юридичне або
передбачаеться сфорМоване зобов'язання по виплатам вiдповiдних сум, що виникло в результатi
здiйснення спiвробiтником своеi трудовот дiяльностi в минулому та розмiр цього зобов'язання можна
оцiнити з достатнiм ступенем надiйностi.
10
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фiнансова звiтнiсть за piк, lло закi1-1чився 31 грудн
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я

2О21 (cyMu навеОено в muсячах украiнськuх

о)

Визнання доходiв i витрат
Комiсiйнi та iншi доходи i витрати, як правило, вiдображаються у вiдповiдностi д,9 при1-1ципу
нарахування на дату надання вiдповiднот послуги. В тому випадку, якщо Компанiя виступае в якостi
агента, а не виконавця угоди, виручка вiдповiдае чистiй cyMi комiсiйних, що отримала Компанiя.
Процентнi доходи i процентнi витрати вiдображаються у складi прибрку або збитку з виliористанням
методу ефепивноТ п роцентноТ ставки.
Доходи у формi дивiдендiв визнаються у складi прибрку або збитку в той момент, коли у КомпанiТ
з'являоться право на отримання вiдповiдного платежу.
Приблки та збитки вiд перерахунку залишкiв в iноземнiй валютi вiдображаються за нетто-основою.
Непроцентнi витрати вiдображаються на дату отримання вiдповiдних ToBapiB та надання вiдповiдних
послуг, за виключенням випадкiв, коли витрати пов'язанi з зобов'язанням, в результатi ЯКОГо
зобов'язання та вiдповiднi витрати вiдображаються у фiнансовiй звiтностi.
р) 3BiTHicTb за Gегментами
Операцiйний сегмент е компонентом КомпанiТ, що бере участь в комерцiйнiй дiяльностi, вiд якОi BiH
отримуе прибугки, або несе збитки (включаючи прибутки та збитки у вiдношеннi операцiй з iнШИМИ
компонентами КомпанiI), результати дiяльностi якого реryлярно аналiзуються особою, lл,о вiдпОвiдае
за прийняття операцiйних рiшень при розподiлу pecypciB мiж сегментами та при оцiнцi фiнансових
результатiв Iх дiяльностi та у вiдношеннi до якого доступна фiнансова iнформацiя.
Компанiя оцiнюе продуlсивнiсть операцiйних пiдроздiлiв на пiдставi прибугкiв i збиткiв до
оподаткування. Принципи бухгалтерського облiку, якi використовуються для пiдготовки iнформацiТ За
сегментами такiж, як описано в вiдповiднiй примiтцi.
Компанiя здiйснюе дiяльнiсть в одному географiчному та бiзнес сегментi.

q)

Операцiiзпов'язанимисторонами

Пов'язанi сторони та операцiТ з пов'язаними сторонами оцiнюються вiдповiдно до МСБО 2,4 "Розкриття
iнформацiТ tлодо пов'язаних cTopiH>.

ПpuMimKu 0о фiнансовоi звimносmi

активи

Нем

Найменування показни ка
Нематерiальнi акгиви

У сшадi

Станом на 31 грудня 2020р.,

Станом на 31 грудня 2020р.,

тис. грн.

тис. грн.

1

1

нематерiальних активiв рахуеться доменне iм'я КомпанiI. 3а 2020 piK була нарахована

амортизацiя.

Ь)

OcHoBHi засоби (ряд. f011)
осl-|овних засобiв
Балансова
Най менування показника

OcHoBHi засоби

У складi

3нос

тис. грн.
7

основ1-1их

засобiв рахуе, ься обладнан Hrl

1 01

Найменування показника
Амортизацiя

с

Станом на 31 грудня 2020р.,
1

Станом на 31 грудня 2021р.,

тис. грн.

7
piK була нарахована
на аморт изацlя

Станом на 31 грудня 2020р.,

Станом на 3,1 грудня 2021р.,

тис. грн.

тис. грн.

4

5

ивиaмopтизyютЬcявpoзмipi100%yпepшoMyмicяцiixвиксlpиcтання.
ька заборrованiсть по нарахованим

Найменування показника

Станом на 31 грудня 2020р., тис.

140
Станом на 31 грулня2О2lр,, тис.

грн.

грн.

4560

327

Резерв

-2677

0

Разом

1883

327

,Щовгострокова заборгованiсть
по нарахованим доходам

11
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фiнансова звiтнiсть за piк, що закiнчився 31 грудня 2021 (cyMu навеOено в mчсячах украrнськuх
ерчвень, пкщо не вказано iнше)

У складi

довгосrроковоТ заборгованостi по нарахованим доходам облiковуеться заборгованiсть по
нарахованим вiдсоткам за користуванням позиками за MiHycoM створеного резерву сумнiвноi
заборгованостi по сплаченим вiдсоткам. Резерв був створений в частковiй cyMi cyмHiBHoT
заборгованостi. На кiнець року заборгованiсть погашена, а резерв вiдкоригований, методом сторно.
На залиtдок заборгованостi резерв не нараховувався, оскiльки вона не е сумнiвною, або про

TepMiHoB9Ho.

d

ька

lнща поточна дебiт

Найменуфання показника

lнша поточна

заборгованiсть

У

Hlcтb
1 155
Станом на 31 грудня 2020р., тис.

Станом на 31 грудня 2021., тис.

грн.

гDн.

дебiторська
1

20063

291 59

складi iнtчоТ поточноТ заборгованостi облiковуеться KopoTKocTpoKoBi позики

заборгованiсть по договорам фаtсорингу.

lнщi поточнiiнвести

та

дебiторська

1

Станом на 31 грудня 2020р., тис.

Найменування показника
lнша поточнi iнвестицii

Станом на 31 грудня2021р., тис.

грн.

грн.

768 583

817027

Протягом звiтного перiоду впливу використання закритих вхiдних даних (3-го рiвня) для перiодичних

оцiнок справедливоi BapTocTi на прибугок або збиток в Товариствi не було.

PiBeHb iepapxii справеОлuвоi варmосmi, dо якоео налeхQmь оцiнкч справеOлчвоi варmосmi BxiOHi.
3 piBeHb
2 piBeHb
1 piBeHb
класи аtтивiв та
усього

зобов'язань, оцiнених
за справедливою
вартiстю

(Ti, що мають
котирування, та

спостережуванi)
2020
2021

(Ti, що не мають

котирувань, але
спостережуванi)
202(l
2021

(Ti, що не мають

котирувань, i не

спостережуванi)
2020
2021

2021

768 583 817 027
817 027
lншi поmочнiфiнансовi
iнвесmчцii
,Що iнших поточних iнвестицiй Компанiя вiдносить придбанi акцi'tдля подальшого продажу
lдентиrфiкацiйний

Вид iнвестицiй

номер

Частка

статугному

в

2020
768 583

Балансова
BapTicTb, грн.

Акцii простi без документарнi iMeHHi ПАТ
кКременчуцький сталеливарний завод))
Частка у стат. кап.ТОВ "Телерадiокомпанiя
"Стчдiя 1+1"
Внесок до статугного капiталу ТОВ

0005756783

капiталi
24,90

0023729809

5,34

26 308 560 345

0033240вв7

24,81

264 670 бт2

,Щодатковий вкладений капiтал ТОВ

0033240887

(lHTEPABIA)
(lHTEPABlA>

44 194 154 508

10 935 з29 з28

в17 027 714 853

та еквlваленти
Найменування показника

1

Станом на

3,1 грудня 2020р., тис.

Станом на 31 грудня2021р., тис.

грн.

гон.

Рахунки у банка

201 8

17682

Готiвка

0

0

L2
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фiнансова звiтнiсть за piK, що закiнчився 31 грудня 2021 (cyMu навеOено в mчсячах украiнськuх
ерчвень, якщо не вказано iнше)

g)

3ареестрований(пайовий)капiтал(ряд.lа00)
Статрний капiтал КомпанiТ станом на31,12.2020 сrоад

6000,1)0 тис. грн.
Станом на 31 грудня2021'1 року перелiк осiб, частки яких у статугному фондi перевищують

Учасники (засновники)

Розмiр вкладу, тис.грн

цЕдlщЕвА вlкторlя lгорlвнА
Всього

6000,с
6000,с

%у

5%:

Статрному
капiталi
100,0%

{00,0

пп
Наймену|ання показника
Прибуток

Станом на 3't грудня 2020р., тис.

Станом на 31 грудня2021р., тис.

грн.

грн.

1

17714

0336

Розгtодiлу прибрку та виплати дивiдендiв у звiтному перiодi не було.
за товари (роботи, послуги) (ряд.16'|
Станом на 31 грудня 2020., тис. Станом на 31 грудня2021р., тис.

поточна кредито
Найменування показника

Поточна

грн.

грн.

281

1

кредиторська

заборгованiсть

У складi поточнот кредиторськоТ заборгованостi облitlовуеться заборгованiсть перед постачальниками
за поставленi послуги, пов'язанi iз обслуговування КомпанiТ, в с}сновному це юридичнi послуги.
Поточна

1

Станом на 31 грудня 2020р., тис.

Станом на 31 грудня2021р., тис.

грн.

грн.

,109

о

По iншим податкам iзборам

0

Раз<lм

109

0
9

Найменування показника

3аборгованiсть
прибугок

з

податку на

k) Поточнiзабезпечення(ряд.1660)
3а звiтний перiод Компанiею створено забезпечення cyMHiBHoT заборгованостi та забезпечення на
ви

Станом на 31 грудня 2020р.,

Найменування показника

забезпечення

на

вiдпчсток пеосоналч

виплату

тис. грн.

5

171

tншi поточнi зобов'язання

поточнi зобов'язання

по

поточнi зобов'язання

по

поточнi зобов'язання

за

договору позики

договоDч фапооингч

придбанi корпоративнi права

Разом

У

1

Станом на 3,t грудня 2020р.,

Найменурання показника

Станом на 31 грудня 2021р.,

тис. грн.

Gтаном на 31 грудня 2021р.,

тис. грн.

тис. грн.

9409

9409

0

0

875498

821 799

884907

831208

сrиадi iнших поточних забезпечень облiковуе,гься забсlргованiсть за договором

вiдсотковоТ

фiнансовоТ допомоги на поворотнiй ocHoBi та поточнi зобов'язання за придбанi iнвестицii.

1з

ТоВ

KAJ|

ерuвень,

U)

3а

Ви

кРос)

звiтнiсть за piK, що закiнчився 31 грудня 202,1 (cyMu навеOено в mчсячах украiнськчх
не вказано iнше)

доходiв i витрат
патом Bcix видiв дiяльностi в 2021 роцi Компанiею отримано наступний дохiд у cyмi 9336

3а piк, lло

закiнчився

3't

3а piK, що закiнчився

3'|

3а piк, що

закiнчився 3'l

3а piK, що закiнчився

31

грудня 2020 р.

Найменування показника

грудня 2021 р.

склали 9334 тис

звlтнии

Найменування показника

грудня 2020р.

витоати на оплатч працi
вiдрахчdання на соцiальнi заходи
Амортизацiя

грудня 2О2lр.

264

531

59

83

2

1

MaTepiafibHi затрати

витрати, що увiйшли до
iнiстративних витрат (податки
послуги cTopoHHix органiзацiй

1

-276

964

8997

405664
407953

ФiнансоЕi витрати

разом витрати

9334

BHi витрати (рядок 2130 звiry про фiнансовi результати за 202f piK)
адмiнiстративних витрат входять: 30'lб тис.грн.

3а piк,

Найменува1-11-1я показника

ц1о закiнчився 31

грудня 2020р.

3а piK, tцо закiнчився

31

грудня 2021р

витоати на оплатч працi
ня на соцiальнi заходи

264

53,1

58

83

Амортиdацiя
MaTepiahbHi затрати

2

1

, що

увiйшли до складу
витрат (податки та

послуги cTopoHHix органiзацiй
разом адмiнiстративнi витрати

1682

1682

2006

3016

)перачii з пов'язаними сторонами
"Розкритгя
i ЙронИ та операцiТ з пов'язаними сторонами оцiнюються вiдповiдно до МСБО 24
них
cTopiH>.
щодо
У ходi рвоеТ
дiяльностi Компанiя здiйснюе операцiТ iз пов'язаними сторонами. Сторони
ими у тому випадку, коли одна мае можливiсть контролювати iншу сторону або
вважаються пов'
лив на iншу стороiу при прийняттi фiнансових та операцiйних pilueHb. Пов'язанi
сугтевий
та
сторонц включают акцiонерiв, членiв Ьсновного управлiнського персоналу та членiв Тх сiмей,
сугтево
яких
ocTaHHi
на
або
акцiонерiв,
з
боку
дiяльнiсть
контролем
пiд
lться
lло
перiод

наступнi операцii з пов'язаними особами:
L4

ТоВ

KAJI

epuBeHb,

до

-

Фiзич
Компанiя

ви

-3

кРос)

звiтнiсть
не

piк, що закiнчився 3'l грудня 2021 (cyMu навеOено в mчсячах украrнськuх

iнше)

з обмеженою вiдповiдальнiстю <Альфа Крос> Самченко А.А. було нараховано
291,9 тис.грн). та виплачено (в розмiрi 302,7 тис.грн,) доходу у виглядi

(в

плати.

Дедiщевiй B,l, , яка одночасно, як фiзична особа, е засновником

особi

вiдповiдальнiстю кТОРГАЛ>, було нараховано (в розмiрi 1735,00 тис.грн.) та
(в розмiрi 2015,00 тис.грн) доходу у виглядi плати за наданi юридичнi послуги.
iям з
вiдповiдальнiстю кТОРГАIl> операцiй не було
уп равл iHcbKoeo

2020 piK

п

ерсон алу

управлiнського персоналу, вiдображена у сшадi адмiнiстративних витрат за
264, тис. грн., а за 2021 piK - 375 тис грн.

за розрахунками з iнlлими пов'язаними сторонами

и Товариства iз

3алишки
суб'

пов'язаними

сторонами,

пiд спiльним контролем, представленi таким чином:

на 31,12.2о2о

якi

представленi

на 31,12.2о21

заборгованiсть: валова BapTicTb
заборгованiсть: резерв

Торгова
lнша
Поточнi

280
768 583

0
898 000

Позики

заборгованiсть

Торгова
lншi
ОперацiТ

овариства

за piK, що закiнчився 31 грудня, iз пов'язаними

сторонами,

пiд спiльним контролем, представленi таким чином:

3а piK,

шlо закiнчився

3't грудня 2020 роцу

Чистий

3а piK, що закiнчився
грудня 2021 року

iзацiТ продукцiТ
i

п

якi представленi

cyMHiBHoi заборгованостi -

, послуг

ToBapiB,

(1 660)

lншi
витрати

(m)
,Щiял

заходiв
ризики,

iтика уп

ризиками

ризики. Компанiя здiйсню|} управлiння ризиками в ходi постiйного процесу
оцiнки
спостереження, а також за допомогою встановлення лiмiтiв ризику та iнших
контролю. Процес управлiння ризиками мае вирiшальне значення для пiдтримки
HocTi
КомпанiТ, i кожен окремий спiвробiтник КомпанiТ несе вiдповiдальнiсть за
рентабел
його обов'язками. КомпанiТ властивi ринковi ризики (кредитний, лiквiдностi,

КомпанiТ

ризики.

ризиками

(.)

U)

стану
(k)

uп

ризик

к
-

схильнiсть

за визначення та управлiннll ризиками несе !ирепорl Компанit.

к

отримання збиткiв Компанiею внаслiдок невиконання iT клiентами та
зобов'язань, Компанiя оцiнкlе кредитний ризик шляхом аналiзу фiнансового

кредитного ризику дорiвнюе балансовiй BapTocTi фiнансових аtсивiв.
15

3,1

тов
ерuвень,

Ризик
Пiдхiд

репрацi

у

платежi

Аналiз

KPOCD

звiтнiсть за piк, lло закiнчився 31 грудня2021 (cyMu навеOано а пuсячах украiнськuх
не вказано iнше)

являе собою ризик,

своIх зобов'язань.

з яким Компанiя може

зiткнути()я при залученнi коштiв для

до управлiння лiквiднiстю - це забезпеченняl, наскiльки це можливо, достатньоТ
для виконання своТх зобов'язань у строк без виникнення неприйнятних збиткiв або
ризику,

нижче таблицi представлена узагальнена iнфоllмацiя про договiрнi недисконтованi
фiнансовими зобов'язаннями КомпанiТ в розрiзi строкilз погашенн,t цих зобов'язань.
нансових активiв та зобов'язань по TepMiHax, що залиlлилисrl до погашення

На 31

2020

lнша

року

На

вчмоеу

До

3х
мiсяцiв

Bid 3
12

dо

мiсяцiв

поточна

Вid 1
0о5
poKiB

_

Б-iльше
с рок16

,129155

1291 55

HicTb

за

всьоео

роз.з

lншi

884907

- 884907

зобов'яJання
5

Поточнi

5

109

109

за
з

за
зi

розрахунками
страхуввння
Кредlит{рська
заборгоРанiсть
працi

за

11
11

оплати

276

276

това

Разом

l'язання

Чиста

На 31
lнша

2021 року

401

884907

885308

401

(755752)

(756153)

На
flo 3х
вuмоеу мiсяцiв

do Bid 1
12dо5
мiсяцiв_ poKiB_
Bid 3

Бiльше
5 poKiB

Elcboeo

поточна
20 063

20 063

16

тоВ (Ал
ерuвень,

КРос))

звiтнiсть за piк, lло закiнчився 31 грудня 2021 (cyMu навеOено в mчсячах yKpai'HcbKux
не вказано iнше)

327

327

3обов':
lншi
зобов'

83,1 208

в31 20в

1,1з

Поточнi

173

о

за

9

3

Креди,

забо

за
зi

icTb

ми

3

за
оплати

.кредиторська
за

Разом

,l0

8i31 38,|

Чиста

3,17

(в1 {318)

(d)

_

83139,|

й ризик
ризик - це ймовiрнiсть прямих витрат, пов'язаних зi змiною курсу гривнi до iнших валют.
не мае статей, номiнованих в валютi, вiдповiдно валютний ризик вiдсуrнiй.

ний ризик
ризик - це ймовiрнiсть прямих або непрямих витрат, пов'язаних з рiзними причинами, цlо

процесiв Компанiт, персоналу, технологiй та iнфраструlсури,

а також

залежить вiд

фаrпорiв, якi не е кредитними, риFlковими ризиками чи ризиками лiквiдностi, таких як, змiгtа
i нормативних вимог i загальноприйнятих стандартiв корпоративноi поведiнки або lT
операцiйними ризиками полягас у тому, щоб уникнуги фiнансових втрат i збиткiв для
та процедури контролю, якi обмежують iнiцiативу,

для загальноТ фiнансово'i ефекгивностi
або творчiсть Компанii.
Упра

Компанi
характ

каппалу

ПодiТ
24
24

Укратни

я капlталом

управляе струlсгурою свого капiт;алу i коригу0 il у свiтлi змiн в економiчних умовах та
ризику здiйснюваних видiвl дiяльностi. 3 метою пiдтримання або змiни струtсурlи
може скоригувати суму диlвiдендiв, tло виплачуються учасникам, повернуги капiтаtл
звiтноТ дати

2022р. Росiйська Федерацiя здiйснила вiйськове вторгнення на територiю Украiни. Указо,м
Украiни вiд24.02.2022р. Ne 64l2|J22 в YKpaTHi введено военний стан з 05 години 30 хвилин
l2022 року строком на 30 дiб, 15 березня Вrэрховна Рада_затвердила Указ ПрезидеНта
Про продовження строку дiТ восlнного стану в YKpaiHi>. Йдеться про продовження lli't
стану ще на 30 днiв - з 05 години 30 хв. 26 березня до 24 квiтня 2022 року включно.
вторгнення в УкраТну вiдбулося ttаприкiнцi лк)того 2022 року, це подiя, яка не вимаг.lе
L7

тов
ерчвень,

Компа
Вра

кРос)

3BiTHicтb 3а PiK, lЛО 3акiнчився 31 гlэудня 2О21 (cyMu навеОено в muсячах yKpaiHcbаux

не вказано iнше)

я пiсля звiтного перiоду та яка не вплинула на показники фiнансовоТ звiтностi, пiдготовленоi
станом на 3,1 грудня 2021 року.

те, lло перебiг вiйни може супево вплинrги на операцiйне середовище в

KpaTHi,

ост

врегул ювання неможливо передбаlч ити з доста.,]-н ьою вiрогiдн iстю.

Вплив

пiсля звiтноТдати
ухвалила рiшення надалi спостерiгати за ситуацiею та готова внести коригування до
Т звiтностi, за необхiдностi, tцойно зможе оцiнити вплив.
МаГаеТЬСя Забезпечити безперервне впровад>l:ення дiяльностi, в умовах вiйськового стан}/.
НеСТабiЛЬнiСтЬ може iснувати i в найближчошrу майбуrньому i icHye ймовiрнiсть того, що
BapTicTb аlсивiв та прибрковiсть КомпанiТ мс,жугь знизитись.

Ком
Ком

Очiку
в
Bci

вплив на насryпний звiтний перiод

И ВИlЛеВИкладене, руйнiвнi наслiдки вторгнення РосiйськоТ ФедерацiТ в YKpaiHy охоплюють
ЖИТТЯ, екОномiчнi наслiдки вiйнlл матимугь значний вплив на бухгалтерськiй облiк та

звiтнiсть, ОСкiльки ситуацiя постiйно змiнюет,ься i виника,гиме потреба у постiйному та регулярному
перег
бУхгалтерських оцiнок, вiдповiдних моделей та пiдходiв для вiдображення акгуальнот,
правдивоТ iнформацiТ в бухгалте;)ському облiку та фiнансовiй звiтностi
доречноТ
Проте
неви3наченостi подiй, пов'язаних зi вторгненням PociT в Украiну, якi можугь сугтево
впл
На ОпеРацiЙне середовиlле в KpaiHi, Компанiя не мае пракгичноТ можливостi точно та надiйно
оцiнити
вплив
на фiнансовий стан i фiнансовi рФультати дiяльностi
КомпанiI
майбрньому.
Компанiя уЕlажно слiдкуе за фiнансовими наслiдками,
викликан ми зазначеним

n{l
Керiвник
Гt

бухгалтер

ъ\
\eJ

А.А.Самченко
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