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ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо аудиту рiчноi фiнансовоi звiтностi

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
(гоу кЕш>

станом на 31 грудня'2020 року

Учаснuкам ТоВ dоУ КЕШ))

Щумка

Ми провели аудит рiчноi фiнансовоi звiтностi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ кГОУ КЕШ) (код еДРПОУ 343t2З489, мiсцезнаходженнJI: б1007 м.
XapKiB, вулиця Кричевського, б.39) за2020 piK, що складаеться з:

- Балансу (звiту про фiнансовий стан) на 31 грулня2020 року,

- Звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд) за 2020 piK,

- Звiту про рух грошових коштiв (за непрямим методом) за 2020 piK,

- Звiту про власний капiтал за 2020 piK,

- Примiток до даноi рiчноi фiнансовоi звiтностi, включаючи стислий виклад значущих
облiкових полiтик (далi - фiнансова звiтнiсть).

На нашу д}мку, фiнансова звiтнiсть, що додаеться, вiдображае достовiрно, в ycix
суттевих аспектах фiнансовий стан ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
кГОУ КЕШ> (далi - Товариство) на 31 грудня 2020 року, його фiнансовi результати i грошовi
потоки за 2020 piK, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi (МСФЗ) та
вiдповiдае вимогам Закону Украiни кПро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
YKpaihi> J$996-XIV вiд 16.07.1999 року щодо скJIадання фiнансовоi звiтностi.

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

вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi нашого звiту кВiдповiдальнiсть
аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi>. Ми е незшIежними по вiдношенню до Товариства
згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв отики дJuI
бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в YKpaihi до нашого аудиту
фiнансовоТ звiтностi, а також виконЕlли iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та
Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаемо, що отриманi нами аудиторськi докази е достатнiми i прийнятними дJuI
використання ix як основи для нашоi думки.
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Ключовi питання аудиту

Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, були
ЗначУшими пiд час нашого аудиту рiчноi фiнансовоi звiтностi за поточний перiод. Щi питання
розглядались в KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовоi звiтностi в цiлому, при цьому ми не
висловлюсмо oкpeмoi думки щодо цих питань.

ми виконали обов'язки, що описанi в роздiлi нашого звiту <вiдповiдальнiсть аудитора за
аУДИТ фiнансовоi звiтностi>, в тому числi щодо цих питань. Вiдповiдно, наш аудит включав
ВИКОНаННЯ ПРОцеДУр, розроблених у вiдповiдь на натIIу оцiнку ризикiв суттевого викривлення
фiнансовоi звiтностi. Результати наших аудиторських процедур, в тому чиспi процедур, що
були виконанi пiд час розгляду зазначених нижче питань, служать основою дJUI висловлення
думки щодо фiнансовоi звiтностi, що додасться.

Резерв пid зменuлення корuсносmi креdumiв mа забореованосmi клiенmiв

У зв'язку з сутгевiстю заборгованостi клiентiв за наданими позикаI\4и, якi скJIадають
наЙсуттевiшу частку загальних активiв Товариства, а такояt у зв'язку зi складнiстю суджень, якi
Мало ЗасТQсоВУВати Товариство для своечасного визнання i коректного розрахунку очiкуваних
КРеДИТних збиткiв вiдповiдно до стандарту МСФЗ 9 кФiнансовi iнструменти), ми визначили це
питання ключовим питанням аудиту.

Розрахуноtt очiкуваних кредитних збиткiв робиться на ocHoBi методики оцiнки, в якiй
ВИКОРиСТоВУються icToTHi неспостережувальнi вхiднi данi i фактори, а також складне
сТатистичне моделювання та експертне судження. Щя методика використовуються з метою
ВИЗнаЧення Ймовiрностi дефолту, прогнозованоi величини кредитноi заборгованостi, схильноi
ДО РИЗИКУ ДефОлтУ, i рiвня втрат у разi дефолту на пiдставi наявних iсторичних данrтх i
ЗОВНiшньоi iнформацii. Використання iншоi методики може призвести до сут"гсво iншоi оцiнки
ОчiкУваних кредитних збиткiв та може мати суттевий вплив на фiнансовi результати
Товариства.

В ходi нашого аудиту ми придiлили увагу оцiнцi припущень, що використовувzIлися дJuI
ВИЗНаЧення параметрiв резервування та розрахунку очiкуваних кредитних збиткiв на
портфельнiЙ ocHoBi. Нашi аудиторськi процедури включали оцiнку методологii, що застосована
Товариством для розрахунку резерву. При TecTyBaHHi зменшення корисностi, розрахованого на
ПОРтфельнiЙ ocHoBi, ми проанаJIiзува-пи використовуванi статистичнi моделi, ключовi вхiднi
Данi та припущення, а такоя( застосування прогнозноi iнформацii при розрахунку очiкуваних
кредитних збиткiв.

Iнформацiю про резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки за наданими позиками i
ЗабОргованiстю клiентiв розкрито в примiтцi кIнша поточна дебiторська заборгованiсть>>.

Iнша iнформацiя, що не е фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо Hei

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя
СклаДасться з зi звiтних даних Товариства станом на 31. 12.2020 року, що готуються за вимогами
КПОРядкУ надання звiтностi фiнансовими компанiями, фiнансовими установами - юридичними
особами публiчного права, довiрчими товариствами, а також юридичними особами
СУб'ектами господарювання, якi за своiм правовим статусом не е фiнансовими установами, €uIе
МаюТЬ визначену законами та нормативно-правовими актап,Iи .Щержфiнпослуг або
Нацкомфiнпослуг можливiсть надавати послуги з фiнансового лiзингу>, затвердженого
РОЗпорядяtенням Нацiона_пьноi KoMicii, що здiйснюе державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг, J\lbЗ840 вiд26.09.2017 року, але не е фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом
аудитора щодо неi,



J

l)

-l
-J

-J

-J

-J
_l

-]

-]

-]

-]

-l
-]

-]

l
-l

_.t

-_

i

наша думка щодо фiнансовоi звiтностi не поширюеться на iншу iнформацiю, та ми не
робимо висновок з будь - яким piBHeM впевненостi щодо цiсi iншоi iнформацii. 

-

у зв'язltу з нашим аудитом фiнансовоi звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е ознайомитися
з iншою iнформацiею та при цьому розглянути) чи icHye суттева невiдповiднiсть мiж iншою
iнформацiсю та фiнансовОю звiтнiсТю абО нашимИ знаннями, отриманими пiд час аудиту, або
чи ця iнша iнформацiя виглядае такою, що мiстить суттеве викривлення. Якщо на ocHoBi
проведеноi нами роботи ми доходимо висноВкУ, Що icHye суттсве викривлення цiеi iнформацii,
ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбнЬ було О
включити до нашого звiту.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими
повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть

управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання
фiнансовОi звiтностi вiдповiдно до мсФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку
управлiнський персонilл визначае потрiбною дJUI того, щоб забезпечиlи складання фiнансовоi
звiтностi, що не мiстить суттевих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

при складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонЕlJI несе вiдповiдальнiсть за
оцiнкУ здатностi ТоваристВа продоВ}куватИ своЮ дiяльнiстЬ на безперервнiй ocHoBi,
розкривакiчи, де це застосовно, питання, Що стосуються безперервноari дi"п"ностi, та
використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського
облiку, kpiM випадкiв, якщо управлiнський персонал або плануе лiквiдувати компанiю чи
припинити дiяльнiсть, або не мас iнших речrльних альтернатив цьому.

Ti, кого надiлено найвищими повновая(еннями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за
процесом фiнансового звiтування Товариства.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi
нашими цiлями с отримання обrрунтованоi впевненостi, що рiчна фiнансова звiтнiсть

товариства за2020 pik в цiлому не мiстить суттсвого викривлення внаслiдок шахрайства або
помилки, та надання звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть е
високиМ piBHeM впевненостi, проте не гаранту€, Що аудит, проведений вiдповiдно до мсд,
завжди виявитЬ суттеве викривлення, коли воно icHye. Викривлення можуть бути результатом
шахрайстВа абО помилки; вони вваЖаються суттсвими, якщо окремо або в сукупностi, як
обгрунтовано очiкуеться, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що
приймаються на ocнoBi цiеi фiнансовоi звiтностi.

ВиконуюЧи аудиТ вiдповiднО до вимоГ мсА, ми викорИстовуемО професiйне судження
та професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. OKpiM того, ми:

- iдентифiкуемо та оцiнюсмо ризики суттсвого викривлення фiнансовоi звiтностi
внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляемо та виконусмо аудиторськi процедури у
вiдповiдь на цi ризики, та отримуемо аудиторськi докази, що е достатнiми та
прийнятними для використання ik як основи для нашоi думки. Ризик невиявлення
суттсвого викривлення внаслiдок шахрайства е вищим, нiж для викривлення внаслiдок
помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски,
HeBipHi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;

- отримУ€мо розуМiння захОдiв внутРiшнього контролю, Iло стосуються аудиту, для
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення
думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контропю;

- оцiнюсмо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обrрунтованiсть облiкових
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацii, зроблених управлiнським персонzшом;

- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на
ocHoBi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи icHyc суттева



НеВИЗНаЧеНiсТь щодо подiЙ або умов, якi поставили б пiд значний cyMHiB можливiсть
ТОвариства продов}кити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо
iСнУвання такоi cyTTeBoi невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своему звiтi
аУДИТОРа До вiдповiдних розкриттiв iнформацii в фiнансовiй звiтностi або, якщо TaKi
розкриття iнформацii е неналежними, модифiкувати свою Думку. Нашi висновки
ГРУнТУються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. BTiM
майбутнi подii або умови можуть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на
безперервнiй ocHoBi;

- ОЦiнюемо загальне подання, структуру та змiст фiнансовоi звiтностi включно з

РОЗКРиТТями iнформацii, а також те, чи покчLзуе фiнансовий звiт операцii та подii, що
ПОКладенi В основу iT складання) так, щоб досягти достовiрного вiдображення.

ми повiдомляемо управпiнському персоналу iнформацiю про запланований обсяг та
час проведення аудиту та cyTTeBi аудиторськi результати, включаючи будь-якi cyTTeBi недолiки
заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

ми також надаемо управлiнському персонаIry твердження, Що ми виконали доречнi
етичнi вимоги щодо незаJIежностi, та повiдомляемо iM про Bci стосунки та iншi питання, якi
могли б обrрунтовано вва}катись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це
застосовно, щодо вiдповiдних застерожних заходiв.

BiDoMocmi про суб'екmа ауdumорськоi Diяльносmi, tцо провiв ауdum:
Назва: Товариство з обмеясеною вiдповiдальнiстю <УкраТнська аудиторська служба>
Код €ДРПоУ: 21l98495
Мiсцезнаходження: б1003, м. XapKiB майдан Конституцii, 1, б пiд'iЪд, к.6З-12
Номер в PeecTpi аудиторiв та субОектiв аудиторськоi дiяльностi: 2013 фоздiл IV. Суб'скти

аУДИТОРСЬкоi дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аулит фiнансовоi звiтностi
пiдприемств, що становлять суспiльний iHTepec)

Ключовим партнером з аудиту, результатом якого е цей звiт незалежного аудитора, с
Заплкова Галина Григорiвна.

Ключовий партнер з аудиту /Замкова Галина Григорiвна/
(NЬ l00390 в PeecTpi аудиторiв та
суб' eKTiB аудиторськоТ дiяльностi)

Генеральний директор
ТОВ <<YKpaihcbrca
аудиторська служба>>

06 серпня 2021 року

Замкова Галина Григорiвна /
(J\b 100390 в PeccTpi аудиторiв та
суб' eKTiB аудиторськоi дiяльностi)
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До:аток l
до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського
об.тiку
l "Загальнi вимоги до фiнансовоi звiтностi"

,Щата (piK, мiсяць, число

Пi:присмство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАJIЬНIСТЮ "ГОУ КЕШ" за еЩРПОУ
.::trторiя XAPKIBCbKO ОБЛ. M.XAPKIB за КоАТУУ
Органiзачiйно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю за КОПФГ
Blr: економiчноi Iншi види кредитування за КВЕ.Щ

_-.:е.]ня кiлькiсть 6
:.:.еса. вул. Кричевського, буд.39, м, XapKiB, XapKiBcbKo обл., бt007, YKpalHa

_,l:;tця вимiру: тис. грн. без десяткового знака (oKpiM роздiлу IV Звiту про фiнансовi результати (Звiту

;l Kr lrttий лохiл) (t|lо;зrчrа. N 2), г;эоrllовi покiвниклl якого наводяться в гривнях з копiйкаtчtи)

--l,-.:]ено (зробити позна!Il(у "v" у вiдповiднiй клiтипцi):
: - t],]o;fi оннями (стандартами) бухгалтерського облiку

,,,,:. х народними стандартами фiнансовоi звiтностi

Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
на 31 грудня 2020 року

ФормаN 1 КодзаДКУД 180l00l

коди
202l lot1 01

43 123489

63 10100000
|20
64.92

ч

Актив
Код

рядка

на початок
звiтного
перiоду

На кiнець звiтного
перiоду

1 2 J 4

I. Необоротнi активи
.,. :' ::, !'l]li.t_lbHl акТlIВи 1000 19 30

л :: э:сttit вар-t,iс,гь 1001 20 4\

l ::,'j i,L я 1002 1 11

Нсзавершенi капiтальнi iнвестицii 1005 13 24

, ..: . jJcooll 10 0 46 28,7

lcHa 10 1 8,7 з49
0 2 4| 62

. , ,,;lII,1 II\,l]\ \o\llc,]-L 10 5

_ : -.:\)Kll]l Olo,rloГlrlнl аItТИI]и 1020

.]овюсгрковi фiнансовi iнвестицii:
за методом участi в капiталi iнших п

1030

- .f -tHcoBl 1нвестиц1l 035

BaHlcTb l040
l податковl активи l 045

l аI(Tиви l090
)il опl I 109

,78
341'

oD0THl активи
00

: iilЧl з?lПllси 01 1

не будiвництво 02
я 03

,.l,: l бitt.,lогiчtti ак,гlлви 10
- J :] _ t)pcbкa заборгованiс,гь за rtродукцiю, товари, роботи, послуги 25 24 42

Jбiторська заборгованiсть за розрахунками :

за внланими авансами
1 130

..,_i^.eTo\I 35
,, .a\t\,чlIсл1 з нап 36

сть з них доходlв 40 1289

l ,,ti Ir.)tIIiл лOбi, гованlсть 55 4,740

Поточнi dtiHaHcoBi iнвестицii 60

Грошi та ix еквiваленти 65 3402 216

]],.i 66

Рах\ъки в банках 6,7 3402 276

ВlrгDати майбутн ix rтерiодiв 70 2

Iншi оборотнi активи 90

!-сього за Dоздiлом II 95 з429 6348

III. Необоротнi пктив1,1, yTpllMyBaHi для продажу, та групп вltбl,тгя 200

Ба.rанс 300 3507 бб89



Пасив
Код

рядка

на початок
звiтного
перiоду

На кiнець звiтногс
порiод1

1 2 з 4

3аресстрований (пайовий)
I. Власний капiтал

капiтал 1400
3 зOс

7090
Внески до незареестрованого статутного капiталу 401

капiтал у дооцiнках 405

[одатковий капiтал 4 0

Емiсiйний дохiд 4 l
Накопиченi KypcoBi рiзницi 4 2 2 0
Резервний капiтал 4 5

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 420 (400. 146
неоплачений капiтал 425 (1 131
Вилучений капiтал 430

Усього за Dоздiлом [ 495 2 902 6105
II. {овгостроковi зобов'язання i здбезпечення

В iдстроченi податковi зобов'язання 1 500

.Щовгостроковi кредити банкiв 1510
Iншi довгостроlсовi зобов'язання 15 15 106

.Щовгостроковi забезпечення 1 520

Щiльове (liнансування 1 525
Усього за роздiлом II 1595 106

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

довгостроковими зобов'язаннями 1б 10 109
товари, роботи, послуги 615 1 252
розрахунками з бюджетом 620 2 42
у тому числi з податку на прибугок 621 з2
розрахунками зl стрtlхування 625 z l
розрахунками з оплати пDацl 630 8 з9

поточнi забезпечення 660 26

Щоходи майб}тнiх перiодiв 665
Iншi поточнi зобов'язання 690 592
УсьЬго за роздiлом III б95 б05 418

IY. Зобов'язання, пов'язанi з необоротними актиВамиarЩý
утри мува н и ми для п родажу, та група м и в ибуттФZ-týЁ 1;:U_"] . щ.,

Баланс ao;f;r 3 50? ,/ 6689

Керiвник

Головний буtгалтер

Громченко Сергiй Вiталiйов

Колiбабiна Лiлiя BiKTopiBHa
,<a
ф,|\о

-,TO,ylgKiKE
, -иф,/,#ý

8-ffi
' Branuruarr"" в порядку, встановленому центральним органом
виконавчоi влади, що реалiзуе державну полiтику у сферi статистики.
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,Щата (piK, мiсяць, число)
Пiдприемство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГОУ за е,ЩРПОУ

(найменування)

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
за 2020 piK

код за дкуд l 1sOю03 IФорма N 2

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття
Код

рядка

5а звlтнии
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього

року
1 2 J 4

Чистий дохiд вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) 2000 44з4
Собiвартiсть реалiзованоi продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) 2050
Валовий:

прибуток 2090
збиток 2095

Iншi операцiйнi доходи 2l20 187 2,7

dохid вid зм,iнu варпlосmi aKmuBt|B якi оцiнююmься за справеOлuвою 212l
dохid вid первiсноzо вuзнання бiолоеiчнuх акmuвiв i сiльськоzоспоdqрськоi' 2122
doxid Bid вuкорuсmання кошmiв, звiльненuх вid опоdаmкуваня 2 ]23
Адмiнiстративнi витрати 21з0 (2 l|2\ (400)

витрати на збут 2150
Iншi операцiйнi витрати 2180 l 9з0) (2,7)

Фiнансовий результат вiд операцiйrноi дiяльностi:
rЮибуток 2l90 519
збиток 2|95 (400)

Дохiд вiд участi в капiталi 2200
нш фiнансовi доходи 2220

Iнш доходи 2240
Фiнансовi витрати 2250 (1)

Втрати вiд участi в капiталi 2255
Iншi витрати 22,70

Фiнансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 578
збиток 2295 (400)

Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2300 з2
Прибуток (збиток) вiд припиненоi дiяльностi пiсля оподаткраншI 2з05
Чистий фiнансовий результат:

прибуток 2з50 546
збиток 2з55



Стаття
Код

рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
noKv

l 2 з 4

,Щооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400

Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405

Накопиченi KypcoBi рiзницi 24l0
Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних пiдприемств 24l5
Iнший сукупний дохiд 2445

Iнший сукупний дохЦ до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455

Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460

Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350,2355 та2460) 2465 546 (400)

П. СУКУПНИЙ ДОХIД

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ

Iv. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIИ

Керiвник

Головний бухгалтер

Громченко Сергiй Вiталiйович

Колiбабiна Лiлiя В iKTopiBHa

Назва cTaTTi
Код

рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
Dокч

1 2 J 4

матерiальнi затрати 2500 20 9

Витрати на ошlату працi 2505 426 9,7

Вiдрахування на соцiальнi заходи 25 10 89 2|
Амортизацiя 25|5 зl 42

Iншi операцiйнi витрати 2520 з4,76 258

Разом 2550 4042 42,7

за аналогiчний
перiод

попереднього

чна кiлькiсть простих акцiй

гований чистий прибуток (збиток
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Додаток 1

до Нацiонального положення
(стандарту) бухгалтерського облiку 1

"3агальнi вимоги до фiнансовоТ
звiтностi"

,Щата (piK, мiсяць, число)
за едрпо

Пiдприемство товАриство з оБмЕжЕною вlдповlдАJlьнlстю "гоу кЕш,
(найменування)

3BiT про рух грошових коштiв (за прямим методом)
2О2О р.

Форма Noз Код заДКУД lf-аЙЙ-|

12 3,1

Стаття
Код

рядка
3а звiтний перiод

3а аналоriчний перiод
попереднього року

1 2 3 4
l. Рух коtлтiв у результатi операцiйноТдiяльностi

Надходження вiд:

РеалiзацiТ продчкцiТ (ToBapiB, робiт, послчг) 3000 1 938 6
Повернення податкiв i зборiв з005
у тому числi податку на додану BapTicTb 3006

Цiльового фiнансування 301 0
надходження вiд отримання счбсидiй. дотацiй 301 1

Надходження aBaHciB вiд покупцiв i замовникiв 301 5

Надходження вiд повернення aBaHciB 3020

Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних
рахунках

3025

Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) з035
надходження вiд операцiйнот оренди 3040
Надходження вiд отримання роялтi, авторських винагород 3045
Надходження вiд страхових премiй 3050
Надходження фiнансових установ вiд повернення позик з055 7 866
lншi надходження 3095 814 1

Витрачання на оплату:

ToBApiB (робiт, послуг) 31 00 (7в4 (85)

Працi 31 05 (312) (71

Вiдрахувань на соцiальнi заходи 31 10 (85) 18)

3обов'язань iз податкiв i зборiв 3115 (77) 16)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибчток 31 16

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану BapTicTb 3117

Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв 31 
,18 (453) (16)

Витрачання на оплату aBaHciB з1 35 1 89)
Витрачання на оплату повернення aBaHciB 31 40 (6)

Витрачання на оплату цiльових BHecKiB 31 45

Витрачання на оплату зобов'язаннь за страховими контрактами 31 50

Витрачання фiнансових установ на надання позик 31 55 (1 3 953)
lншi витрачання 31,90 (134) (114)
Чистий рух коштiв вiд операцiйноТдiяльностi 31 95 (5 160)

. ll. Рух коштiв у результатi iнвестицiйноТдiяльностi
Надходження вiд реалiзацiТ:
фiнансових iнвестицiй 3200
необоротних акrивiв 3205

Надходження вiд отриманих:
вiдсоткiв з215
дивiдендiв 3220

надходження вiд депивативiв 3225
Надходження вiд погашення позик 3230

Надходження вiд вибуггя дочiрнього пiдприемства та iншоТ
господаDськоТ одиницi

3235

lншi надходження 3250
Витрачання на придбання:

фiнансових iнвестицiй 3255

необоротних активiв 3260 (21)
Виплати за деривативами з270
витрачання на надання позик 3275



Витрачання на придбання дочiрнього пiдприемства та iншоТ

господарськот одиницi
3280

lншi платежi з290

ч истий рух коlлтi в вiд i нвестицiйнот дiял bHocTi 3295 (21

lll. Рух коштiв у результатi фiнансовоi дiяльностi
Надходження вiд:

Власного капiталу 3300 2 657 3 302

отримання позик зз05 893 618

Надходження вiд продажу частки в дочiрньому пiдприомствi 331 0

|ншi надходження 3340

Витрачання на:

Викчп власних акцiй 3345

погашення позик 3350 1 597)

Сплату дивiдендiв з355

Витрачання на сплату вiдсоткiв 3360 1

Витрачання на сплату заборгованостi з фiнансовоТ оренди JJьэ (9)

Витрачання на придбання частки в дочiрньому пiдприемствi 3370

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочiрнiх
пiлпоиемствах

3375

lншi платежi 3390

Чистий рчх коlлтiв вiд фiнансовоТдiяльностi зз95 1 94з

Чистий рух грошових коштiв за звiтни!дqр!9д з400 3 238 3 920

Залич.lок коштiв на початок року 3405 3 402 3 428

Вплив змiни валютних курс!в на залишок коштi 341 0 .-,112 26

3алишок коштiв на кiнець року .$ ZdN'. ibi:J,liftы5 ,/ 276 з 402

LJ-fu; эгiй Вiталiйович

лiя BiKTopiBHa)кЁш, Ё?пн l ./ '--

ry:d,lJ/ 
Kolliбабiна Лi

tБ.;р.-л.i-\;
Mic.:,9_3
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Додато( r

до }lаt*)нального положення
(стаtцарту) бцгалтерського облiку,t
Загальнi вимоги до фiнансовоТ
зsiтностi"

Пiдприемство

Керiвник

Головний

!ата (piK, мiсяць, число)
за еflРПОУ

товАриство з оБмЕжЕною вlдповlдАльнlстю "гоу кЕш"
(найменування)

3BiT про власний капaтал
за 2020 р.

2021 l 01 01
43123489

Форма N94 Коа заДКVД@t

Сергiй Вiталiйович

Лiлiя BiKropiBHa

Чистий прибуток (збиток) за

Частка iншого сукупного доходу
асоцiйованих i спiльних

Сума чистого прибутку, належна
до бюджету вiдповiдно

Сума чистого прибутку на

бухгалтер
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ПРИМIТКИ ДО PIIIHOI ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВIДАЛЪНIСТЮ

(dOY кЕШ> ЗА 2020 PIK

н ацrя про IoBa

Повне найменування пiдприемства
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАJЪНIСТЮ
"гоу кЕш"

Скорочене найменування
пiдприсмства

тов "гоу кЕш"

Органiзацiйно-правова форма
пiдприемства

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Код еДПОУ 4з12з489

Юридична адреса пiдприсмства
61007, XapKiBcbKa обл., MicTo XapKiB, ВУЛИЦЯ
кРИЧЕВСъкоГо. будинок З9

,Щата i номер запису в единому
державному peccTpi юридичних
осiб, фiзичних осiб-пiдприсмцiв та
громадських формувань

,Щата запису: 19,07 .20|9
Номер запису: 1 480 l02 0000 081569

Розмiр заресстрованого
статутного l<апiталу. тис. грн.

7 090 14з,50

Розмiр неоплаченого статутного
капiталу, тис. грн. з урахуванням
кчрсових рiзниць

1 1з0 984,00

засновник Радостовець Володимир Миколайович
Вид дiяльностi по КВЕД-2010 64.92 Iншi види кредитування.

Форми ведення бухгалтерського
облiкч

Журнально-ордерна

Керiвник
Буренок,Щенис Сергiйович, з 14.06.2021 Громченко Сергiй
вiталiйович

Головний бухгалтер
Колiбабiна Лiлiя В iKTopiBHa

J Середня кiлькiсть працiвникiв протягом звiтного року - З людини. (станом на 31.12.2020 - з
людини.).

-1 Товариство мае своiми основними цiлями отримання прибугку вiд надання фiнансових послуг, ТОВ
J кГОУ КЕШ) зареестровано у PeecTpi фiнансових установ 10,10.2019 року, надано свiдоцтво ФК

Nq1256. 21J0.2019 року Нацкомфiнпослуг надано безстрокову лiцензiю на послуги з надання коштiв
--l у позику, в тому числi на умовах фiнансового кредиту.

J

-1 Основа пiдготовки фiнансовоi звiтностi.
l Фiнансова звiтнiсть була складена за принципами Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi, за
- формами, що затвердженi наказом МФУ вiд07.02.2О13 р, Nэ 73.

__l При пiдготовцi фiнансовоТ звiтностi Товариство робить оцiнки та пригryщення, якi мають вIuIив на

| визначення суми активiв та зобов'язань, визначенIш доходiв та витрат звiтного перiоду, грунтуючисьJ на МСФ3, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiсiею з тлумачень мiжнародноТ фiнансовоI
звiтностi.

i OcHoBHi принципи облiковоТ полiтики, якi були використанi при пiдготовцi зазначеноi фiнансовоiJ звiтностi наданi нюкче.

В шtю mа н ad анttя iH ф орма t4ii.

Функцiональною вzlлютою фiнансовоТ звiтностi Товариства е гривня.
Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах украiЪських гривень, якщо не вказано iнше.



Курса обмiну вOлюm
Товариство використовувiIло офiцiйнi курси обмiну вzulют на кiнець року пiд час пiдготовки

фiнансовоТ звiтностi:
31 грулня 2020 року

28,2,746

3i грудня 2019 року

2з,6862Гривня/долар США

Пранцuп безперервносmi diяльносmi
Керiвництво пiдготувало зiвначену фiнансову звiтнiсть на пiдставi принципу безперервностi
дiяльностi. В найближчому майбутньому Товариство вiдчуватиме вплив нестабiльноТ економiки в

державi, нестабiльнiсть фондового ринку Украiни, а також вплив пандемii COVID-l9. HaToMicTb,
запровадження карантинних та обмежувrtльних заходiв, пов'язаних з пандемiею COVID-l9, може
мати своТм наслiдком негативний непрямий фiнансовий вплив на дiяльнiсть Товариства, який полягае

у зниженнi платоспроможностi контрагентiв, що потенцiйно може призвести до зниження дiловоi
активностi та погiршення результатiв фiнансовоi дiяльностi Товариства. Керiвництво Товариства
продовжуватиме монiторинг потенцiйного впливу цiсТ ситуацiТ та буде вживати ycix можливих KpoKiB

для мiнiмiзацiТ if наслiдкiв,
Також економiчна стабiльнiсть Товариства з€Lпежатиме вiд ефективностi фiскальних i iнших заходiв,
якi реалiзуе уряд УкраiЪи та розвитку фондового ринку УкраiЪи. Щана фiнансова звiтнiсть
пiдготовлена на ocнoBi припущення, що Товариство безперервно функцiонуватиме в осяжному
майбутньому. IJe допущення передбачас реалiзацiю активiв i виконання Товариством узятих на себе
зобов'язань, в ходi cBoei звичайноТ дiяльностi. Таким чином, фiнансова звiтнiсть не мiстить яких-
небудь коригувань вiдоброкених сум активiв, якi були б необхiдними, якби Товариство не мало
можливостi продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому або у випадку коли вона була б вимушена

реалiзовувати своТ активи не в ходi свосТ звичайноi господарськоi дiяльностi.

OcHoBHi принципи облiковоi полiтики

Товариство веде бухгалтерський облiк у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства Украihи,
Закону Украiни кПро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaihi>, Мiжнародних
стандартiв фiнансовоi звiтностi, Статуту та Облiковоi полiтики.
Облiкова полiтика на 2020 piK була затверджена нака:!ом вiд 0З .0 1 .202020 р, Nч 1

OcHoBHi засоби
Товариство визначае матерiальний об'ект основним засобом, якщо BiH утримуеться з метою
використання ix у процесi своеi дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i
соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацii) яких бiльше
одного року та BapTicTb яких бiльше 20 000 грн.

TepMiHa Kopacшozo вuкорuсmання основнuх засобiв,
Оцiнка TepMiHy корисноi служби основних засобiв проводилася iз застосуванням професiйноi думки
на ocHoBi наявного досвiду вiдносно аналогiчних активiв та TepMiHiB фактичного використан}IJI

об'ектiв на дату скJIадання звiтностi. Майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з цими активами, в

основному будуть отриманi в результатi ix використання. Проте iншi чинники, TaKi як застарювання,
з технологiчноТ або комерцiйноТ точки зору, а також знос устаткування, часто приводять до
зменшення економiчних вигод, пов'язаних з цими активами. Керiвництво оцiнюе TepMiH корисного
використання основних засобiв, виходячи з поточного технiчного стану активiв i з урахуванням
розрахункового перiоду, протягом якого данi активи приноситимуть економiчнi вигоди. При цьому
до уваги приймаються наступнi ocHoBHi чинники: (а) очiкуваний TepMiH використання активiв; (б)

очiкуваний фiзичний знос устаткування, який залежить вiд експлуатацiйних характеристик i
регламенту технiчного обслуговування; i (в) моральний знос устаткування з технологiчноТ i
комерцiйноi точки зору в результатi змiни ринкових умов.
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ПоDальu,ti вumраmu
Товариство не визначае в балансовiй BapTocTi об'екта основних засобiв витрати на щоденне
обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'екта. Щi витрати визначаються в поточних
витратах по датi, коли вони понесенi. В балансовiй BapTocTi об'екта основних засобiв визначаються
TaKi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.

Аморmuзацiя
Амортизацiя основних засобiв згiдно облiковоТ полiтики нараховуеться прямолiнiйним методом.
Амортизацiю активу починають, коли BiH стае придатним для використання (тобто з дати воду
об'екта в експлуатацiю). Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбуваеться

ранiше: на дату, з якоТ актив класифiкують як утримуваний для продажу , або на дату , з якоi
припиняють визнання активу. У бухгалтерському облiку амортизацiI пiдлягають yci групи основних
засобiв з вiднесенням загальноТ суми амортизацii на витрати. Визначений строк корисного
використання затверджуеться актами приймання - передачi основних засобiв. Змiни строку
корисного використання встановлюються наказом по Товариству.
Не включаються до складу BapTocTi необоротних матерiальних активiв та пiдлягають вiдображенню в

складi витрат згiдно перiоду, у якому вони були здiйсненi, TaKi витрати:
- на дослiдження;
- на пiдготовку i перепiдготовку кадрiв;
- на рекламу;
- нв створення , реорганiзацirо та перемiщення або його частини;
_ на створення внутрiшньоIдiловоiрепутацiТ, BapTicTb видань, i не впливають на його залишкову
BapTicTb.

Нематерiальнi активи
Нематерiальний актив - немонетарний актив, що iдентифiкуеться та не мае фiзичноТ форми.
Товариство враховуе нематерiальнi активи за справедливою вартiстю. Пiсля первiсного визнання
нематерiальнi активи вiдображаються за вартiстю придбання з вирахування накопичених збиткiв вiд
знецiнення.
Нематерiальнi активи мають кiнцевий TepMiH використання та вкJIючають програмне забезпечення.
Придбанi лiцензiТ на комп'ютерне програмне забезпечення капiталiзуються на ocHoBi витрат,
понесених на придбаннrI та введення в експлуатацiю конкретного програмного забезпечення.
Амортизацiя на капiталiзоване програмне забезпечення нараховусться прямолiнiйним методом
протягом очiкуваного строку його використання, який становить 3-5 роки.

Оренда
Згiдно МСФЗ (IFRS) 16, договiр в цiлому або його oKpeMi частини е договором оренди, якщо по

цьому договору передаеться право контролю використання iдентифiкованого активу на протязi
визначеного TepMiHy в обмiн на компенсацiю, Bci договори оренди призводять до отримання
орендарем права користування активом з моменту початку дii договору оренди, а також до
отримання фiнансування, якщо оренднi платежi здiйснюються протягом певного перiоду часу. Таким
чином, орендарi повиннi визнати:

а) активи та зобов'язання вiдносно Bcix договорiв оренди з тривалiстю бiльше 12

винятком випадкiв коли BapTicTb об'екту оренди незначна;
Ь) амортизацiю об'ектiв оренди окремо вiд вiдсоткiв по орендним зобов'язанням

фiнансовi результати (сукупний дохiд).

мiсяцiв, за

у звiтi про

Змiнна частина орендних платежiв таких як нарахування комунапьних платежiв тощо враховуIоться в

складi витрат по факту визнання зобов'язань перед Орендодавцем.

Акmuва з права корuсmування
Товариство визнае активи у формi права користування на дату початку оренди (тобто дату, на яку
базовий актив стас доступним для використання). Активи у формi права користування оцiнюються за
первiсною вартiстю, за вирахуванням накопиченоi амортизацii та накопичених збиткiв вiд
знецiнення, з коригуванням на переоцiнку зобов'язань з оренди. Первiсна BapTicTb активiв в формi
права користування вкIIючае величиttу визнаних зобов'язань з оренди, понесенi початковi прямi
витрати i оренднi платежi, здiйсненi на дату початку оренди або до такоi дати за вирахуванням

з
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отриманих стимулюIочих платежiв по орендi.

Зобов'язання з оренОа
На дату початку оренди Товариство визнае зобов'язання з оренди, якi оцiнюються за теперiшньою
вартiстю орендних платежiв, якi булуть здiйсненi протягом TepMiHy оренди. Оренднi платежi
вкJIючають фiксованi платея<i (в тому числi по сугi фiксованi платежi) за вирахуванням будь-яких
стимулюючих платежiв по орендi до отримання, змiннi оренднi платежi, якi залежать вiд iндексу або
ставки, i суми, якi, як очiкуеться, будуть сплаченi за гарантiями лiквiдацiйноi BapTocTi. Змiннi оренднi
платежi, що не заJIежать вiд iндексу або ставки, визнаються як витрати в тому перiодi, в якому настае
подiя або умова, що призводить до здiйснення таких платежiв.

Грошовi кошти та залишки на рахунках в банках

Грошовi кошти та залишки на рахунках в банках вкJIючають готiвку в Kaci та залишки на поточних та
строкових депозитних рахунках у банках. .Щля цiлей звiry про рух грошових коштiв до грошових
коштiв та ixHix еквiвалентiв вкJIючають активи, якi можуть буги вiльно KoHBepToBaHi у вiдповiдну
суму грошових коштiв протягом короткого перiоду часу, а саме: грошовi кошти у Kaci, необмеженi у
використаннi залишки на поточних та строкових депозитних рахунках у банках, за викJIюченням
обмежених у використаннi залишкiв на рахунках. Залишки на рахунках в банках з фiксованими
термiнами погашення у подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю iз використанням
методу ефективноТ процентноi ставки.

Визнацня та оцiнка фiнансових iHcTpyMeHTiB

Щля фiнансових iHcTpyMeHTiB, класифiкацiя при первiсному визнаннi визначаеться на ocHoBi
бiзнес-моделi, згiдно з якою управляються данi iнструменти:

,/ iнструменти, якi утримуються з метою отримання передбаченихдоговором грошових потокiв,
оцiнюються за амортизованою вартiстю;,/ iнструменти, якi утримуються з метою отримання передбачених договором грошових потокiв
i продажу, класифiкуються як TaKi що оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший
сукупний дохiд;,/ iнструменти, якi утримуються для iнших цiлей, класифiкуються як оцiнюванi за
справедливою вартiстю з вiдображенням змiн через прибутки i збитки.

Товариство очiкуе, що буле продовжувати оцiнювати за справедливою вартiстю Bci фiнансовi
активи, якi на даний момент оцiнюються за справедливою вартiстю.

Справеdлuва варmiсmь - це сума, на яку можна обмiняти актив або урегулювати зобов'язан}я
при здiйсненнi операцiТ на ринкових умовах мiж добре проiнформованими, незалежними сторонами,
якi дiють на добровiльнiй ocHoBi. Справедлива BapTicTb е поточною цiною фiнансових активiв на
активних ринках, або договiрна BapTicTb таких активiв за умовами останньоТ операцii з ними в разi
вiдсутностi вiдкритих котирувань.
.Щля визначення справедливоi BapTocTi деяких фiнансових iHcTpyMeHTiB, по яким вiдсутня iнформацiя
про ринковi цiни iз зовнiшнiх джерел, використову€ться така модель оцiнки, як модель
дисконтованих грошових потокiв, або остання (балансова) BapTicTb фiнансового активу (iсторична
BapTicTb).
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство оцiнюе ix
за iхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi прямо вiдносяться до придбання або
випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання.
Фiнансовi активи (дебiторська заборгованiсть за позиками), оцiнюються Компанiсю на предмет
наявностi ознак знецiнення на кiнець кожного звiтного перiоду. Фiнансовi активи вв€Dкаються
знецiненими, коли icHye об'ективне свiдчення того, що у результатi однiеi або бiльше подiй, якi
вiдбулися пiсля первiсного визнання фiнансового активу, вiдбувся негативний вплив на очiкуванi
майбутнi потоки грошових коштiв.
Пiсля первiсного визнання подальша оцiнка дебiторськоi заборгованостi потребуе визнанням резерву
пiд очiкуванi кредитнi збитки, оцiнка якого грунтусться на зростаннi ймовiрностi настання дефолту
на звiтну дату у порiвняннi з датою первiсного визнання фiнансового iHcTpyMeHTy. Об'ективними
свiдченнями знецiнення дебiторськоТ заборгованостi можуть слугувати минулий досвiд Товариства зi
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збору платежiв, збiльшення кiлькостi прострочених платежiв у портфелi, а також помiтнi змiни у
загzrльнодер}кавних або мiсцевих економiчн}тх умовах, пов'язаних iз невиконанням умов iз виплати
дебiторськоi заборгованостi.
Товариство використовуе спрощенний пiдхiд для формування резерву очiкуваних збиткiв, що
передбачено параграфом Б5.5.35 МСФЗ (IFRS) 9, який передбачае використання матрицi забезпечень.
Матриця забезпечень визначае фiксованi ставки (коефiцiент PD) забезпечення заJIежно вiд кiлькостi
днiв, що минули з моменту визнання дебiторськоТ заборгованостi простроченою.

Зttецiнення
МСФЗ (IFRS) 9 вимагае, щоб Товариство визнавало резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки (ОКЗ) за
BciMa своТми борговими фiнансовими активами, що оцiнюються за амортизованою вартiстю або за
справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд або через прибуток(збиток). Резерв

розраховуеться на ocHoBi очiкуваних кредитних збиткiв, пов'язаних з ймовiрнiстю дефолту протягом
наступних дванадцяти мiсяцiв, якщо не вiдбулося iстотного збiльшення кредитного ризику з моменту
визнання фiнансового iHcTpyMeHTy; в останньому випадку резерв розраховуеться на ocHoBi
очiкуваних кредитних збиткiв за весь TepMiH життя активу,
Якщо фiнансовий актив вiдповiдае визначенню придбаного або створеного кредитно-знецiненого

фiнансового активу, резерв розраховуеться на ocHoBi змiни очiкуваних кредитних збиткiв за весь
TepMiH життя активу.

Основними ознаками знецiнення для Товариства може бути порушення платiжних зобов'язань,

реструктуризацiя, яка здiйснюсться з погiршенням позицiй кредитора i несе прямi фiнансовi втрати,
порушення справи про банкрутство або лiквiдацiю клiснта та iнше.

Статутний капiтал

Внески до власного капiталу визнаються за первiсною вартiстю, з вiдображенням курсових рiзниць в

додатковому капiталi.

Податок на прибуток
Товариство с платником податку на прибуток на загальних пiдставах. Зобов'язання з податку на
прибуток розраховуються з використанням ставок оподаткування, встановлених законодавством, що
набрали або практично набрали чинностi на звiтну дату, якi iMoBipHo дiятимуть у перiол реалiзацiТ
податкового активу або погашення зобов'язання, визнаються у витратах з податку на прибуток.
поdаmко ве законо dавсmво
Внаслiдок наявностi в украiнському господарському i, зокрема, податковому законодавствi
положень, якi дозволяють бiльше одного BapiaHTa тлумачень, а також внаслiдок практики, яка
скJIалася в загiulом нестабiльному економiчному середовищi через довiльне тлумачення податковими
органами рiзних аспектiв економiчноТ дiяльностi, Компанiя, можливо, буле змушена визнати

додатковi податковi зобов'язання, штрафи та пеню у разi, якщо податковi органи пiддадуть cyMHiBy
певне тлумачення, засноване на судженнi керiвництва Товариства, Податковi облiковi записи
залишаються вiдкритими для перевiрки податковими органами протягом трьох poKiB.

Фiнансовi зобовоязання

КреDumu
Первiсно кредити залученi визначаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнюе cyMi надходжень
MiHyc витрати на проведення операцiТ. У подальшому оуми фiнансових зобов'язань вiдображаються
балансовою вартiстю. HapaxoBaHi вiдсотки визначаються у прибутках чи збитках протягом перiоду

дii запозичень за даними пiдтверджень з боку кредитора.

забезпеrtення
Забезпечення визнаються, коли Товариство мае теперiшню заборгованiсть( юридичну або
конструктивну) внаслiдок минулоТ подii, icHye ймовiрнiсть того, що погашення зобов'язання
вимагатиме вибутгя pecypciB, KoTpi втiлюють у собi економiчнi вигоди i можна достовiрно оцiнити
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суму зобов'язання. Пiд зазначеними зобов'язаннями визнаються HapaxoBaHi KopoTKocTpoKoBi
забезпечення нарахованих вiдпусток працiвникам Товариства.

Резервu но покрummя збumкiв Bid cPiHaHcoBux зобов'язань.
Оцiнюються у вiдповiдностi з МСБО З7 <Резерви, yMoBHi зобов'язання та yMoBHi активи>>, якиЙ

вимагас застосування оцiнки та судження керiвництва.

Виплати працiвникам
Товариство визнае KopoTкocTpoKoBi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля
вирахування будь-якоТ вже сплаченоi суми. Товариство визнае очiкувану BapTicTb короткострокових
виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг,
якi збiльшують ixHi права на майбутнi виплати вiдrryскних.

пенсiйнi зобов'язання.
У вiдповiдностi до украihського законодавства Товариство визнае перераховуе внески до державного
пенсiйного фонду Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних
нарахувань заробiтноТ платнi, TaKi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi
працiвниками послуги якi надають iм право на одержання BHecKiB, та зароблена вiдповiдна заробiтна
плата.

Первiсне визпання операцiй з пов'язаними особами.
У ходi звичайноТ дiяльностi Товариство здiйснюе операцii з пов'язаними особами, МСБО 9

кФiнаноовi iнструменти>>, який вимагае облiковувати фiнансовi iнструменти при первiсному визнаннi
за справедливою вартiстю. За вiдсутностi активного ринку таких операцiй, для того, щоб визначати

чи здiйснювilлися TaKi операцii за ринковими або неринковими цiнами та ставками, використовуеться
професiйне судження. Пiдставою для таких суджень е цiноутворенЕя щодо подiбних фiнансових
iHcTpyMeHTiB та операцiй з ними, у тому числi аналiз ефективноТ ставки вiдсотка та параметрiв

укJIадених договорiв.

Запаси
Запаси враховуються за фактичною собiвартiстю. При використаннi запасiв у господарськiй

дiяльностi Товариства або iншому вибуттi ik оцiнка виконуеться за методом FIFО. Уцiнка (доочiнка)

запасiв враховусться в прибугках ( збитках) поточного перiоду.

.Щоходи та витрати
!оходи та витрати визнаються за методом нарахування,
витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, вiдносяться до того перiоду, в якому вони були
здiйсненi.
Щоходи i витрати визнаються за кожним видом дiяльностi - операцiйноТ, iнвестицiйноi, фiнансовоТ.
КритерiТ визнання доходу i витрат застосовуються окремо до кожноI операцiТ.

Кожний вид доходу i витрат вiдображасться в бухгалтерському облiку окремо.
Товариство облiковуе доходи та витрати вiдповiдно до таких принципiв:
- доходи та витрати облiковуються у перiод, до якого вони належать;
_ отриманi доходи, якi належать до майбутнiх перiодiв, облiковуються як вiдстроченi доходи;
_здiйсненi витрати та платежi, якi належать до майбугнiх перiодiв, облiковуються як вiдстрочеНi

доходи;
Визнанi доходи i витрати групуються за ik характером за вiдповiдними статтями у звiтi про прибутки
i збитки та iнший сукупний дохiд.
Якщо дохiд вiд надання послуг не може буги достовiрно оцiнений, то BiH визнаеться та
вiдобраlкаеться в бухгалтерському облiку в розмiрi здiйснених витрат що пiдлягають вiдшкодуванню.
Бухгалтерський (фiнансовий) облiк нарахованих доходiв i витрат здiйснюсться не рiдше одного разу
на мiсяць за кожною операчiею( договором) окремо.

,Щозволяеться вiдображати отриманi (сплаченi) на лату балансу доходи (витрати), безпосередньо за

рахунками доходiв i витрат.

Щоходи визнаються в бухгалтерському облiку в cpri справедливоТ BapTocTi активiв, якi отриманi або

пiдлягають отриманню.
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Нарахування процентiв за кредитними договорами здiйснюсться за номiнальною процентною
ставкою, яка передбачена умовами договору, i вiдображаеться за рахунками з облiку нарахованих
доходiв i нарахованих витрат.

Подання фiнансових iHcTpyMeHTiB за категорiями оцiнки
Фiнансовi iнструменти за категорiями оцiнки за звiтну дату в тис. грн.

Найменування cTaTTi

Фiнансовi
iнструменти що

облiковуються за
амортизованою

собiвартiстю
ФIFIAHCOBI АКТИВИ

Грошовi кошти та Тх еквiваленти:
- кошти на рахунках в банку 2,76

депозити 0

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи. послуги 42

Дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв |289
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 4740
Усього бз4,7

ФIНАНСОВI ЗОБОВ,ЯЗАННJI
iншi довгостlэоковi зобов'язання (оренда) 106

- поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями (оренда) 109
- поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 252

iншi поточнi зобов'язання 0

Усього 361

Прuпанення в uзнання фiнансовuх акmuвiв

Керiвництво застосовуе професiйнi судження для того, щоб визначити , чи Bci cyTTeBi ризики та
вигоди, пов'язанi з володiнням фiнансовими активами, передаються контрагентам, та щоб
визначити, якi ризики та вигоди являються найбiльш суттевими, Керiвництво Товариства оцiнюе
зменшення корисностi фiнансових активiв по датi коли була отримана iнформацiя про банкрутство
eMiTeHTa, проводиться його лiквiдацiя за рiшенням державного органу управлiння або вони
визнанi фiктивними. В звiтному poui не проводилось знецiнення акцiй eMiTeHTiB, щодо яких
проводиться лiквiдацiя в зв'язку з ik знецiненням в попередньому звiтному роцi.

HoBi та переглянутi стандарти та тлумачення
Наведенi нижче поправки до стандартiв i iнтерпретацiй, застосовнi для Товариства, починаючи з

01 сiчня 2020 року:
Поправки до МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти>> та МСФЗ 7 Реформа базовоТ процентноI

ставки, кФiнансовi iнструменти: розкриття iнформацii>
Поправки до МСФЗ З кОб'еднання пiдприемств>> Визначення бiзнесу (господарськоТ

дiяльностi)
Поправки до МСБО 1 <Подання фiнансовоi звiтностi>> та МСБО 8 Визначення сугтевостi
кОблiкова полiтика, змiни в облiкових оцiнках та помилки))
Поправки до посилань на Концептуальну основу в МСФЗ
Поправки до МСФЗ 16 кОренда> Поступки з оренди, пов'язанi з пандемiею Викладенi

вище стандарти та тлумачення були розглянутi керiвництвом Товариства, але, згiдно з його оцiнками,
вони не завдали iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть.

Товариство не застосовуваJIа достроково HoBi та переглян)лi МСФЗ, якi були випущенi, але ще
не набули чинностi протягом 2020.
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Розкриття показпикiв фiнансовоi звiтностi
У звiтному перiодi основна дiяльнiсть Товариства - наданЕя коштiв населенню у займ (фiнансовi

кредити).

За результатами господарськоi дiяльностi, станом на звiтну дату нерозподiлений прибуток скJIадае

146 тис. грн. Вiдповiдно до Податкового кодексу УкраiЪи об'ект оподаткування з податку на прибуток
пiдприсмств визначасться, виходячи з фiнансового результату до оподаткування вiдповiдно до

.Щоходи
тис.

Показник 2020 2019
чистий дохiд вiд реалiзацii послyг 44з4 0

Iншi операцiйпi доходи - в тому числi: 187
27

курсова рiзниця да доходи вiд операцiй з валютою 187 27

Iншi фiнансовi доходи - в томy числi:

HapaxoBaHi вiдсотки на заJIишки коштiв на поточних рахунках
Iншi доходи в тому числi:

дохiд вiд продах(у поточних фiнансових iнвестицiй
Всього доходи 462l 27

Витрати
тис. грн

Показник 2020 2019
{.дмiнiстративнi витрати - в тому числi 2|12 400

витрати на персонЕLл 525 118

амортизацiя необоротних активiв з1 42

оренда 101 29

iнформацiйно- консультацiйнi послуги 859 165

витрати на вiдрядження 2

компенсацiя експлуатацiйних витрат по орендi JJ 9

матерlальнl витрати 20 9

iншi витрати 54з 26

Витрати на збyт - в тому числi 0 0

матерiальнi витрати
витDати на пеDсонzrл

рекламнl послуги
ншi операцiйнi витrrати - в тому числi: 1930 0

формчвангtя резервiв очiкуваних кредитних збиткiв \,741'

курсова рiзниця та витрати вiд операцiй з валютою 189

DiHaHcoBi витрати - в тому числi: 1 0

вiдсотковi витрати за зобов'язаннями з оренди l
[ншi витrrати в тому числl:

балаl-tсова BapTicTb реалiзованих поточних фiнансових iнвестицii
всього витрати 4042 400

Податок на прибуток
тис. грн

Показник 2020 2019

Фiнансовий результат до оподаткування 578 (400)

Включено до Звiту про фiнансовi результати податок на прибуток з2
чистий фiнансовий результат 546 (400)



концептуальноi основи ведення бухгалтерського облiку, прийнятоТ на пiдприемствi, скоригованого на
визначений Itодексом перелiк коригувань.
Податок на прибуток нараховуеться у фiнансовiй звiтностi у вiдповiдностi до украihського
законодавства, яке дiяло у звiтному перiодi. Податок на прибуток вкJIючае нарахування поточного
податку та вiдстроченого податку i визнаеться у звiтi про прибутки або збитки та iншi сукупнi
доходи, якщо BiH не стосуеться операцiй, якi вже були визнанi у тому самому перiодi у складi iнших
сукупних доходiв.

Необоротнi активи
тис.

Показниrс/Група Обладнання
Нематерiальнi
активи

Актив з права
користування

Незавершенi
капiтальнi
iнвестицiТ

Всього

Балансова BapTicTb на
кiнець попереднього
перiоду - (на початок
звiтного перiоду):

46 19 13 78

Первiсна
(переоцiнена) BapTicTb

8,7 20 13 l20

' Знос на кiнець
попереднього перiоду (на
початок звiтного перiоду)

(41) (1) (42)

Надходження (придбання,
створення)

з8 2| 224
,l5 з58

Амортизацiя (21) (10) (з1

Вибуття

Переведення (64) (64)

Зменшення корисностi

Балансова BapTicTb на
кiнець звiтного перiоду):

63 30 224 24 34I

Первiсна
(переоцiнена) BapTicTb

Iz5 4| 224 z4 4|4

Знос на кiнець
звiтного перiоду

(62) (11) 0 0 (7з)

.Щебiторська заборгованiсть

Станом на звiтну дату дебiторська заборгованiсть скJIадаеться iз заборгованостi клiентiв за
наданими займами (фiнансовими кредитами) у розмiрi 4740 тис,грн., заборгованiстю клiентiв за
нарахованими доходами (1289 тис, грн.) та дебiторською заборгованiстю за господарською
дiяльнiстю (42 тис, грн). Займи (фiнансовi кредити) надаються без оформлення забезпечення та е
короткостроковими (максимальний TepMiH до 1 мiсяця).
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Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
тис.

дебiторська заборгованiсть 2020 2019
Заборгованiсть клiснтiв за кредитами, що наданi фiзичним
особам на поточнi потреби

6087 0

Заборгованiсть клiснтiв за нарахованими доходами l682 0
резерв пiд знецiнення 1740)
Всього 6029 0

Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за поточною заборгованiстю
тис.

Рух резервiв Кредити, що наданi

фiзичним особам на
поточнi потреби

Заборгованiсть
за нарахованими
доходами

Всього

Залишок за станом на початок перiоду 0 0 0

Збiльшення/ (зменшення) резерву пiд
знецiнення протягом перiоду

1з47 з94 1,741

Залишок за станом на кiнець перiоду 1347 394 |74|

Протягом звiтного перiоду часткового або повного погашення контрагентом ранiше списаноТ за
рахунок спецiального резерву суми безнадiйноТ заборгованостi не вiдбува-пося.

Щебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
,Щебiторська заборгованiсть за господарською дiяльнiстю складае 42 тис, грн, (на початок звiтного

року 24 тис. грн.) та немае ознак знецiнення, Сума дебiторськоТ заборгованостi е короткостроковою,
тому вплив змiн на справедливу BapTicTb вiдсутнiй. В фiнансовiй звiтностi показники заборгованостi
вiдображенi по справедливiй BapTocTi.

Грошовi кошти
Ртаном на звiтну дату стаття <Грошовi кошти та ik еквiваленти) представлена грошовими коштами
на поточних рахунках в банках, та не мають ознак знецiнення. Залишок станом наЗ|,|2,2020 року
276 тис. грн. (на початок звiтного перiоду 3402 тис. грн.).

Статутпий капiтал
Станом на 3 1 грулня 2020 року заресстрований стаryтний капiтал скJIадас 7090 тис. грн.

Станом на звiтну дату власний капiтал вкJIючав в себе несплачений внесок у розмiрi 11З1 тис. грн.,
вiдкоригований на курсову рiзницю та був сплачений пiсля звiтноТ дати.
Станом на З|,|2.2020 року Товариством дотримано вимогу щодо мiнiмчtльного розмiру стат},тного
капiталу в cyMi 5 млн. грн. вiдповiдно до абзачу З пункту 1 розлiлу XI Положення про.Щержавний

реестр фiнансових установ, затвердженого розпорядженням Щержфiнпослуг вiд 28.08.200З М 41,
зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii УкраТни 11.09.200З за J\b 79'7/8118, в частинi обов'язку
фiнансовоi установи мати власний капiтал в розмiрi не менше:
- Hixt З млн грн для фiнансових компанiй, якi планують надавати один вид фiнансових послуг;
- нiж 5 млн грн для фiнансових компанiй, якi планують надавати два та бiльше видiв фiнансових
послуг.

тис

Учасники 2020 20|9
Фiзична особа, нерезидент 7090 зз00
Разом 100% 3300
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Прийняття рiшення учасником Товариства про нарахування дивiдендiв або ix виплата у
попередньому та поточному звiтних перiодах, до дати затвердження фiнансовот звiтностi не
вiдбувалось.

поточнi зобов'язання i забезпечення
тис.

Показник 2020 2019
Поточна кредиторська заборгованiсть за:

.Щовгостроковими зобов'язаннями з фiнансовоi оренди 109
Товари, роботи, послуги 252 1

Розрахунки з бюджетом 42 2
Заробiтна плата з9 8
Соцiальнi внески 10 2

Поточнi забезпечення (нарахований резерв вiдпусток) 26
Iнша поточна заборгованiсть (поворотна фiнансова
допомога)

592

Всього' кредиторська заборгованiсть. забезпечення 478 605

СУма дебiторськоi та кредиторськоi заборгованостi е короткостроковою. В фiнансовiй
ЗВiТнОстi показники заборгованостi вiдображенi по амортизованiй собiвартостi,

YMoBHi зобов'язання
Судовi позови. Проти Товариства не поданi суловi позови. Керiвництво вв€Dкае, що Товариство не
понесе iстотних збиткiв, вiдповiдно, забезпечення у фiнансовiй звiтностi не створювirлися.

Розкриття iнформацii про пов'язаннi сторони
У ВiДПОвiдностi до МСБО 24 кРозкриття iнформацii пов'язаних ciopiH>, зв'язаними ввzDкаються
СТОРОни, одна з яких мае моясгlивiсть контролювати або у значнiй Mipi впливати на операцiйнi та
фiНаНСОвi рiшення iншоТ сторони. При розглядi кожного можJIивого випадку вiдносин зi зв'язаними

} сторонами до уваги береться суть цих вiдносин, а не лише юридична форма.

ТОВариством у 2019 роцi був укладений Щоговiр про надання безвiдсотковоТ поворотноТ тимчасовоi
фiнансовоi допомоги на суму 25 тис, дол. CIIIA, Iцо в гривневому еквiвалентi становить суму на
момент отримання 6|'7 тис. грн. з паном Радостовець В.М., що е одноосiбним засновником
Товариства. Станом gа З|,12,2019 року заборгованiсть Товариства по отриманим коштам становила
592тис грн. та повнiстю погашена 21.09.2020 року.

У 2020 роцi операцiТ з членами провiдного управлiнського персонаJIу здiйснювались лише в частинi
виплати заробiтноi плати (175 тис. грн,).

звiтнiсть за сегментами
В СилУ специфiки дiяльностi Товариства господарчо-галузевi та географiчнi сегменти не видiленi так
як дiяльнiСть ТовариСтва у звiтнОму та попеРедньомУ перiодi здiйснювалася в одному операцiйному,
географiчному та бiзнес сегментi (вiдповiдно до наданоi лiцензiй надавались кошти в позику, у тому
ЧИСЛi На умовах фiнансового кредиту), у зв'язку з чим iнформачiя розкриваеться за единим
сегментом.

Цiлi та полiтика управлiння фiнапсовцми ризиками
Управлiння ризиками вiдiграе вzDкJIиву роль у фiнансовiй дiяльностi. Товариство визнае, що потрiбно
мати ефективнi процеси управлiння ризиками, основною метою яких е захист дiяльностi вiд сутгевих
ризикlв.

МетОЮ полiтики управлiння ризиками е виявлення, аналiз та управлiння ризиками, яких може зазнати
ТОвариство, встановлення прийнятних лiмiтiв ризику та впровадження засобiв контролю ризикiв, а
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також здiйснення постiйного монiторингу piBHiB ризикiв та дотриманнJI встановлених лiмiтiв з боку
рогуляторного органу УкраТни.
Товариство в своТй дiяльностi визнас наступнi ocHoBHi види ризикiв: кредитний, ринковий, ризик
змiни цiни, ризик лiквiдностi, операцiйний ризик, кадровий ризик, ризик, пов'язаний з репутацiею,
юридичний ризик, стратегiчний ризик, ризик, пов'язаний iз здiйсненням дiяльностi на ринку
фiнансових послуг.

Ринковий ризик

На Товариство, як суб'ект ринковоi економiки, впливають TaKi фактори, як несприятливi змiни у
процентних ставках, курсах гривнi до iноземних валют, цiнах на посл}ти та iнше, Товариство
нарarкаеться на ринковий (цiновий) ризик внаслiдок неочiкуваних змiн ринкових цiн на фiнансовi
активи, що враховуються на його балансi або на позабалансових рахунках. OKpiM наявностi ризик -
факторiв, якi не перебувають пiд безпосереднiм контролем, необхiдною передумовою ринкового
ризику с iснування вiдкритоТ позицiТ, u{о визначас ступiнь чутливостi до коливань ринкових
iндикаторiв.
Метою управлiння ринковим ризиком с досягнення запланованого рiвня прибутку за прийнятного
для засновникiв рiвня ризику, тобто мiнiмiзацiя втрат вiд неочiкуваних коливань процентних ставок
та вuLпютних KypciB,
Механiзм нейтралiзацii ризикiв потребуе вiд Товариства в подrtльшому резервування частини

фiнансових pecypciB, що дозволить запобiгти негативним фiнансовим наслiдкам по тих фiнансових
операцiях, за яким цi ризики не пов'язанi з дiяльнiстю контрагентiв. Основними формами такого
напрямку мають бути:

сРормування резервного фонду Товариства;

формування цiльових резервних фондiв Товариства;
нерозподiлений залишок прибутку, отриманий в звiтному перiодi,

Концентрацiя iнших ризикiв
Менедя<мент Товариства придiляс значну увагу контролю за iншими ризиками, якi виникають

в процесi дiяльностi, а саме: оперативному та юридичному ризикам.
Оперативний та кадровий ризик - ризик, пов'язаний з порушенням технологiчних правил

проведення операцiй, ведення документацii, який може виникнути внаслiдок як зовнiшнiх причин,
так i через помилки працiвникiв
Товариства. Що методiв контролю за операцiйними ризиками нulлежать: розподiл службових
обов'язкiв, чiткi структури управлiнськоТ пiдпорядкованостi, щоденне архiвування та копiювання баз

даних, перiодичне приймання залiкiв у спiвробiтникiв щодо знання наг€Lпьних положень чинних
нормативних aKTiB.

Юридичний ризик це потенцiйний ризик для збереження та збiльшення капiталу
Товариства, який може виникнути через порушення або недотримання Товариством вимог
законодавства, нормативно-правових aKTiB, укJIадених договорiв та iнше. Як наслiдок, це приводить
до сплати штрафних санкцiй та необхiдностi вiдшкодування збиткiв, погiршення фiнансового
результату i зменшення можливостей правового забезпечення виконання угод, Управлiння
юридичними ризиками здiйснюеться шляхом виконання операцiй з дотримання вимог чинного
законодавства. а тако}к, створено пiдроздiл внутрiшнього аудиту,

На виконання вимог Закону УкраiЪи <Про запобiгання та протидiю легалiзацiТ (вiдмиванню)
доходiв, одержаних злочинним шляхом)), ТОВ (ГОУ КЕШ) зареестроване як суб'ект первинного

фiнансового монiторингу.
Товариство не пiдтримуе вiдносини з банками, зареестрованими в KpaiHax (на територiях), що

надають пiльговий режим i не передбачають розкриття i надання iнформацii про проведення

фiнансових операцiй або зареестрованих в державах, якi не спiвпрацюють з групою FАТF.
Товариство не вступас в договiрнi вiдносини з клiентами - юридичними чи фiзичними

особами у разi, якщо виникае cyMHiB стосовно того, що особа виступае не вiд власного iMeHi.

.Щля контролю за фiнансовими операцiями к.гliентiв з метою протидiТ легалiзацii (вiдмиванню)
доходiв, одержаних злочинним шляхом, i вiдслiдкування операцiй, якi пiдлягають фiнансовому
монiторингу, в Товариствi здiйснюеться iдентифiкацiя клiентiв, оцiнювання ризикiв проведення
операцiй контрагентами згiдно з внутрiшнiми Правилами по фiнансовому монiторингу.
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Вiдповiдальний працiвник Товариства з питань фiнансового монiторингу органiзовуе
навчання cBoik працiвrtиttiв для виконання вимог Закону УкраТни <Про запобiгання та протидiю
лега"пiзацii (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом)).

Вiддiл внутрiшнього аудиту не рiдше одного разу в piK здiйснюватиме перевiрку виконання
вимог дiючого законодавства УкраТни щодо запобiгання та протидii легалiзацii (вiдмиванню) доходiв,
одержаних злочинним шляхом.

Ризик лiквiдностi

Лiквiднiсть - це здатнiсть забезпечити своечасне виконання cBoik грошових зобов'язань, яка
визначаеться збалансованiстю мiж строками i сумами погашення розмiщених активiв та строками i
сумами виконання зобов'язань банку, а також кроками та сумами iнших джерел i напрямкiв
використання коштiв (надання кредитiв, iншi витрати).

Фiнансова дiяльнiсть пiддаеться ризику лiквiдностi - ризику недостатностi надходжень
грошових коштiв для покриття ix вiдпливу, тобто ризику того, що банк не зможе розрахуватися в
строк за власними зобов'язаннями у зв'язку з неможJIивiстю за певних умов швидкоI KoHBepcii

фiнансових активiв у платiжнi засоби без суттсвих втрат.

Робота служби внутрiшнього аудиту

З метою удосконалення системи управлiння ризиками, контролю та управлiння, для
забезпечення надiйностi та ефективностi системи внутрiшнього контролю на ТОВ (ГОУ КЕШ)
створена служба внутрiшнього аудиту, дiяльнiсть якоi регламентована <<Положенням про службу
внутрiшнього аудиту (контролю)>, затвердженого Загальними зборами учасникiв (Рiшення
одноосiбного учасника J\b 4 вiд 09.01.2020 року).

Вiддiл внутрiшнього аудиту Товариства
пiдпорядковуеться засновнику та звiтуе перед ним. Служба внутрiшнього аудиту Товариства в
процесi проведення перевiрок керуеться чинним законодавством Украiни та нормативними актами
Нацкомфiнпослуг.

Подii пiсля дати балансу

На дату надання фiнансовоi звiтностi на Товариствi не встановлено подiй, якi можуть вплинути на
пок.lзники фiнансовоi звiтностi та могли б вимагати змiн наданоI iнформачiТ.
Вплив карантинних та обмежув.Iльних заходiв, пов'язаних з пандемiсю COVID-l9 на фiнансову
звiтнiсть за2020 piK визначено як несуттевий.

,Щата затвердх(ення оновленого рiчного фiнансового звiту 22 лиrня 202l року.

ко Сергiй Вiталiйович
м.lз 1234а9

Гол ов н и й бухгалтер;.: rri lолiбабiна Лiлiя BiKTopiBHa

е органом оперативного контролю,
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