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Звiт незалежного аудитора щодо фiнансовоi звiтностi
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВЦАЛЬНIСТЮ
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(станом на 31 грудня 202l року)

Керiвництву
ТОВ КМIЛОАН)

Нацiональному банку Украiни

Нацiональнiй KoMicii з цiнних паперiв та

фондового ринку

ДПI  у Шевченкiвському районi
Головного управлiння .ЩПС у м.Киевi

Звiт щодо аудиту фiнансовоi звiтностi

Щумка iз застереженням

Ми провgли аудит фiнансовоi звiтностi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ кМIЛОАН), код за еДРПОУ  40484607, мiсцезнаходження  04107,
м.КиiЪ' вул.БаггоВутiвська' буд.t7zl (далi  Товариство), яка складаетьсЯ iз Балансу (Звiту
ПРО фiНансовиЙ стан) станом на 31 грудня 2021 року, Звiту про фiнансовi результати (Звilу
про сукупНий дохiд) за202|  р., ЗвiтУ про руХ грошових коштiв (за прямим методом) за202|  р.,
звiту про власний капiтал за202l р, та Примiток до фiнансовоi звiтностi, включаючи стислий
виклад суттевих облiкових полiтик.

На НаШУ ДУМкУ, фiнансова звiтнiсть, що додаеться за винятком питання, наведеного в
параграфi коснова для думкИ iз застереженнямD, вiдображас достовiрно, в ycix суттевих
аспектаХ фiнансовИй стаН ТоваристВа на 31 грулнЯ 202Т р., та його фiнансовi результати i
грошовi потокИ за piK, щО закiнчивсЯ зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансовоI  звiтностi (далi  мсФз), та вiдповiдае вимогам Закону Украiни кПро
бухгалтерський облiк та фiнансовУ звiтнiсть в YKpaiHi>  вiд 16.07.1999р. Jф996_хIV щодо
складання фiнансовоТ звiтностi



Основа для думки iз застереженням

суmmева не вuзн ач e+ icmb, tцо сmосуеmься б е зперервносmi d iяльно сmi

Як зазначено в ПриМiтцi 3 несприятЛиве зовнiшне та внутрiшне середовище у зв'язку
з вiйськовою агресiею Росiйськоi Федерацii та введенням в vkpaTHi воснного стану, в умовах
СКЛаДНОi ПОЛiТИЧНОi СИТУаЦii, впливу пандемii COVID  | g, зЬпроuuдження карантинних та
обмежувальних заходiв, коливання курсУ нацiональноi в€UIюти, вiдсутнiйь чинникiв
покращення iнвестицiйного клiмату в сукупностi створюють суттсву невизначенiсть, що може
поставити пiд значний cyMHiB здатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на
безперервНiй ocHoBi, та яка може вплинутИ 

"u 
,Ъйбуrнi операцii" та можливiсть збереження

BapTocTi його актиВiв, зокрема дебiторськоi заборгованостi . ruдu""*  споживчих пр.д"iiu.
Фiнансова звiтнiсть Товариства, яка перевiрена аудитором, вiдображае поточну

оцiнкУ управлiнськиМ персоналоМ умов здiйснЬння il подальшоi дiяльнЬстi, операцiй,
фiнансового стану i перспективу розвитку бiзнесу у майбутньому . Щя фiнансова звiтнi.r, 

".включае жодних кориryвань, якi можуть виникнути в результатi такоi невизначеностi. Дле,
оскiльки на дату висновку перiод дii форсмажорних обставин не вiдомий , а ix вплив на бiзнес
в YKpaiHi наразi неможливо оцiнити,  майбутнi yrou" можуть вiдрiзнятись вiд цiеi оцiнки.

оцiнюючи припущення про безперервнiсть, нами Ъупо дь"пiджено та проаналiзовано
всю ЕаявНу iнформацiю щодО майбутньОго  щонайменше на дванадцять мiЪяцiв з кiнця
звiтного перiоду, аJIе не обмежуючись цим перiодом.

OKpiM iншого, нашi процедури включали наступне:
о МИ обговоритИ з управЛiнським персоналом Товариства оцiнку здатностi

Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, з урахуванням виявлених
управлiнсЬкий персонал Товариства подii та yrour, що окремо або в сукупностi можуть
поставити пiд значний cyMHiB здатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на
безперервнiй ocHoBi.

о Ми обговорити плани управлiнського персоналу Товариства, за виявленими
подiямИ та умоваМИ , ЩО окремО або В сукупносТi можуть поставити пiд значний cyMHiB
здатнiстЬ ТоваристВа продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocнoBi, щодо ik усунЪння.О МИ ОЦiНИЛИ ПОВНОТУ розкриття розширеноi iнформацii стосовно припущення про
безперервнiсть дiяльностi згiдно нашоrо розумiння бiзнесу.

За результатамИ проведениХ аудиторськиХ процедуР мИ не отримi} ли достатньоi
впевненоСтi щодО безперерВностi дiяльностi Товарисiва як основ и длябухгалтерського облiку
при складаннi фiнансовоi звiтностi, оскiльки управлiнський персопй То"uриства не мiг
реirльно оцiнити обсяг загроз, провести факторний аналiз впливу форсмажорних обставин (
вiйськового стану) на пiдтвердження припущення про безперервнiсruъi"л"ностi та визначити
шляхи подолання загроз, оскiльки невiдомий час та вплив ik дii . В зв'язку з цим, Тому у нас е
cyMHiB щодо здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй Ъсновi
(вiдповiдно до МСА 570 (перегп"rrу"о.Ь1.

I_{ e е пiдставою для модифiкацii аудиторського висновку.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (видання 2016  2017

poKiB' зокрема МiжнароДного станДарту аудиТу 105 1п.р..пянУтий) кМоДифiкацii думки у звiтi
незалежнОго аудитОра> > ) (далi  мсА). НашУ вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами
викладенО в роздiлi кВiдповiДальнiстЬ аудитора за аудиТ фiнансовОi звiтностi)) нашого Ъвiту.
Ми е незалежнИми пб вiдношенню до Товiриства згiднЪ з Кодексом отики професiйних
бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв eirn" для бухгалтерiв (далi  Кодекс вйсвь; ,u
етичними вимогами, застосовними в Украiъi до нашого аудиту фiнансовоi звiтностi, а також
виконалИ iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог,u I tод.п.у РМСЕБ. Ми вважасмо,
що отриманi нами аудиторськi докази е достатнiми i прийнятними для використання ik як
основи для нашоi думки iз застереженням,

а



Ключовi питання аудиту

Ключовi питання аудиту  це питання, якi, па.. rч. професiйне судженн я, булинайбiльш значущими пiд .Iь. rrurllo.o аудиту фiнансовоi звiтносii Ъа поточний перiод. Цiпитання розглядались у koHTekcTi нашого uyorry фiнансовоi звiтностi в цiлому та

; i"H"J""# | uu 
ПРИ фОРМУВаННi ДУМКИ ЩОДО неi, при цьому ми не висловлюемо окремоi думки

основним видом дiяльностi товариства е онлайнкредитування.
ключовим питанням в процесi аудиту Оула оцiнка за справедливою вартiстю виданихфiнансовИх кредитiВ на кожнУ звiтнУ ,i"rу'Пlр.оal"пu пр.о"rrrо.Б.rор16елю проводиласьчерез формування та подальше коригування резервiв, у зв'язку iз продажем частиникредитного портфеля, добровiльного страхування виданих кредитiв вiд ризикiв негIовернення.

Оцiнка резерву збumкiв

Через cyTTeBicTb суми, високий piBeHb значущосТi судження та великий обсягрозрахункiв, про якi йдеться вище, розрахунок резерву збиткiв вважаеться ключовим.при вирiшеннi цього питання намr було проаналiзовано ,,роцеси та принципиоблiковоi полiтики, пов'язанi з оцiнкою величини резерву збиткiв.
зважаючи на значущiсть обсягу ,u оу* .'u"лику кiлькiсть дрiбних позичальникiв тасуттевиЙ вплиВ на фiнансОвi резульТати госпоДарськоi дйльностi iolii""rua ,  данi операцiiпотребували вiд аудитора значного часу та уваги, тестування системи розрахункiв резервiв таВИбiРКОВОi ДеТаЛЬНОi перевiрки окремих договорiв. ми 

"uй.rJ, що виконанi намиаудиторськi процедурибули прийнятними та досiатнiми для отримання док.lзiв стосовновiдображення резерву збиткiв u фi"чrr.о"iй звiтностi Товариства.
незважаючи на злйсненi au* од", аудитор допуска€ ризик не виявлення суттевих викривлень.Можливий вплив на фiнансову звiтнia"u 

"a"""влених 
викривлень, якщо TaKi е, надумку аудитора може бути суттевим, проте не всеохоплюючим.

lоречнiсmь вuкорuсmання управлiнськuл,t персоналол|  прuпуlцення про безперервнiсmьdiяльносmi як основu dля dу"ъапmерсько?о iбпr* у прu склаdаннi фiнансовоl.звimносmi

ЗГiДНО З ПРИПУЩеННЯМ ПРО безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського
:9:1r фiнансова звiтнiсть .поuдuЪru.я на oiHo"i припущення, що суб'ект господарювання едlючим на безперервнiй ocHoBi та I Iродовжуватиме свою дiяльнiсть в найближчомумайбутньому, Фiнансова звiтнiсть 

. 
загшIьного призначення складаеться з використаннямприпущеНня про безперервнiсть дiяльностi 

"n 
о."оur.для бухгалтерського облiку, KpiMвипадкiв, якщо управлiнсiкий персонал або плаЕуе лiквiдувати суб'ект господарювання чиприпиI Iити дiяльнiсть, або не мае iнших р* шьних альтернатив цьому.У ВiДПОВiДНОСТi ДО МСБО 1 < < Поданн; Йi; ."воi звiтностi>  складаючи фiнансовузвiтнiсть, управлiнський персонал повинен оцiнювати.здатнiсть суб'екта гос,,одарюванняпродовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi. Суб'ект 

"о"подuрaвання 
складаефiнансову звiтнiсть на ocHoBi безперервнь"ii, 

"кщо 
тiльки управлiнський персонал не маеHaMipiB лiквiдуваТи суб'екта господарЮваннЯ чи припинити дiяльнiсть або не мае реальноiальтернативи таким заходам, Якщо пiд час оцiнйвання управлiнський персонtш знае проcYTTeBi НеВИЗНаЧеНОСТi, ПОВ'ЯЗанi з подiями .r"' у* оuu* и, якi можуть с,,ричинити значнийcyMHiB Щодо здатносti суб'екта господарювання продовжувати дiяльнiсть на безперервнiйoc'oBi, суб'ект господарювання мас розкривати iнформацiю про Taki невизначеностi.У зв'язку з вiйськово. u.р..iuю ЪосitськоТ бЁд.рuцii'та введенням в УкраiЪi военногостану, в умовах складноi полiтичноi ситуацii, впливу пандемii covlD  19 та запровадженнякарантинних та iнших обмежувальних заходiв, оцiнка здатностi Товариства продовжуватисвою дiяльнiсть на безперервнiit ocHoBi вважаеться ключовим.ми вважаемо, що виконанi нами uyorpbki процедури були прийнятними тадостатнiми для отримання доказi.

} # # Яjifr # ;Jffi ,.ffj.т'Ё;JТ;,; ; : : : iЪТХ"* Тffi 
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Iнша iнформацiя

УправлiнСький персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю.
Iнша iнформацiя, отримана на дату цього звiту аудитора е iнформацiею, яка мiститьсяо У складi регулярнОi рiчноi iнформацiт емiтЪнтiв цiнних паперiв,

складеноi У вiдповiдностi до. вимоГ Закону Украihи кПро | rn n"капiталу та органiзованi ToBapHi ринки>  м з+ вЬШ iiдzз.оz,ZОООрlо у складi рiчноi звiтностi учасниками ринку небанкiвських фiнансовихпослуг, складеноi у вiдповiдностi Постанови Нацiональпо.о б^ urrпу кПро
затвердження Правил складання та подання звiтностi учасникu* " prr,ny
небанкiвських фiнансових послуг до Нацiонального бu"ny ЧкраЙ>  Л,tЪ
123 вiд 25,11.202lp, що складаеться з наступних звiтiв:о Щанi фiнансовоi звiтностi;

о Щовiдка про обсяг та кiлькiсть укладених та виконаних договорiв з
надання фiнансових послуг;

' { u"1 
ПРО РаХУНКИ фiнансовоi компанii в банкiвських установах;. 

{ u"i про структуру iнвестицiй фiнансовоi компанii;. 
4u"1 

про великiризики фiнансовоiустанови;о Щанi про BapTicTb активiв, щодо яких лiзингодавцем укладено договори
9,1тт:""го 

лiзингу та про джерела фiнансуваr""; ; ; ; ;  договорi фiнансовоголlзингу;
о Щанi про обсяг i кiлькiсть укладених та виконаних договорiв фiнансовоголiзингу;
о laHi про укладенi та виконанi догов_ори факторингу, iнформацiя про рухобсягУ дебiторськоi заборгованостi, набутоi .u ло"орu* и факторингу;о laHi про обсяг i кiлькiсть договорiв гарантii;
о Щанi про стан виконання,u пр""rrrи припинення договорiв гарантii;о Щанi про укладенi та виконанi договори з надання коштiв у позику, в томучислi i на умоваХ фiнансовогО кредиту, iнформацiя про рух обсягу

дебiторськоi заборгованостi за виданими кредитами/позиками.о Iнформацiя про довiрче товариство
. Iнформацiя про довiрених осiб довiрчого товариства;о Iнформацiя про цiннi папер, 

" ро.rrьрядженнi довiрчого товариства;о Щанi про структуру основного капiталу та активи фiнансовоi установи, але не е фiнансовою звiтнiстю Ta.ru", звiтом uyo"ropu щодо неi.наша думка щодо рiчних звiтних даних мiститься в незitлежному звiтi з наданнявпевненостi Щодо рiчних звiтних даних Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстюкМIЛОАН>  за 2021 piK.
наша думка щодо фiнансовоi звiтностi не поширюсться на iншу iнформацiю та ми неробимо висновок з будьяким piBHeM впевненостi щодо цiеi iншоi iнфогмацii.у зв'язку з аудитом фiнансовоi звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е ознайомлення зiншою iнформацiею та при цьому необхiлнiсru ро..йпути, чи icHye суттева невiдповiднiстьмiж iншою iнформацiею 1 бi"uн.оuо,o звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд часаудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядае такою, що мiстить суттеве викривлення.
ЯкщО на ocHoBi проведенОТ намИ роботИ стосовно iншоi iнформацiТ, отриманоi до датизвiту аудИтора, мИ доходимО висновку, що i.nyu суттеве викривлення цiеi iншоi iнформацii, мизобов'язанi повiдомити про цей факт.
Ми не виявили фактiв суттевого викривлення iншоi iнформацii, якi потрiбно було бвключити до нашого звiту.

вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими
повнова)I iення, за фiнансову звiтнiсть

4
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Управлiнський персонал (в особi директора Товариства) несе вiдповiдальнiсть за
складання i достовiрне подання фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему
внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонt} л визначае потрiбною для того, щоб
забезпечити складання фiнансовоi звiтностi, що не мiстить сутгевих 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 застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та
використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського
облiку, KpiM випадкiв, якщо управлiнський персонал або планус лiквiдувати Товариство чи
припинити дiяльнiсть, або не мае iнших реальних irльтернатив цьому.

Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями (загальнi збори Учасникiв), несуть
вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Товариства.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi

Нашою вiдповiдальнiстю е збiр прийнятних аудиторських доказiв для отримання
обrрунтованоi впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить сут,гевого викривлення
внаслiдок шахраЙства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу д} мку.

ОбГрунтована впевненiсть с високим piBHeM впевненостi, проте не гарантуе, що аудит,
ПроВеДениЙ вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттсве викривлення, якщо воно icHye.
Викривлення мо} куть бути результатом шахрайства або помилки; вони вва} каються суттевими,
якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкусться, вони можуть впливати на
економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на ocHoBi цiеi фiнансовоi звiтностi.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуемо професiйне
сУдя(ення та професiЙниЙ скептицизм протягом усього завдання з аудиту. KpiM того, ми:

о iдентифiкуемо та оцiнюемо ризики суттевого викривлення фiнансовоi звiтностi
внаслiдок шахраЙства чи помилки, розробляемо й виконуемо аудиторськi процедури у
вiДповiдь на цi ризики, а також отримуемо аудиторськi доксlзи, що е достатнiми та
приЙнятними для використання ix 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, неправильнi
твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;

о отримусмо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки
щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;

о оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обrрунтованiсть
облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацii, зроблених управлiнським персоналом;

. доходимо висновку щодо прийнятностi використання угlравлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на ocHoBi
отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи icHye суттсва невизначенiсть щодо
подiЙ або умов, що може поставити пiд значний cyMHiB здатнiсть Товариства продовжувати
свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такоТ
сУттевоi невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в нашому звiтi аудитора до вiдповiдних

розкриттiв iнформацii у фiнансовiй звiтностi або, якщо TaKi розкриття iнформацii е

Нен.tлежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки rрунтуються на аудиторських
доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. BTiM майбутнi подii або умови можуть
примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi;

о оцiнюемо загальне подання, структуру та змiст фiнансовоi звiтностi включно з

роЗкриттями iнформацii, а також те, чи показуе фiнансова звiтнiсть операцii та подii, що
покладенi в основу iT складання, так, щоб досягти достовiрного подання.

Ми повiдомлясмо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими
питаннями iнфор,мацiю про запланованиЙ обсяг i час проведення аудиту та cyTTeBi аудиторськi

{



рез} ,ътатЕ, вLIюtйЮw бу,ълсi суггевi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленiнаrш пiд час аудЕry.
ми також надаемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями' твердження, Що] t lи викоНаша вiдпОвiднi етиЧнi вимогИ щодО незалежностi, та повiдомляемо iM про Bciстосунки й iншi питання, якi могли б обгрупто"; ; ;* атись такими, що впливilють на нашунезалежнiСть, а також, Де Це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.З перелiкУ Bcix питань, iнформацiя йооо'"пrх надавалась тим, кого надiленонайвищими повноваженнями, ми в"знаrили: i, що були найбiльш значущими пiд час аудитуфiНаНСОВОi ЗВiТНОСТi ПОТОЧНО.О .r.fiooy, .оОrо;, ; .i е ключовими питаннями аудиту. миописуемО цi питаI IнЯ в нашомУ ."_rii uyorropu 

pi*  
випадкiв, якщо законодавчим чиреryJUIторНим актоМ заборонеНо публiчн. ро.ф"r.i такого питання, або коли за вкрайвинятковИх обставиН ми визнаЧа€мо' що таке питаннЯ не слiД висвiтлйВати В HalTTc)} ,,I y ззili,

ffi'LЪЪ:fl"ffi; ff: ffil 
ТаКОго висвiтленн";"; r; ;  очiкувано ,,ф.uu* "." його кориснiсть

Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних aKTiB

В ХОДi ЗДiЙСНеННЯ ГОСПОДаРСЬКОi дiяльностi Товариство в цiлому дотримувtulося основнихвимоГ визначениХ ПостановоЮ нБY. кПрО au* .po* ."rr" Положення про визнання умовПРОВаД} КеННЯ ДiЯЛЬНОСТi З НаДаЕНЯ фiнансови" ,rоiпу., здiйснення яких потребус вiдповiдноi.liцензii>  (лiцензiйНi умови) м 2' ulд зо.оз.Z021р.
_ ВИмоги щодО розмiрУ власного капiталу станом на 31 .12,2021р. (не менше нiж 5 млн. грн.)оули виконанi.

статутний капiтал Товариств абувсплачений виключно в грошовiй формi та розмiщений набанкiвськИх рахункаХ комерцiйНих банкiв, 
"nl.,р"Дйними особайи за законодавством УкраiЪи.

.] аним .i; ;# ifrffiН:КаПiТаЛУ 
ТОВариствп Й;;; ;бражений 

' 

БЙ;.о"iй звiтностi, 
"iir,о"iдu.

НайменуВаннЯ органу, який призначИв суб'екта аУдиторськоI  дiяльностi на проведення
обов'язкового аудиту

Суб'екТ аудиторськоi дiяльностi на проведення обов'язкового аудиту призначений} агальними зборами учасникiв Товариства з обмеженоь вiдповiдальнiстю (мIлодн).

щата призначення суб'скта аудиторсько[  дiяльностi та загальна тривалiсть викоЕання
аудиторського завдання

[ оговiР про проведення аудитУ (аудиторськоi перевiрки) М l02/O4l22 вiд 19.04.2022 р.\ ),дитоР надае компанii звiти щодо пiдтверджепн, рiчноi бirч* r.оuоi звiтностi протягом З poKiB ( заlK, щО закiнчивсЯ 3 1 груднЯ 2021 року, а також за 2020 т,а 2019 роки). Зu"* "пru тривалiсть завданняаудиту за202l piK складас: початок  з 20.04.2OZZp ,iiк 'iн".r""."uдчrr", nb.ny.  :  по 26.05 .2022р.

Аудиторськi оцiнки

. Аудитор виконав процедури оцiнки ризикiв з метою забезпечення основи для iдентифiкацiiоцlнки ризикiв суттевого викривленr:  
_r;  

piBHi фiнансовоi звiтностi та тверджень для класiвlерацiй' залишкiв paxyHKiB i рофитгiв iнфорirацii. 
^ *

Пiд час виконаЕня процедур оцiнй pn.n* i" i пов'язаноi з ними дiяльностi для отримання



розумiння Товариства та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, аудитор виконавнаступнi процедурИ, з метоЮ отриманнЯ iнформацii, яка використовувалася пiд час iдентифiкацii
ризикiв суттевого викривлення, зокремu u"uaпiдок шахрайства:

о Запити управлiнському персонutлу, особам вiдповiдальним за внутрiшнiй аудит та iншимпрацiвникам, щодо власноi оцiнки ризику шахрайства та встановлених заходiв контролю длязапобiгання й виявлення шахрайства;
о Проведено обговорення, ознайомлення З протоколами засiдань та здiйснено запити тим,кого надiлено найвищими повноваженнями, д*  розуЙiння того, як вони здiйснюють: iдентифiкацiю

ризикiВ шахрайстВа та вживання дiЙ у вiдповiДu ru,r* , та внутрiшнiй контроль, який установленийдля зменшення ризикiв суттевого викривлення.
о Проведено аналiтичнi процедури якi, виконанi як процедури оцiнки ризикiв, включати як

фiнансову, так i нефiнансову iнформацiю.
о Здiйснено спостереженнЯ та iнспектування операцiй Товариства, документiв (бiзнесплану та стратегii i T,i,), записiв та iнструкцiй з внутрiшньо.о поrфлю, промiжноi фiнансовоiзвiтностi, протоколiв засiдань.

не виявив будь якоi iнформацii, яка свiдчила
викривлення фiнансовоi звiтностi чи факти

викривлеНня на piBHi фiнансовоi звiтностi розробив та

_ За результатами виконання процедур аудитор
б про можливi ризики шахрайствu, uбо npo * b* n""i
привласнення активiв в наслiдок шахрайства.

Аудитор на оцiненi ризики суттевого
виконав загальнi дii у вiдповiдь, а саме:

о змiну характеру аудиторських процедур з метою отримання бiльш переконливихаудиторських доказiв;
о збiльшення обсяry аудиторських процедур;
о проведення бiльШе аудиторСьких проЦеДУР станом на кiнець перiоду, а не на промirкну

Дату;
о отримання бiльше аудиторських доказiв унаслiдок проведення процеДУР по cyTi, звикористанням процедури зовнiшнього пiдтвердження як аудиторсiкi процедури по cyTi.
OcHoBHi ризики та застереження, щодо можливого сутт€вого викривлення iнформацiй уфiНаНСОВiЙ ЗВiТНОСТi iДеНТИфiКованi при'оцiнцi p.rbpuy збиiкiв. I_{ e пов,язано з процедурою iметодами розрахунку та н€UIвнiстю властивих обмежень аудиту.
при вирiшеннi цього питання нами було проанагliзовано процеси та принципи облiковоiполiтикио пов'язанi з оцiнкоЮ величини резерву збиткiв, а ,uno*  оцiнено структуру тавпровадження систем i засобiв контролю, пов'язанйх iз цим процесом.
Ми вважаемо, щО виконанi нами аудиторськi процедури були прийнятними та достатнiмиДля оТриМання ДокаЗiв стосовно вiдображенн" peiepBy збиткiвБ бiпu".овiй з"iт"остi товариства.

пояснення щодо результативностi аудиту в частинi виявлення порушень, зокрема пов'язаних
iз шахрайством

Iнформацiя щодО результативностi аудиту наведена в пiдроздiлi кДудиторськi оцiнки>
роздiлУ кЩодаткова iнформацiя передбачена * u".rroto четвертоЮ cTaTTi 14 кАудиторський звiт таiншi офiцiйнi доту_Y_:чМ>  ЗаконУ УкраiнИ пПрО iro"' фi"uп.о"Оi звiтностi та аудиторськудiяльнiсть) м 2258VI I I  вiд 21.12,2ъ17р.о 

"uo.o 
звiту.'

!ля оцiнки ризикiв суттевих викривлень внаслiдок шахрайства ми використовувчrли своепрофесiйне судження. Протягом виконання аудиторських процедур ми отримали розумiння системиконтролю' якi були розробленi та urrро"uд* .rri уrrрu"оiп.uпЙ' ,r.рЪоr* о' Товариств а длязапобiгання та виявлення шахрайства.
пiд час аудиту ми не знайшли фактiв та тверджень про шахрайство, якi б могли привернутинашУ увагу, На нашУ ДУмку, заходИ контролю, якi застосУвав та яких дотримувався управлiнськийпepcoнaJl Товариства для запобiгання й виявлення шахрайства, е вiдповiдними та ефективними.

Пiдтвердження того, що аудиторськllй звiт узгоджений з додатковим звiтом для
аудиторського KoMiTery

l/
* ,

Ми пiдтверджуемо, що наша аудиторсЬка Думка узгоджуеться з додатковим звiтом для



а} JЕюрсЬкою KoMiTETy, та розцрввае результати виконання завдаЕI Iя з обовlязкового аудиту.
тверджеппя про пенадання послуг, заборонених законодавством, i про незалелснiстьI ý,iIючовоГо партнеРа з аудитУ rч 

"уО;u* r; ;й;Йськоiдiяльностi вiд юридичноiособи припроведеннi аудиту

Аудиторта суб'ект аудиторськоi дiяльностi нТовариству, пойу., ; ; .; iТ# # ,j* : : : j1,_:= ylBaB безлосе!едньо або опосередковано
бi"uп.о# ;; i; ; ; 'Y 

зазначенi у частинi четвертiй.* rri б та cTaTTi 27 iакону УкраiЪи ,,ilpo аудит

1* "йЁffЁffi} Х'""# rЁffifiнI * zzjвчпl "iд 
2,i.'i; ;oizp., l

ЯКОГО ПiДЛЯГае ПеРеВiРЦi, 
";  

а;;" участi у пiдгЪтовцi та прийнйi управлiн.""_'Т;Х'; ; :товариства,,.реulрцl, ; ;^ Ъ;; ; ;# iТТli"* еЖНi ВiД ТОВаРиства, фiнансова:

Iнформацiя про iншi наданi аудитором або суб'ектом аудиторськоiдiяльностi юридичнiй особi
абО КОНТРОЛЬОВаНИМ 

"" 'Уб;u* Там 
господарюванця послуги, KpiM послуг з обов,язковогоаУДИIУl ЩО Не РОЗКРИТа У ЗВiТi 

"Р; iЙ; ; ; iння або у фiнансовiй звiтностi
Аудитор та суб'ект аудиторськоi дiяльностi н

Ёffi;ýТн# J;# "* # ,н# ;; ; ; ; ,.",орi,по.,,у; '.':ъff ; i: : "H} xxHъfi# iHЁ"# xix:

пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень

ХаРаКТерУ аудиторських процедrо: Jrо'""1Й;,"fJ"Т# # rХ"ffi; ,Ъ# Жiffiш;;rf"* ур, та

я,:"* "* '* ffiffТiЖr; ,"Jffil 
ЯКИЙ Передбачае 

_отримання обгрунтованоi впевненостi, щоОбГРУНТОВuпu"п"uп,Ънiсть 
;  й;; ;# ; il# ХТ# ": ; : : : ,"Y"Я ВНаСЛiЙ шахрайств а абопомилки.

вiДповiДно ло МСА, .u"* or ur; ; ; ; ;1# # ýY"} i: : "1': : :Ti, проте не гарантуе, що аудит,проведений

, :  _ АУдrrор ne може о"оrru"r"# iiЖхi'iiНI ] : ilТ" "о"о 
йпУu.

Ж,trl:ж;;н""".ffi,# ."J# ;; ; ; : fu 
"к;* irL# 'fi : ;1н1:} $i,НТ:; ;Н.Т'ffi; ; ;

ffiЖЩЩ;IЖТ,ф"Н''; ,fi;новки та на яких rрунтуеться urolЁI i; 'ffiH, х"ffi;J:
обмеженн

g# ж;lтч# "':тfrн;ýJf 
{ ; iнж# ,жl; ffi 

"ж '} } ЁЁт""J,:тнlж,
характерУ аудиторських процеДVD  аvптл.глп tтд 

IM додатКових аудиторських ПDоЦ€Дчп_ тя

1. Повне найменування юридичноI  особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЪШСТЮ КМIЛОАН>

:ЁЩхчТ# Т:ii.Ц"# dЪхпхJ# ;.J,ffi Ёi; ilr# ж;:нiнuФормачilпрокiнцевогогляДУ' вЦповiдно до ВиМог, встановлених поrrо* I lI JJ":* 'i: : : "о'на ДаIУ аудиry або

ЁJ,'* ; ii] i;н} 'f 
f, fr dй'."* ,Т'iffi ат* тнЪ# жъЧжк.;# ?# ;fi кНа НаШУ ДУМКУ Touup""'uo В Повному обсязi розкрило iнформацiю про кiнцевого

:нефiцiарного власЕика та ."руоrуру власностi .iuno, ,ru oury аудиту.

/



3. Iнформацiя про те, чи е суб'ект господарювання:
контролером/учасником небанкiвськоi фiнансовоi групи;
пцприсмством, що становить суспiл"rr"й i"r.p.a.'

Товариство не е контролером/учасникоil небанкiвськоi фiнансовоi групи.Товариство станом на 1t,ti.ZoZt року вiдноситьс"'оо.riоrrри€мств, що становлятьсуспiльний iHTepec.

4, Iнформацiя про наявнiсть у суб'екта господарювання материнських/дочiрнiх компанiй iззазначенням наймен{ lання, органiзацiйноправовоi форми, мiсцезнаходження.
СтаноМ наЗ1,12,2о21 року материнськ7дочiрнiх компанii у Товариства вiдсутнi.

5, Щумка аудитора щодо правильностi розрахунку пруденцiйних показникiв, встановленихнорматиВноправоВим актоМ нкцпФР для вiдпОuИ"о.о виду дiяльностi, за звiтний перiод(для професiйниХ учасникiВ ринкiВ капiталУ Йi| .чrrЬованих товарних ринкiв)товариство не е професiйним учасником ринкiв ourrir* y *  o| iuri.ouu'иx товарних ринкiв,вiдповiдно пруденцiйнi покйики ним не розраховуються.

б, Щумка/висновок аудитора щодо вiдповiдностi розмiру стаryтного капiталу установчимдокументам або iнформацii з €диного державного ре€стру юридичних осiб, фiзичних осiбпiдприемцiв та громадських формувань;
на нашу Думку статутний nurrir* , що вiдображений Товариством у фiнансовiй звiтностiвiдповiдае iнформацii зазначенiЙ у статгi 6.1 Статуry Товариства, затвердженого рiшеннямЗагальних зборiв учасникiв Товарисiва вiд 18.08 .202|  р.Протокол J\ъ 1 8/08/2021 .

7, Щумка/висновок аудитора стосовно повноти та достовiрностi розкриття iнформацil щодоскладу i струкryри фiнансових iнвестицiй
у 202l роцi фiнансових iнвестицiй Товариство не здiйснювало.

8, Щумка/висI IовоК аудитора стосовно.iнформацii про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якiмо} кутЬ суттсвО вплинути на дiяльнiсть юридично[  особи у майбутньому, та оцiнкуступеня ik впливу.
На нашУ Думку, на ДаТУ звiту аудИтора, У ТоваристВа вiдсутнi iншi факти та обставини, якiможуть суттево вплинути на дiяльнiсть юридичноi особи у майбутн;r.

9, ЗвiТ щодО вимог_ЗлаКону Украihи < < Про риЕки капiталу та органiзованi ToBapHi ринкю>  N!3480IV вlд 23.02.2006р.

На виконання вимоГ частинИ TpeTboi cTaTTi 127 Закону 
| кгаrни кПро ринки капiталу та органiзованiToBapHi ринки> >  J\ъ 3480IV вiд2З,02.2099ч. ,_u Зuпо"у'Yузцч ''ПрЬ бirru"совi послуги та державнерегулювання ринку фiнансових послуг'' м 2664I I I  

"iд 
li.oT .z00l Ъ.,: ; ; ;озглянули та перевiрили

t* f,} : "ТЮ, 
Пuu"Д'ПУ ТОВаРИСТВОМ В Роздiлi < Звiт 

'fr пор.rоративне управлiння>  звiту керiвництва

За резульТатамИ розглядУ та перевiРки вищенаведеноi iнформацii, ми зазначаемо, що iнформацiярозкриття якоi передбачено пунктами 1  4 
11стини третьоi cTaTTi 127 Закону Украiни кПро ринкикапiталУ та органiзОванi ToBapHi ринки> , ст.121,ст.12^ 2 Закону УкраiЪи фо фiнансовi послуги тадержавне регулюваНня ринкУ фiнансовИх послуг" та зtвначена у звiтi про корпоративне управлiнняТовариств а за 202lpiK, не мiстит" фактiв .yrr.uo.o ffi""о"r"".

також на нашу { { 'ny, iнформацiя розкриття якоi передбачено пунктами 5  g частиниTPeTboi cTaTTi 127 ЗаКОНУ УКРаiНИ Ф" р"ппr пuпЙ* у та органiзованi ToBapHi ринки>  та зазначенау звiтi про корпОративне упрiвлiнН" Touup".' 
"u 

,а Ziit рiк,Ъiдобрu* ..ru до.товiрно в ycix суттевихаспектах вiдповiдно до вимог зазначеного Зuпопу.

r'

9



'О;".Y* : :Y:л:УJ:: ,:1.1111_| !ге.вiпки фiнансово.господарськоi дiяльностi товариства

* :{ ii:Т:Ylt] | ": "ОВОГо poкyl пiдготовленi ревiзiй,rою,.Йi.iею (ревiзором).

1: : : : : : iy :  : :*  "lp* 1, " 
u о u,y ф,ор. un Ь.о . 

"i,r, Б'' ",.; ;  
;  ; ; ; ; ;Ы; ; ; ; ] ,l; ] ..."

I """_т: : :э,.З3ltт9у,афпЪ"йj"""пу* оЬоu;; ;р; ; ; ; ; ; ;ЙffiЙ;; ;ТЙнадано

:229З0490;

ж:: :9?.o,.Р::oý1iв,uyn91,,"pнoCлoбiдськa,бyдинoк10,квapтиpa137.
: / /www. auditolesyakiev. соm/

ЧеРеДНИЧеНКО ГаЛИНа ВаСИлiвна  Сертифiкат аудитора Jф 002871, виданийрiшенням дпу вiд 05

Ё:i# , 1'^ 11_:: : r.Т'лlЧ "* У:р 
реестрацiТУ PeecTpi аудиторiв та суб'ектiв аудиторськоi дiяльностiРоздiл кАудитори>  Jф 100276;

9л':":л"] :Ч"'"СТi 
ПРО УМОВи договору на проведення аудиry фiнансовоiзвiтностi

," 
"yorrli !цNэ 1 0210 4122 вiд 19.04.2022 р.;

Щата закiнчення проведення аудиту: 26 05.

Ключовий партнер з аудиту
ТОВ АФ КОЛЕСЯ>
Сертифiкат М 002871

Д9т .лпaчання аудиторського висновку
26.05,2022 р.

Г.В.Чередниченко

м, КиiЪ.

10

аудиторськоi дiяльностi>  JФ 4423;

l М 4423;



l

l

l

ШевчБйБйй
ОрганiзацiйнопfrББЙ гооподарювання
Вид економiчноi дiяльноотi Iншi види
Середня кiлькiсть працiвникiв 2

Това з обмеrкеlrою вiдповiдальнiстlо "МLЛОДН"

rъz) грошовi ib* ; ; ; ; ; " 
АvwДr\UDUlU JПаКа (oкptм роздlT I \

(.гплпсuл / ._ла..* _ __ : .: rаВ:дяТьоя в гривнях з копiйками)Складено (зробити позначку'.ч'' ; ; j; ; ; ; fi ; ; ; ; ffi; ;
за нацiональними положеннями (отандартами) Oy."urT"po"* o"o оОл;* уЗа мiжнародними отандартамн фiнаноовЬi звiтн"; ;  

"

Додmок l
д.о.Н_ацiоншьною положення (сmrrларry)
о)л{ галтерською облiку l "Загальнl вимоm до фiнансовоi звiтностi''

,Щата (piK, мiояць, число)
за е.ЩПОУ
за КАIоТТГ l

заКоПФГ
за КВЕ,Щ

пiдприемотво

Територiя

про результати

Бапанс (Звiт про фiпаttсовп11 стан)
на 3l грудlIя 2021 

р.

проБбййдо;БGорма

Форма Лil Код за ДКУ,

кодr
zo22 l 01 I0i

404s6o1
UA8000000000l 0786б9

24о

64,92

Актив

первiона BapTicTb@

якi облiковуrотьоя за методом )лаотi в капiталi
iнших пiдприемотв

Iншl фlнансовi iнвестицii

заборговпli оББФЙцiБ]БЙil
тороька заборгоййБББlЪБlifriййТ

за I ]иданими аваноамн

у тому чиолi з подайiБ

поточна

нвеотицii
l та lx еквlваленти

готlвка

рахунки в банкаf

tx перiодiв

переотраховика у офахБйlББББ
у юму чиолi в:

х зобов'язатIь
резервах збиткiв або

резервах премiй

належних виплат

/ at



1нUIих оlрахових резервах

Капiтал у дЪоцЙiБ

ловrостроковi заб"зпеч"нняБ,

резерв довюотрокоDих зобов'язань

або резерв належнББплБ

rнпrt oTpaxoBi резерви

ш. гtоточнййБББйiйl

кселl видан

Пото.tна кредитOТ;Й

числl з податку на

,oBaнioTb 
за розрахункiйиi учаБЙаiЙ

Поточнi .обЪйБчБй

\ k"Т* 4

} Аý"{ " ьз
| ленти< 1,1кац;;д gд noo ; / ,]

",.{ ттiрдррflf

ВIНIЧЕНКО ОЛЕКСIЙ ВIТАЛIЙОВИЧ

СТОРОЖЕНКО ОКСАНА BIKTOPIBHA

одиниць та й територiальних громад,

центальним органом виконав.rоi влади, що реалiзуе державну полiтику у оферi отатиотики.



Пiдприсмство
flaTa фiк, мiсяць, число)

за СflРПОУ
2022 |  01, l 01

4048460]з обмеrкеноrо вiдповiдzulьнiстю l'МIЛОАНll
(найменування)

Звiт про фiнаrrсовi результатI I  (Звiт про сукупrrий дохiд)
за Pilс 2021 р.

I . ФIНАНСОВI  РЕЗУJЬТАТИ
Форма ЛЪ 2 Код задкvДГ tВОtооЗ_l

Стаття Код

рядка

за звiтниri
перiод

за аналогiчний
перiол

попереднього

року
1

,,
3 4

2000 1 869 881 1 5з8 710
Чuсmi заробленi cmpaxoBi премil 20 ] 0

премi i' пi dпuсанi, валова сулла 20]  ]
пр е Mi i| , пе ре d aHi у пе ре сmр ахув ан н я 2012
злliна резерву незароблеНUХ ЦРеЛ,tiй, валова сулtа 20]3
злtiна часmкu пересmраховuкiв у резервi незароблiнuх
преtпiй

20]4

Собiвартiсть реалiзованоi продlущii
(товарiв,робiт, послD,г) 2050 ) (
Чuсmi понесенi збumкц за сmраховllfulu вuпЙЫt 2070
Валовий:

прибуток 2090 1 869 88l l 538 710
збиток 2095 ( (

2 ] 05

Дохid (вumраmu) Bid змiнu iншuх impaxoBtlx резерuЬ 2]10
злпiна iHutux сmраховuх резервiв, валова сума 21]  ]
злtiна часmкu перqсmраховuкiв в iHulux сmраховuх резервах 2]  ] 2

Iншi операцiйнi доходц 2| 20 7 950 l 403 280
у mому чuслi:
doxid Bid зл,tiнu варmосmi акmuбiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

212 ]

ooxid Bid первiсноzо вLrзнання бiолоziчнuх акmuвiв i
с iл ь с ь ко zо споd ар с ько i' пр о dукцi i'

2]22

2]23

Адмiнiстративнi витрати 2lз0 зз 55l ) ( 2\  74з
Витрати на збут 2l50 ( з95 472 ) ( 275 0ll
Iншi операцiйнi витрати 2l80 ( l з04 995 ( 2 572789 )

у mому чuслi:
вumраmu Bid злtiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

21в ]

вumраmu Bid первiсноzо вuзнання бiолоеiчнuх акmuвiв i
сiльс ь ко zо споdарсько i' пр офкцi i'

2 1в2

(PiHallcoB1,1ii результдт вiд операцiйноi дiяльностi:
прибуток 2l90 143 813 72 447
збиток 2l95 ) (

Дохiд вiд участi в капiталi 2200
Iншi фiнансовi доходи 2220
нIц доходи 2240

у mому чuслi:
doxid Bid блаzоdiйноi' dопол,tоzч

224 1

Фiнансовi витрати 2250 ( 47з75 ) ( 26866 )
Втрати вiд rlacTi в капiталi 2255 (
Iншi витрати 2270 ( ( )

2275



Фiнансовий результат до опOдаткування:

Прибуток (збитоф вiд припиненоiдiяльностi пiсля

Чисrr,lй фiнансовий результат:
r/ \

iHKa) фiнансових iHcTpyMeHTiB

накопиченi
Частка iншого сучупного доходу асоцiйованих та спiльних

Iнший сукупний дOхiд до
податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом
Iнший сукупний дохiд пiсля
Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та

13 l

Iншi операцiйнi 1 660 110

l 734 0l8

Ндзва cTaTTi

чна кiлькiсть простI ,rх акцiй
гована середньорiчна кiлькiсть простrтх аIщiй

Чистий прибутэк (збиток) на одrry просту аlщiю
Скоригований.lистий прибуток (збитоф на

ь"d&gfJ?fiАf{ ,\Ъ
ъ Lплоаний,Яуdт8* lе,

Ёofftcli+ oй/ý
Оо,Ъ_Ъъ* о_{ ,rý

ьyфв йонэу

п. сукупниЙ ,охIд

I I I . ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРА йних витрлт

ry. розрАхунок покАзникIв приБутковостI  Ак

Продовження

ВIНIЧЕНКО ОJIЕКСIЙ ВIТАЛIЙОВИЧ

CTOPO)I (EHKO ОКСАНА BIKTOPIBHA

2290 96 438 45 5j

збитоI t 2295 (

tsитlэати (дохtд) з податку на прибутоrс 2з00 (l7 360) 1l '

2з05

2з50 79 078
збитотс 2355 ( )

г

Статr,я Код

рядка

за звiтниf,,l

llе; liод

'а 
анаJIOг

перiо

попередп

1 2 3 1

Дооцiнка (ччiнка) необоротних аI tтивiв 2400

2405

24т0
24| 5

Iнший сукупний дохiд 2445

2450

2455

2460

246s 79 07в



ПiДПРИеМСТво Товариство з обмежепою вiдповiдальнiстю''lI I Jо.{ Н''
,Щата (piK, мiсяць, число)

за е.ЩРПОУ

,ди

2022 | 01 l0l
404

(наймеrryванrrяj

Звiт про рух грошOвI lх коштiв (за прямим методом)
за PiK 2021 р.

Форма JФ3 Код за ДКУДГ lВОЮЙl

/ ;

Стаття

1

I  Pww

Код За звiтний перiод За аналогi.tн"И .,ерiол
попереднього DoKv

2 3 4л.4 Jл дlчцrlD J ptJJtjrr,rarr ouерtlцlинОrдlяЛьНОСтi
Надходкення вiд:
Реалiзацii проryкцii (ррзцд. робi1 пос.гryг) з000 1 688 l57 745 960l lvDvt,nvnм lruла,t.к lв l : tnnnlR 3005

3006
I_{ iльового с | lHaHcyBaHrUI

301 0
Надходжен
Нл* л","^ ,, 301 1

3015
r tч4лч} ч\чпш бlл ttUBcpHcHFUI  aBaHcIB
Гl8zГХоля(ення pt п ni ппл,,i

3020 69з
коштlв на

з025
3035 264 2 29?
з040

3045

3050
lд поверненнrI  позик з055 3 165 2lз l 27з 46в

Rл 3095 194 26

3100 ( бз7 422 ) ( 2зз 27т )
з l05 42 34з ( ggOs
з 110 1l 520 ) 2 775JvvvD лJспь J lruлirl,I (lв l ЗООРlВ

KTrбnr,лttr ra
31 l5 ( zggтц ) l5 894
31l б ( 19 583 ) 8 505

л{ * .* ,"". rrФ vlUIolJ JuUuбr5aнb з податку на Додану
варпсть

з| l7
) (

)

31l в (
) )

3 lз5
) (

)
3 l40
3 l45 (

)

3 150

(
) (

)

3 155 422з 666 ) 1 667 в04 )
3 i90 ( lзOq l l 085
3195 92 466 91 645

3200
r rvvvvlJv r пyu

Ня гхп,о"о.
3205 15

р
вlдсоткlв

3215 JJ

н з220
в 3225

н
позик

агхопженнq pi п о,,К.
з2з0

ншоi господс.".
HTTI I  ня плпlri

уLл D,LVJ ! lд лчrrрfl.ьUl U rцдпри€МСТВа Та
tpcbKoi одиницi
eHHrI

з235
з250

Надходтtенtля



Витра.rанrrя на придбання :

фiнансових iнвестицiй з255 )

необоротних активiв з260

Виплати за дерив ативами з270 ( ) (

Витрачання на наданнrI  позик з275 ( ) (

Витрачання на придбання дочiрнього пiдприемства та
iншоi господарськоi одиницi 3280

( ) (

Iншi п.гrатеrкi з290 ( ) (

чис,гlлlii | lyx ltоштiв вiд iнвестицiI lноi дiяльностi 3295 48

I I I . Рух коштiв у результатi фiнансовоi дiяльностi
НадходI tення вiд:

власного капiталу зз00
Отримання позик з305 ззб 522 42з
Надходження вiд продатсу частки в дочiрньому
пiдприемствi 33 l0
Iншi надходження 3340

Витра.rання на:

Викуп власнlrх аrщiй зз45

погашення позик 3350 91 47в 52

Сгшrату дивiдендiв 3355 82 011 ) ( 296
Витрачання на сппату вiдсоткiв зз60 407| 5 ) ( з7з
Витрачання на сплату заборгованостi з фiнансовоi
оренди

3365 ) (

Витрачання на rrридбаннrl частки в дочiрньому
пiдприемствi зз70

) (

Витрачання на виппати неконтрольованим частIсaм у
дочiрнiх пiдприемствах з375

( ) (

Iншi гт,чатеrкi 3390 ( ) (

Чистий рух коштiв вiд фiнансовоiдiяльностi 3395 | 223| в 77

Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 3400 29 900 \ 46

Залишок коштiв на початок року з405 16 б61 20
Вплив змiн4лацютнIтх KypciB на зФ,Iишок коштiв 3410

З ал иd,оrСiiбЙгF.яirк нець р оку 3415 46 561 166

ftЮчФ"= \
[ ;  ("flfiýfПff/Д,Ш{ " ýЪ'lW

йll ВIНIЧЕНКО ОЛЕКСIИ ВIТАЛIИОВИЧ

СТОРОЖЕНКО ОКСАНА BIKTOPIBHA

,4"'* _(/  
Dш",/
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,Щата (рiц мiсяць, число)

Пiдприсмство Товариство з обмеяrепою вйповiдальнiстrо "МIЛОАН" за е,ЩРПОУ

(найменування)

Звiт про власццй капiтал
за PiK 2021 р.

коди
2022 01 01

40484607

Форма NЬ4 Код за ЩУД Г ls0ПБ_l

Стаття

Код

ряд
ка

Зарее
строва

ний
(пайовий)
капiтал

Капiтал

У дооцiн
 ках

Додат
ковий

капiтал

Резер
вний

капiтал

Нерозпо

дiлений
прибуток
(непокри

тий
збиток)

Нео
пла

чений
капiтал

Вилу
чений

капiтал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
залишок на початок
року 4000 30 460 33 010 бз 4,70

Коригування:
змiна облiковоi
полiтики 4005

Виправленrrя помилок 4010
Iншi змiни 4090
Скоригований зали
шок на початок DoKY 4095 30 460 33 0l0 63 4"70

Чистий прибуток
(збиток) за звiтний
перiод 4100 79 078

,79 
078

Iнший сукупний
дохiд за звiтний
перiод 4110

,Щооцiнrtа (уцiнка)

необоротних активiв 4111

,Щооцiнка (уцiнка)

фiнансових iHcTpyMeHTiB 4| | z
Накопиченi KypcoBi

рiзницi 4I1з

Частка iншого сукупного

доходу асоцiйованих i
спiльнrж пiдприемств 4| I4
Iнший сукупний дохiд 4l1.6

Розподiл прибутку:
виплати власникам
(дивiденди) 4200 (8,7,775) (87 775)

Спряпццпцgg прибутку

до зарOестрованого

капiталу 4205

Вiдраццпцgц д9

резервного капiталу 421.0

Сума чистого прибутrсу,

належна до бюджету
вiдповiдно до
законодавства 42I5
Сума.Iистого прибутку
на cTBopeH} UI

спецiапьних
(цiльових) фоrцiв 4220

/ r



Сума чистого rrрибуттсу

на матерiапьне

заохоtlеннrI

ваност1 з кап1

Вилучення капiталу:

Перепродаrк викуп

лених акцiй (часток

Анулпованrя викупле

них акцiй (часток

зменшснrrll номiналь

Iншi змiни в капiталi

Придбання (щодаж)

неI tонтрольованоi

частки в дочiрньому

разом змiн у капiталi

ВIНIЧЕНКО ОЛЕКСIЙ ВIТДЛIЙОВ

СТОРОЖЕНКО ОКСАНА BIKTOPI

Вилr,.rення частки в

капiталi



l
l
l
l
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тоВАРиство 3 оБМЕЖЕНою В!дповlдАлЬНlстЮ кМlЛоАН>

Рiчна фiнансова звiтнiсть згiдно з
Мiжнародними Стандартами ФiнансовоiЭвiтностi (мсФ3)

3а 2021 piK

l
l
l
l
l

l

l rf

п

]



ТоВАРИсТВо З оБМЕЖЕНоЮ ВlДпоВlДАЛЬНlСТЮ кМ| ЛоАН>

I : : l"j,l1p ,,?iyз: ...що_в 
. 
процесi пИготовки цiеi фiнансовот

; il'; ".T"'fi : :  :лл.' ": :* I  _л л"J: i 

* о,у 
 

n on iТй yI  
 "'iT " ; ; "I# Ё;fi ;

:  ж."т* у: :": : : . _ :_б_tJ.: ," 
* .11'i1',"'' Б,.u,iJ,,,, Йfii"lilff ,дотриманням Bcix вiдповiдних МСФ3.

'| я 
фiнансова 

,: : ,] .lj .rо затверджуеться керiвництвом Товариствавiдповiдальнiстю < < Мtлоан> > . 
\ Jv'vv" l\ vуlопУlЧlЕ\

зАявА про вlдповlдАJlьнlсть кЕрlвництвА

Ми пiдготУвали подаНу нижче фiнансовУ звiтнiсть та вiдповiднi примiтки Товариства зобмеженою вiдповiдальнiётю < мiлоir", що складаоться зi звiту про фiнансовий стан станомHa3'l грудня2021рокутазвiтупроприбутокrr.Ьйiооi.Нr.liсукупнийдохiд,звiтупрозмiни
капlталу та звiту про рух грошових коштiв за lz мiьяць zozl року, а також опису основнихПРИНЦИПiВ ОбЛiКОВОI  ПОЛiТИКИ Та iнших пояснювальних примiтоl дЬ' фirr* ЬоrБi звiтностi. l_.| яфiнансова звiтнiсть_ достовiрно вiдооражае, в Уц сутте"их аспектах, фiнансовий стан,фiнансовi результати та рух грошових коштiв' То"аilиства вiдповiдно до Мiжнароднихста.нда.ртiв фiнансовоТ звiтностi (МЬФ3).

керiвництво несе вiдповiдальнiсть за .те, щоб бухгалтерський облiк, який ведеться втовариствi, розкривав з достатньою точнiстю гi бlйньБвии стан, фiнансовi результати тагрошовi потоки i эабезпечував вiдповiднiсть iT фiнансовот звiтностi МсФз.керiвництво також несе загальну вiдповiдальнiсть aa a* r, заходiв, обгрунтованих танеобхiдних для забезпечення зберейення акгивiв та виявлення й попередження зловживаньта iнших порушень.

эвiтностi Товариство
було послiдовним,
та розрахунками з

Пiдписано вiд iMeHi

о.В.Вiнiченко

О.В. Стороженко

року

з обмеженою

(Керiвник)

(Головний бухгалтер).' 
l| дентифiк'цiйlйй,

tЪ\  додш+ оOт

кh#

/ {



то В АР И сТВ о 3 о Б М Е Ж Е Н о Ю В lд п о В tДдл ь Н l сТю к М lЛ о А Н > l

Рiчна фiнансово r"irylirцэ:а 2О21 року
( у muсячох epuBeHb)

РlЧнА ФlНАНсовА зВlтнlстЬ 3А 2021 PlK: Gторiнка

/ r



i?":# : tr: : ":уу: !"ювtдповlдд/ lьнlстюкмlлодн>Рiчно фiнонсово звimнiсmь з, idZiii
1у muс""оrjф

llr:уИ звiт про фiнансовий станна 31 грудня2О2i року
(в mчсячах ерuвенi1

Необоротнi активи
Нематерiальнi активи
Незавершенi капiтальнi iнвестицii
OcHoBHi засоби

Всього необоротнi активи
Оборотнi активи
3апаси

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за
:родукцiю, 

товари, роботи, по.пуrЙ '"
леоlторська заборгованiсть за pb.p."yn* ur, .оюджетом

Дебiторська заборгованiсть за виданими
кредитами

Грошiта I х еквiваленти

Всього оборотнi активи
всього активи

Ко0
ряёка

31 еруdня
2021

(не пi0
mверd
жено

Прuмimкч ауёumом) 31 еруОня 2020

1000

1 005

1010

1095

1 100

1125

1 135

1140
1 155

1,165

1,195

1300

5.3

5.4

3,1з 026

46 561

407 408

437 178

25 732
.19

4 019

29 770

53

47 76в

14 130

2 460

4 926

21 516

50

1в 030

3

152 707

16 661

187 451

208 967

1

l



ТО ВДР И СТВО 3 О Б М Е ЖЕ НО Ю В lДП О В tДДЛ Ь Н l СТЮ к М tЛ ОАН >
Р.iчна фiнансово звimнiсmь за 2О21 року
( у muсячох rрu"r"о)

Ко0
ряOка

31 еруOня
2021
(не

пidmверOжено
Прuмimкч ауОumом) 31 еруОня 2020Капiтал

3ареестрований капiтал
Нерозподiлений прибуток (непокритий
збиток)

всього капiтал

lншi довгостроковi зобов'язання
3обов'язання за орендою
Всього iншi довгостроковi зобов'язання

поточнi зобов'язання i забезпечення
Поточнi зобов'язання за отриманими
кредитами

Поточна кредиторська заборгованiсть за
товари, роботи, послуги
Поточна кредиторська заборгованiсть за
розрахунками з бюджетом

Поточна кредиторська заборгованiсть за
податком на прибуток
Поточна кредиторська заборгованiсть за
розрахунками зi страхування

Поточна кредиторська заборгованiсть за
розрахунками в оплати працi
Поточна кредиторська заборгованiсть за
розрахунками з учасниками

поточнi забезпечення

lншi поточнi зобов'язання
всього поточнi зобов'язання i
забезпечення

всього зобов.язання та власний капiтал

1400

1420

1495

,1515

1595

5.5

30 460

24 313

54773

100 000

100 000

30 460

зз 0,10

63 470

2 139

2 139

64 000

1600

1615

1620

1621

1625

1630

1640

,1660

1690

1695

1900

5.6

5,6

53 991

44 398

303

22

421

1 434

5 707

,l 263

174 866

282 405

437 178

2 244

1

1

793

76 317

143 35в

208 967

Пiдписано вiд iMeHi Керiвництв а < < 25> >  лютого 2О22 року

О. В. Вiнiченко (Керiвник)

О. В. Стороженко (Головний

gJ

гз

Эй,JЪ.ч

/ ý



ТОВДРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВlДПОВlДДЛЬНlСТЮ кМlЛОДН>

Рiчна фiнансова звimнiсmь за 2027 року
( у muсячах epuBeHb)

Рiчний звiт про фiнансовi результати та iнший сукупний дохiд
за 202'l piK
(в mчсячах epuBeHb)

Ко0 ряOка за 2021 piK
Прuмimкч за 2020 piK

(не пiOmверOжено ayOu mом)

Процентнi доходи
lншi операцiйнiдоходи

Витрати на формування резервiв
Адмiн iстративнi витрати

Витрати на збут

lншi операцiйнi витрати
Прибуток вiд операцiй ноТ

дiяльностi
Фiнансовi витрати

Прибуток до оподаткування

Витрати з податку на прибуток

Чистий прибуток

lнший сукупний дохiд
Всього сукупний дохiд

2000

2120

21 в0

21 30

21 50

2,1в0

2190

2250 6.4
2290

2300 6.5
2350

2460

2465

1 в69 88,1

7 950

(1 040 146)

(33 551)

(395 472)

(264 849)

,l43 813

(47 375)

96 43в

(17 360)

79 078

79 078

1 53в 710
,l 403 280

(1 090 081)

(21743)
(275 01 1)

(1 4в2 708)

72 447

(26 в66)

45 581

(в 505)

37 076

37 076

6.3

6.3

Пiдписано вiд iMeHi Керiвництва K25> l лютого 2022 року

О.В.Вiнiченко (Керiвник)

О,В. Стороженко (Г

ffi

&а
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:  
Н О Ю В l Д П О В l ДДл Ь Н l СТЮ к М l Л О Д Н >Рiчна фiнонсово звimнiсmь за 202i; ; ,

( у mчсячах rрiiф

| jr11I :"!, про змiни власного капiталуза 2021 piK
(в mчсячах ерuвенъ)

Код
рядка 3ареестрований

капiтал
Нерозподiлений

прибуток всього капiтал

Залиlлок на 1 сiчня 2020 року
Чистий прибуток 2020 piK

Рл._тrч сукупного доходу за
2020 piK

3алицtок на 31 грудн я 2020
року ( пiдтверджено аудитом)
Залищок на 1 сiчня 2021 року
Чистий прибуток за 202,1 piK

"o'rTi?* " 

* У п н о го доходу за

91:: ir. учас+ { икам (Примiтка 7)
Jалишок на 31 грудн я 2021
року(не пiдтверджено
аудитом)

4000
30 460 33 010 634704100

33010 63 470

4300
33010 63 470

4000
30 460 33 010 63 470
30 460 33 010 63 47041 00

4200

Пiдписано вiд iMeHi Керiвництва к25> >  лютог о 2О22 року

О. В. Вiнiченко (Керiвник)

О.В. Стороженко (Головний

___.Д

\



ТО В АР И СТВ О 3 О Б М Е Ж Е НО Ю В l ДП О В lДДЛ Ь Н l СТЮ к М l Л О ДН >

Рiчна фiнансова звimнiсmь за 2021 року
( у mчсячах epuBeHb)

Рiчний звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
за 2021 piK
(в mчсячах epuBeHb)

Ко0
ряdка

Прч
мimкч

3а 2021 piK
за 2020 piK

( пiOmверdжено ауdumом)
Рух коштiв у результатi операцiйноi
дiяльностi
Отриманий процентний та iнший дохiд
Надходження фiнансових установ вiд
повернення позик
lншi надходження
Витрачання на оплату ToBapiB (робiт,
послуг)
Витрачання на оплату працi
Витрачання на оплату вiдрахувань на
соцiальнiзаходи
Витрачання на оплату зобов'язань з
податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з iнших
податкiв i зборiв
Витрачання фiнансових установ на надання
позик
lншi витрачання
Чистий рух гроцJових коштiв вiд
операцiй ноТ дiял bHocTi
Рух KolllTiB у результатi iнвестицiйноi
дiяльностi
Надходження вiд реалiзацiТ необоротних
апивiв
Надходження вiд отриманих вiдсоткiв
Витрачання на придбання необоротних
апивiв
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйноТ
дiяльностi
Рух коштiв у результатi фiнансовоi
дiяльностi
Надходження вiд отримання позик
Витрачання на сплату заборгованостi з

фiнансовоI  оренди
Витрачання на погашення позик
Витрачання на сплату дивiдендiв
Витрачання на сплату вiдсоткiв
Чистий рух коштiв вiд фiнансово'i
дiяльностi
Чистий рух грошових коштiв за звiтний
перiод
Залишок коштiв на початок року
Вплив змiн валютних KypciB на залишок
коштiв
3алишок коштiв на кiнець звiтного
перiоду

Пiдписано вiд iMeHi Керiвництва < 2

О,В. Вiнiченко (Керiвник)

О. В. Сторожен ко (Головний

3000
3055

,1 бв8 157

3 165 213
2,1 9вв

(658 952)
(42 з43)

(1 1 520)

(19 5в3)

(10 391)

(4 223 666)
(1 369)

(92 466)

48

336 522

(91 47в)
(в2 011)
(40 715)

6.6 (122 318)

29 900
16 661

745 960

1 273 468
3 011

(233 271)
(9 965)

(2775)

(в 505)

(7 389)

(1 667 в04)
(1 0в5)

91645

3095
3,100

31 05
31 10

31 16

31 15
3,155

31 90
3195

3205

3215
3260

3295

3305
3365

3350
3355
3360
3395

3400

3405

3415

15
з4

0

42352

(52 464)
(29 602)
(37 32в)

| 77 042|

14 603
2 05в

16 661

$ъi; ffi)Ъk.:т:тФ* :;V:

W

5.4 46 561

н

0

0



то В АР И сТ В о З о Б М Е Ж Е Н о Ю В tд п о В lддл ь Н t стЮ к М t Л оАН ll

( у muсячах epurrro1

1. основнА дlяльнlсть
товАрисТво 3 оБмЕжЕНою вlдпОвlдАльнlСТЮ кМlЛоАН>  (далi  Товариство)зареестровано 1 6. 05.20,1 б року.
Органiзацiй 

19I  равова форма Товариства  товариство з обмеженою вiдповiдал ьн iстю.,14 
червнЯ 2016 рокУ ТоваýиствО OyJlo зарее.rъъ;; ;Ъ НацiональноБ кйсiею з реryлюванняринкiв фiнансових послугукратни як бlнiнсова уй;; ;

'QОКУМеНТИ ЩОДО ЗаСТОСУВаННЯ ЛЩензiЙних умов провадження господарськоi. дiяльностi знадання фiнансових послуг (kpiM професiйноI  дiяльносii ,ь рrr* у цiнних паперiв):Свiдоцтво про реестрацiЬ фiнан.Ь.6т у.rurови lK N9176 вiд 14.О7.2О16 р. реестр Nе1610З409;лiцензiя щодо надання бiнансових послуг, що переоформлена Нацiональною комiсiею зрегулюванНя ринкЬ фiнансових послуг згiдно роr; ;р"Й;ня Nsl6З вiд Zо.оi.Й17 року.тов кмiлоан) е професiйни, уй,ir* ом ринкiв фiньнсових послуг Укратни. Товариство надаеединУ фiнансовУ послугу:  надання * оr_r]р у'пЬ.й* уl"ЙЙi'чr.пi iHa умовах фiнансового кредиту.порядок надання.зазначенот фiнансовоi послуги'nap"ldur"a укладення елекгронних кредитнихдоговорiв/договорiв про споживчий кредит з позичальникамифiзичними особами, якiвlд п ов lда ють в и могам ToB1!l.] .", н1 
у ч9ва] ( 

cTpoKoBocTi, пл атн ocTi, зворотн ocTi.Статутний капiтал станом наЗ1.1Z.ZО21 Ь;;rli0'460 тис. грн.

Станом на 3,1 грудня2О2l та 31, гпуз1l]О!Qпокч учасниками Товариства е ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ'ВiДПОЙДДЛЁгilстю (БЕрЕггруп) юридична особа_резидент(володiе часткою В9, 0% );_ тоВАриство з оБмЕжЕн9,9...рцп9вlдАJlьн| стю компАнlя з упрдвлlнняАкти вАмИ тА Адм l н l СтрАто' п Ёнс r и н Иiоо йfrЬ"й ьтАнА l н ь ЁьiйЁ йт м гн вджм Ент)юридична особарезИдент (волОдiе часткою.]91Ф_rd лЪ 
"i4lr1l1олlм9нl 

в iHTepecax та за рахунок
?[JЁЕ._* [ fоЪ?ЗrО'О 

НЕДИВЕ'Рсиоlковдноiо dЁirйi,рного 
Фойдu 

ьдкритого 
типй

 AMiTaH олексiй Геннадiйович  фiзична особарезидент (володiе часткою 'l% )

Станом на 3,1 грудня2О2l рокута 31 грудня 2020 року кiнцевим бенефiцiарним власникомтовариства е громадянйн Укратни byii< o Водiон Анатолiйович.
МеТОЮ ДiЯЛЬНОСТi ТОВаРИСТВЪ ._?f.:?} "r"я прибутку шляхом надання послуг за основним

;HlT"# l"bHocTi 
та забезпечення динамiчного зроЬтання об'емних показникiв фiнансовоi'

ОСНОВНИМ ВИДОМ ДiЯЛЬНОСТi Товариства е надання коштiв у позику фiзичним особам наумоваХ фiнансовоГо кредиту, ТовариствО мае значнИй досвiд роботи на ринку кредитування, який/ рунтуетьсЯ на тривалИх дiловиХ стосункаХ з клiентамИ, наявностi квалiфiкованих фахiвцiв таматерiальнотехнiчнiй базi, Мета дiяльностi компанiт nonrru. в наданнi широкого спекгруфiнансовиХ послуг, cTBopeHHi * оr* урЁrrrОго середовИща, яке дозволить споживачам обирати таотримувати якiснi послуги на вигiдiих та прозорих умовах.

Юридична 
"дз: : : ] ?"тl: r_ч":  вул.Багговутiвська, буд.1721, м.Киiв, Укратна, О4lо7Офiцiйна cTopiHKa в iHTepHeTi:  https:/ /miloan. ual

fu реса електронноТ почiи:  iпrо@Йitоап. ua

Tu,, 
".33ЗiДНЯ 

КiЛЬКiСТЬ ПРаЦiВНИКiБ''йБариства станом на 31 грудн я 2о2l склала 245 осiб (2о20:
Органами Управлiння Товариства е 3агальнi 3бори Учасникiв Товариства.БезпосереДне керiвництво'дiяльнiстю ТоБаЙББ" ,дiИ.r"е дире* гор  виконавчий орган

ffi",u, 
Частки у статутному капiталi Това!ЙЁтвЪЪЁреОувuБr', /  r,i.снЪстi виконавчого

ЩодО Товариства не порушувалосЬ провадження у справi про банкрутство, не3астосовувалась процедура санацiт, | iшення про лiквiдацiю iовариства не приймалось.

у* р"тrrОР'аН, 
ЯКИЙ ЗДiЙёНЮе Д"Р* ЬЬ'е Регулювання дiяльностi товариствЬ: нацiональний банк

Станом на кiнець 2021 року у ТОВ < Мiлоанll вiдсутнi фiлiали або iншi вiдокремленiструкгурнi пiдроздiли. наглядова радь ie створювалась

в 2021 роцi змiн у вищевказанiй iнформацii. не було.

gа



2. ЕкономlчнЕ сЕрЕдовичlЕ, у котрому товАриство проводить свою
дlяльнlсть

PiK, що минае, виявився неоднозначним. YKpaTHi вдалося зберегги макроекономiчну
стабiльнiсть та загальмувати пощирення пандемiТ bovtB1g, .any"rrr, держаЁнi проrр"rй
пiдтримки економiки та вiдновити економiчне зростання, Проте низка викликiв, якi стояли перед
владоЮ та суспiльством piK тому, все ще акrуальнi.

Якщо У першиЙ piK пандемiт (2о2ой) украТнська eKoHoMiKa зазнала рiзкого падiння, то
починаючи з другого кварталу 2021 р.оку, зростае. Проте не так швидко, як прогнозували
yKpaTHcbKi та захiднi 

.аналiтики. l наразi темп'економiчного вiдновленнr"ще не перекрив 4%
падiння 2020 року, свiдчить статистика. В Мiнекономiки припускають, що це вiдбудетjся 

'i 
у 2О22

роцi.
Протягом 20202021 poKiB спостерiгаеться значне потрясiння на cBiToBoMy ринку, викликане

спалахоМ KopoHaBipycy. Вiдповiдаючи на потенцiйно серйозну загрозу KopoHajipycy для охорони
3доров'я, yKpaTHcbKi .урядовi органИ вжилИ заходiв щодо стримування спалаху, вводячи
обмеження на перемiщення людей всерединi УкрjТни тЪ мiж йi.r"r, в регiонах,'якi можуть
найбiльше постращqаТи, при3упиНення транспортних зв'язкiв з УкраТною ,а Ьбr"* еrня в'Тзду доукратни. Уряд запровадив адаптивний карантин до 31 грудн я 2о21 року з мох< ливiстю подальшого
продовженНя на невизначений перiод часу. ,Щеякi пiдприемства також доручили працiвникам
залишатися вдома та скоротити або тимчасово припинити дiловi операцiТ.

УПРОДОВЖ ВСЬОГО 202'l РОкУ УкраТнська eKbHoMiKa продовжувала перебувати пiд впливом
нерозв'я3аНого зброй.ного конфлiкгу в деяких районах ЛугjнськоТ та ,QонецькоТ областей, а також
дуже складних полiтичних та економiчних вiдносин iз Росiею. L| i чиннип" можуть мати
рiзноспрямований вплив на результати дiяль+ tостi й фiнансовий стан звiтуючого пiдприемства.
однак Mipa такого впливу наразi не може бути достовiрно визначена. Керiвництво ретельностежить за поточним станом розвитку подiй i вживао необхiдних заходiв для послабп"rн, впливу
негативних чинникiв.

При складаннi цiеТ фiнансовоi звiтностi враховувалися вiдомi та оцiнюванi результативищезазнаЧених подiй на фiнансовий стан i результати дiяльностi Товариства у звiтному перiодi.
КерiвництвО стежитЬ за станоМ розвиткУ поточноТ ситуацiТ i вживае заходiв, за необхiдностi, длямiнiмiзацiт будьяких негативних наслiдкiв, наскiльки 

'це 
можливо. Подальший негативний

розвиток подiй У полiтичних, макроекономiчних умовах таlабо умовах зовнiшньот торгiвлi може i
далi негативно впливати на фiнансовий стан та результати дiяльностi Товарисiва у такий, спосiб,
що наразi не може бути визначений.

ФiнансовиЙ секгоР залишаетьСя вразливИм до можливих внутрiшнiх та зовнiшнiх ризикiв.3акони та нормативнi апи, якi впливають на операцiйне середовище в ykpaTHi, можуть швидко
змiнюватися у зв'язку з тим, що в YKpaTHi вiдЬуваються полiтичнi та ёкономiчнi змiни, щоВПЛИВаЮТЬ, i В МаЙбУТНЬОМУ ВПЛИВатИмуть на дiяльнiсть суб'екгiв гоaпод"р.iкот дiяльностi, rцо
функцiонують у цих умовах.

головним факгор9м ри3ику, що впливае на дiяльнiсть Товариства, е погiршення загальнот
економiчноТ ситуацiТ в YKpaTHi, що може призвести до зменшення попиту на послуги, змiни уфiнансовiй полiтицi уряду Украiни, форсмажорнi обставини, що може призвести до зменшення
попиту на послуги, якi надае Товариство.

,л.,..л[ ",li 
п_оширенНя новиХ щтамiВ KopoHaBipycy та зростаючого рiвня адаптацiТ суспiльства доlснуваннЯ в новиХ умовах, ТовариствО вживало Bcix заходiв для збереженн" стаЬiлiностi роботипiдприемства та збереження робочих мiсць. 3агалом ма* ро"* ономiчна ситуацiя мала вплив на

дiяльнiсть Товариства, проте результати дiяльностi мають iадовiльниИ хараЁер.
Слiд зазнаЧити, щО у.зв'язкУ з уведенням военного стану в YKpaTHi'r"pua вiйськову агресiю

РосiйськоТФедерацiТ протИ УкраТни, ЬнуютЬ фаtсори, якi значно можуть вплинути на результатидiяльностi Товариства та 3находяться поза межами знань та контролю керiвництва .в надзвичайних умовах ведення господарськот дiяльносii в перiод дii режиму военного
стану на територiТ УкраТнИ керiвництвО продовжуе докладатИ зусиль для виявлення, управлiннята пом'якшення ризикiв , якi впливають на дiяльнЬть Товариства .

il"



ТОВДРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВlДПОВlДДЛЬНlСТЮ кМtЛОДН>
Прuмimкudо промiжноi' фiнансовоi' звimносmi за tпiврiччя 2027 року
( у muсячах epuBeHb)

3. основи подАння ФlнАнсовоi звtтностl

Ц1 РiЧНа фiнансова звiтнiсть мiстить всю iнформацiю i данi, що пiдлягають розкриттю в
рiчнiй фiнансовiй звiтностi, i мае розглядатися iз рiчною фiнансовот звiтнiстю Товариства за 2о21
pik, складенот у вiдповiдностiдо Мiжнародних стандартiв фiнансовот звiтностi.

Фiнансова звiтнiсть Товариства е фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка
сформована з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностiта грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола
користувачiв при прийнятгi ними економiчних рiшень, включаючи Мiжнароднi стандарти
бухгалтерсЬкого облiку (мсБо) та Тлумачення 7(КТМФ3, пкт), виданi Радою з Мiжнародних
стандартiВ бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiI  чиннiй на 1 сiчня 2021 року, що офiцiино
оприлюдненнi на вебсайтi MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни.

ПРИ фОРмУваннi фiнансовоТ звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних
3аконодавЧих та нормативнИх акгiв щодо органiзацiТ i ведення бухгалтерського облiку та
складання фiнансовоi звiтностi в Украiнi, якi не протирiчать вимогам мсФз.

Склад фiнансовоТ звiтностi:
. Баланс (звiт про фiнансовий стан) станом на 31 .12,2О2lр.;
' 9.i' ПРО фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за перiод оl,о1.2о21 по з1.,12.2021рр;
' 9r!' ПРО рУх грошових коштiв (за прямим методом) за перiод 01.о1.2о21 по з1.12.2о2l рр; 

' '

. 3BiT про власний капiтал станом на 31.12,2О2lр;

. 3BiT про власний капiтал станом на 31.12.2О2lр;
, Примiтки до фiнансовоТ звiтностi за перiод оl.о1.2о21 по 31.12,2О2lрр.

ПринципИ облiку, прийнятi прИ пiдготовцi рiчноi фiнансовоi звiтностi, вiдповiдають
принципам, lло 3астосОвувалися при пiдготовцi рiчноТ фiнансовоТ звiтностi Товариства за piK, що
завершився 3'l грудня 2020 року.

товариство не застосовувало достроково нових стандартiв та iнтерпретацiй протягом 2021
року. ТакоЖ не булО стандартiВ та iнтерпретацiй, що вступиЛи у дiю протягом цього перiоду, якi
мали би суттевий вплив на цю рiчну фiнансову звiтнiсть.

Функцiоналъна валюmа mа валюmа поёання
ФункцiонаЛьною валЮтою, В якiй ведетЬся бухгалтерськиЙ облiк, i валютою подання рiчноТ

фiнансовоТ звiтностi Товариства е нацiональна валюта УкраТни  гривня (далi  ipH.), 
'Рiчна

фiнансова звiтнiсть Товариства представлено в тисячах гривень (hалi 'тис.грн.), якщо не
зазначено iнше.

ПрuпушеНня шоOО функцiонування Товарuсmва в найблuжчому майбуmнъому
Фiнансова звiтнiсть була складена на ocHoBi принципу безпереръностi дiяльноiтi, який

передбачае, що Товариство буде продовжувати свою дiяльнiiть у найближчому майбутньому, а
також зможе реалiзувати cBoi акгиви та погасити своТ зобов'язання у ходi звичайноТ дiяльностi.
ФормуючИ таке професiйне судження, керiвництво врахувало фiнЬнсовий стан, своТ iснуючi
намiри, можливУ фiнансовУ пiдтримкУ з бокУ учасникiв Товариства, заплановану прибуткоЁiсть
дiяльностi у майбутньому i доступ до фiнайсових pecypciB, а також проаналiзувало вплив
поточноТ фiнансовоТ та економiчноi ситуацiТ на майбутню дiяльнiсть Товарисiва.

на думку керiв_ництва, застосування припуlцення щодо здатностi Товариства продовжувати
свою дiялЬнiсть на безперервНiй ocHoBi е адекватним, враховуючи належний piBeHb достаiностi
його.капiталу, намiрИ учасника надаватИ пiдтримкУ ТовариствУ, а також на ocHoBi iсторичного
досвiду, який свiдчить, що KopoTкocTpoKoBi зобов'язання будуть погашенi у ходi звичайноТ
дiяльностi Товариства

Основа склаdання фiнансовоТ звim носmi
L| я фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на ocHoBi оцiнки фiнансових акгивiв за справедливою

вартiстю, що утримУютьсЯ для реалiЗацiТ або амортизацiйноТ собiвартостi окремих фiнансових
iHcTpyMeHTiB вiдповiдНо до МСФ3 9 < Фiнансовi iнструменти). Оцiнка спраЬедливоТ BapTocTi
здiйснюеться з використанням методiв оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, дозволених МСФз 1з
кОцiнки за справедливою вартiстю> .
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ТО ВАР И СТВО 3 О Б М ЕЖЕ Н О Ю В tДП О В lДДЛ ЬН l СТЮ к М tЛ ОДН >

передбачувана справедлива BapTicTb фiнансових акгивiв i зобов'язань визначаеться звикористаНням наявнОт ilфл9рjцЦiТ про риноК i вiдповiдних методiв оцiнки.
4. cyTTeBl положЕння оБлlково[  полЁики

ЗГiДНО З ВИМОГаМИ МСФЗ ТОВаРиством самостiйно визначаються KoHKpeTHi принципи,основи, домовленостi, правила та практики, що застосовуються при складаннi та поданнi
фiНаНСОВОТ ЗВiТНОСТi, ЯКiСШаДають його оОлiковуБопЙЙ* уlа /рунтуються на вимогах мсФз. якщонемае мсФ3, який конкретно 3астосОвуетьсЯ до операцiт, iншоТ ilодiТ або уйоrr, управлiнськийперсонал Товариства застосовуе суджейня пiд час роjробки та застосування облiковот полiтики.4.1. OcHoBHi с_удження, оцiнки та бакторй невизначеностi

3ГiДНО З МСБО 1 < ПОДаННЯ фiНаНсовоТ зЙiтностi>  Товариство веде облiк i подае операцiтта iншi подiТ вiдпоВiдно дО ТхньогО iMicTy ,. 
"* оrойirrЬТ 

.yrno.ri, а не тiльки ТхньоТ юридичноТформи' Складання фiнансовот звiтносii вимагао Bil керiвництва оцiнок i припущення, щовпливаютЬ на суми, вJдображеНi у фiнансовiй звiтностi та примiтка" до нЬТ. Цi оцlнки rруrrуоrЙ"на iнформацiТ, наявнiй на звiтну дЪту.
OcHoBHi оцiнки та припущенн, пР9 майбутнi подiI , а також iншi ocHoBHi джереланевизначеНостi В оцiнках, зроблениХ на звiтнУ даiу, якi можуть являти собою значний ризикнеобхiдностi суттевих кориryвань балансовот вартостiаtсивiв i зьоов'язанr, ро* п"д"ються нижче,Безп ерерв н i с m ъ d iял ъ нос m i
Фiнансова звiтнiсть подаеться на ocHoBi припущення безперервностi дiяльностiТовариства, При наявНостi суттеJОТ невизначеностi, пов'язаноТ з подiями чи умовами, якi можутьСПРИЧИНИТИ ЗНаЧНИЙ cYMHiB ЩОДО ЗДаТНОСТi продовжувати дiяльнiсть t.tu б"iп"р.рвнiй ocHoBi,ТовариствО розкривае iнформацiЮ про TaKl 

'невизнЪченостi 
у фiнансовiй звiтностi. Оцiнказдатностi продовжувати свою дiяльнiЬть на ОезпЬреlrнiИ осrЪ"i' здiЙснБоться керiвництвомТовариства, ОцiнюючИ доречнiстЬ припущення про ЬеЪперервнiсть, керiвництво бере до увагиВСЮ НаЯВНУ iНфОРМаЦiЮ ЩОДО МайбУТНЬОго  щонайменше i2'мiсяцiБ. * i* ц" .iir* oro перiоду, алене обмежуючись цим перiодом.

Концепцiя суmmевосmi
КритерiЙ cyTTeBocTi  межа, до якоТ пропуски, помилкИ або нехтування точнiстю подання тарозгортаннЯм iнформаЦiТ, по одинЦi або Bci разом, не можуть впливати на господарськi рiшення,що приймаються користувачами фiнансовоТ звiтностi.

ВстановлеНа межа cyTTeBocTi  5%  вiд загальноТ BapTocTi акгивiв на останню рiчну звiтнудату, Межа cyTTeBocTi не поширЮеться на подання iнформацiТ у фiнансовiй звiтностi прогосподарчi операцiт, що е одноразовими або нетипоrrй, дпi Товарисiва
П оря 0о к в u з н а чен н я ефекm u в ноi с m ае кч в i Осо'm ку
Порядок розрахунку ефекгивноI  ставки вiдсотЙа пiд час первiсного визнаннядовгостроКовоТ дебiТорськоТ та кредиторськоi заборгованостi, як фiнансЬвого iHcTpyMeHTy,

i;ЕЬЪ:""'СЯ 
ТОВаРИСТВОМ 3 МеТОЮ забеiпечення пiдiотЬвки фiнансовот звiтностi вiдповiдно до

3а основу ви_3начення ефекгивнот ставки вiдсотка Товариством прийнято використаннясередньоринкового банкiвського вiдсотка по депозитам  для дисконтування довгостроковоТдебiторськОТ заборгованостi та по кредитам  для дисконтування довгостроковоТ кредиторськоiзаборгованостi вiдповiдно,
3нецiнення акmuвiв
Порядок знецiнення, реалiзований у мсФ3, застосовуеться до фiнансових акгивiв, щооблiковуються:
, за амортизованою вартiстю за моделлю ефекгивноТ ставки вiдсотка;, за справедливоЮ вартiстю через iнший сукупний дохiд (KpiM iнвестицiй у частковiiнструменти).
На кожну звiтну дату Товариство_вiдповiдно до вимог мсФЗ визнае резерв пiд очiкуванiкредитнi збитки по фiнансовим активам. Резерв пiд ori* yru* i кредитнi збитки, якi можуть статися вмайбутньому, HaBiTb з мiнiмальною ймовiрнi.rю,'сr.орй.iо., . моменту первiсного визнанняактиву.

ПорядоК створен.нЯ та поданнЯ резервУ у фiнансовiй звiтностi вiдрiзняеться залежно вiдтого, як облiковуеться фiнансовий апив  за амортизованою чи за справедливою вартiстю черезiнший сукупний дохiд.
Якщо фiнаНсо.9иЙ акгив облiковуеться за амортизованою вартiстю, оцiночний резерв пiдочiкуванi кредитнiзбитки створюеться зi.рахунок прибуткiв iзбиткiв iзменшуе балансову BapTicTb

фiнансового активу у 3BiTi про фiнансовий стан.
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ТО ВАР И СТВО 3 О Б М ЕЖ Е НО Ю В tДП О В lДДЛ Ъ Н l СТЮ к М lЛОДН >
ПрuмimкчOо промiжно|  фiнансовоi' звimносmi зо tпiврiччя 2021 року
( у muсячах epuBeHb)

Якщо фiнансовиЙ акгив облiКовуеться. за справеДливою вартiстю через iнший сукупнийдохiд, оцiночниЙ резерВ пiд очiкуваНi кредитнi збиткИ ,"* о*  створюоться за рахунок прибуткiв iзбиткiв, але вiдноситься до власного капiталу 1ч"р"з iнrйЙ сукупниИ дохiд).ТовариствО регулярнО перевiряе.свiИ'крёдИтнЙЙ портфель щодо можливого знецiнення.Пiд чаС формуванНя. резервiВ пiд знецiнеrп", ,iЁрi"* йцi.о Товариства застосовуе професiйнiсудження про ная.внiсть ознак, що свiдчать про' зменшення майбутнiх грощових потокiв закредитами та дебiторською заборгованiстю. Тjкий nb* "arr*  може включати данi, якi можнави3начитИ та якi хараПери3ують негативну змiну_платоaп| оrо* rостi позичальникiв, а також змiнуекономiчних умов, пов'язаних з невиконанням зобов'яз"rj a" наданими кредитами,
3 нецi нення нефi нансов uх акm uв iB
НефiнансоВi аtоиви, 3а виняткоМ вiдкладениХ податкiв, оцiнюються на кожну звiтну датуна наявнiсть ознак знецiнення. Сума очiкуваного Ъiдr* одir; ; ; r; ;Бiнансових аtсивiв

: : ; lili'.,} ; ; ;Ёrý: :J:Ша 
З ТХ СПРаВеДЛИВОТ BapTocTi за вирахуванням витрат з продажу та

БУДЬЯКИЙ ВiДНОВЛеНИЙ ЗбИТок вiд знецiнення вiдновлюеться, тiльки в тiй Mipi, в якiйбалансова BapTicTb активу не перевищить балансовувартiсть, яка була б визначена, завирахуванням амортизацiт, якби збиток вiд знецiненr, l| ч'бу, визнаний.cmpoku корuсноео вuкорuсmання основнuх засобiв mа немаmерiальнuх акmuвiвоцiнка cTpokiB корисного Ьикористання об'епiв основних засобiв та нематерiальних акгивiвзалежить вiд професiйного судження керiвництва, ,* ь / рунтуеться на досвiдi роботи заналогiчниМи активамИ, При визначеннiстрокi, * орЙЙоiо'ir* орr.rчrня акгивiв керiвництво бередо уваги умови очiкуваного використання alc] ,lBiB, йор"поrйИ, ,Ь"нiчrйЙ йо. iйrо., працi, в якихбудутЬ експлуатуВатиоя данi аtсиви.3мiна ОудьякЬiоiцr,. уrо" або оцiнок може в результатiпривести до коригування майбутнiх норм амортизацiТ.
лiквiдацiйна BapTicTb айивiв т" 

"тро*  
ix корисного використання переглядаються та, занеобхiдностi, коригуються на.кожну звiтну дату. ВЙлив Оудо"* r*  змiн, що виникають вiд оцiнок,зроблениХ в попереДнi п.ерiоди,'rрЬ* о"у.rься як змiйа облiковоТ оцiнки. У випадку, якщоочiкуваннЯ вiдрiзняютЬ'l9iД попереjнiХ оцiнок, змiни оолЙовуютьсЯ як змiни в облiкових оцiнкахВiДПОВiДНО ДО МСБО В КОбЛiКОВi ПЬПiiЙ* r, змiни в оОлiкових оцiнках r. поrrп* й. зазначенi оцiнкиможутЬ вплинутИ на балансОву BapTicTb основниХ засобiВ та нематерiальних акгивiв у звiтi профiнансовий стан i знос, визначёний в прибутках," зойiк"х.

п оёа m ков е за ко н ооав с m в о
податкове, валютне та мите законодавство Укратни може тлумачитись порiзному i частозмiнюоться, Вiдповiднi органи ,о* уr, не погодитися з тлумаченнями цього законодавствакерiвництвОм Товариства у зв'язку з дiяльнiстю ,"'опБрЪцiями в рамках цiеТ дiяльностi.Податковi органИ можуть'пеРевiряти под"r* БЁiпйi".r" у фiнансових перiодах протягомтрьох календарних pokiB пiсля Тх закiнчення. 3а певних обставин перевiрка може стосуватися

Ёff,: ' 
ПеРiОДiВ, В РеЗУЛЬТаТi МОЖУТЬ бУти нарахованiдодатковi сутгевi суми податкiв, штрафи та

р.екласчфiкацii фiнансовiй звimносmi mа вuправлення помuлокна кожну звiтну дату Товариство здiйсlр. очilйфiru* .оrr" айивiв та зобов'язань, врезультатi чого може бути здiйсНёна реклаСифiкацiЯ . под"поrим вiдображенням у звiтностi.ПомилкИ можутЬ виникатИ щодо визнання, 
оцiнки, 

полання 
_1Qo розкриття iнформацiТ проеЛеМеНТИ фiНаНСОВОТ ЗВiТНОстi, Фiнансова зЫтнiстЁ не'вiдпБвiдае мсФз, якщо вона мiстить абоcyTTeBi помилки, або Hec.yTTeBi помилки, зробленi ,a"rййо для досягнення особливого поданняфiнансовоГо стану, 

_ фiнансовиХ реiультатiВ дi"льнЬсii абО грошових потокiв суб'екгагосподарювання, Потенцiйнi помилки поточного перiоду, виявленi протягом цього перiоду,ВИПРаВЛЯЮТЬ ДО ЗаТВеРДЖеННЯ фiНаНСОВОТ ЗВiТНОСтi до'Ё'rпу.* у. ТоварйстrЬ.rпр"rпяе cyTTeBiпомилки попереднього перiоду ретроспективно в першому комплекгi фiнансових звiтiв,затверджених до випуску пiсля Тх виявлення.
У фiНаНСОВiЙ ЗВiТНОСтi Товариства. зз звiтний перiод оl.о1.2о21 по 31 .12.2о21 рокувiдсутне виправлення помилок минулих перiодiв.

4.2. ocHoBHl положЕння оБлlковоi полlтики
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ТОВДРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВlДПОВlДДЛЬНtСТЮ кМtЛОАН>

Облiкова полiтика, викладена нижче,
представлених у цiй фiнансовоТ звiтностi

OcHoBHi засобч

послiдовно застосовувалася до Bcix перiодiв,

Визнання, облiк та оцiнка основниХ засобiВ здiйснюеться у вiдповiдностi до МСБО 16< OcHoBHi засоби> , OcHoBHi засобИ е матерiалЬrrr, 
",.rй.ами, 

якi використовуються Товариствомдля надання послуг, для адмiнiстративних цiлей, очiкуваний строк корисного використання яких ебiльш одного року та вартiстю не * и* ч" затвердженого облiковою полiтикою.
Акгиви, якi використовуються впродовж бiльш нiж одного року та мають BapTicTb нижчеBapTicHoTo критерiю, встановленого облiкоЁЬ" попlrr* оБ, ..." 

"r.ruються 
основними засобами.Оцiнка проводиться пiсля_перцого визнання Bcix основних засобiв, за винятком об'екгiвHepyxoМocтi,  за моделлю собiвартостi:  пiсля ,rar"nr, активом, об'еп основних засобiвоблiковуеться за його собiвартiстю MiHyc ьlr* опrr"rrъйорrr."цiя та будьякi накопиченi збиткивiд зменшення корисностi.

Оцiнка пiсля першого ви3нання 
.об'екгiв HepyxoмocTi  за моделлю переоцiнки. На датубалансу, якщо з€лИщкова BapTicTb об'епа ,"руi.iйБ.ii вiдрiзняеться вiд його справедливоТBapTocTi на 10%  та бiльше, ТовариствО може прийняти рiшення прJ переоцiнку об'екгуHepyxoМocTi, У разi прийняття рiшення щодо переоцiнки по одному об'екгу Hepyxoцoc1i на ту самудатУ здiЙснюетЬся переоцiнка Bcix об'екгiв 

'"рУiЫйri.' 
'

Переоцiнена первiсна BapTicTb та сума зносУ об'екга HepyxoмocTi визначаетьсямноженняМ вiдповiднО первiсноi BapTocTi i суми aroai об'епа о.* оarr" засобiв на iндекспереоцiнки, lндекс переоцiнки визначаеться дiленням справедливот BapTocTl об'екга, якийпереоцiнюеться, на його залишкову BapTicTb,
сума, що амортизуеться, це первинна BapTicTb об'екгу основних засобiв абопереоцiнена BapTicTb, за виýахуванням йогО лli< вiдацiИнЬiЪартостi. ЛiкЬiдацiИна BapTicTb активу це попереДньо оцiнена сума, яку Товариство отримало би на поrо* rrЙ * Ъс вiд вибуття активупiсля вираХуваннЯ Bcix попередньо оцiнеrr" ,йrf"iна'вибутгя, якщо актив е застарiлим таперебувае в cTaHi, очiкуваному по закiнчеrнi сiЁоку 

'ИЪ. 
_* орr.ноТ експлуатацiТ. ЛiквiдацiйнаBapTicTb об'екгiВ HepyХoMocTi Ьстановлюеться на piBHi 10%  вiд BapTocTi першого визнання,ЛiКВiДаЦiЙНа BaPTicTb iНШИХ ОСНОВнИх засобiв дорiЬнБо нулю. Амортизацiя основних засобiвпризначена для списання суми, що амортизуеться, впродовж TepMiHy корисного використанняактивУ i розраховУеться з використаНням прямолiнiйного методу. Амортизацiя основних засобiвпочинаеться нараховуватися с мiсяця, наступного за мiсяцем вводу в експлуатацiю.лiквiдацiйна BapTicTb акгивiв та строк ix корисного використання переглядаються, та, занеобхiдносТi, кориryютЬся fiа кожНу зв] тнУ д.rу. Ёriпrr'О"удr"* r" змiн, що виникають вiд оцiнок,зроблених в попередНi перiоди, врjховуеться як змiна облiковоТ оцiнки.Пiсля первИнного визнання в якостi аtсиву, об'еБ основних засобiв враховуеться за йогопервинноЮ вартiстЮ 3а вирахуванням накопиченоiо зносу i накопичених збиткiв вiд знецiнення.капiталiзованi витрjти включають ocHoBHi виiрати на модернiзацiю i замiну частинаtпивiв, якi збiльшують TepM.iH Тх кориснот експлуатацiт або покращують Тх здатнiсть генеруватидоходи, Витрати на ремонт i обслуiовування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведенимвище критерiям капiталiзацiт, вiдносяться на витрати того перiоду, в якому вони були понесенi.витрати, пов'язанi з ремонтом орендованих основних засобiв, класифiкуються як поточнийта капiтальний ремонт, При визначеннj * ьрrarоrо a* , експлуатацiI  акгиву, створеного заре3ультатами капiтального ремонту, береться до уваги строк оренди основних засобiв.

Немаmерiалънi акmuвч
НематерiаЛьнi аtоивИ (нмА)  контрольований немонетарний апив, що iдентифiкуеться тане мае фiзичноТ форми. НМА визнаються_ТовариствоЙ вiдповiдно до положень мсФо звкНематерiальнi апивИ>  та 3арахОвуютьсЯ на баланС.. пфЬi.пою вартiстю. Одиницею облiку НМДвважаеться окремий об'окг.

нематерiальнi аtоиви з кiнцевими термiнами використання, придбанi в рамках окремихоперацiй, враховуютЬся за вартiстЮ лридбаннЯ ." ЪйрД* у"анням накопиченоI  амортизацii. iнакопиченОго збиткУ вiд знецiнення. АморТизацiЯ ,"рЪ"Бу.rься. piBHoMipHo протягом TepMiHyкорисногО використаНня нематерiальних акгивiв. Очiкуванi термiни корисного використання iметоД нарахуванНя аморти3ацiТ аналiзуЮться на кiнецj кожного звiтного перiоду, при цьому Bciзмiни в оцiнках вiдбиваються в звiтносriОез п"р"| "rу.Бrr"порiвняльних показникiв.НематерiаЛьнi акгивИ зараховуюТься на баланс по х первiснiй BapTocTi. Нарахуванняамортизацiт проводиться iз застосуванням прямолiнiйного методу протягом строку корисного
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВlДПОВlДДЛЬНlСТЮ кМlЛОДН>

П р u м i m к u 0 о п р о Mi ж н oi' фi н а н сов o|  звi m н ос m i зо t п i в р iчч я 202 1 року
( у mчсячох epuBeHb)

використання. Розрахунок амортизацiТ по нематерiальним активам з невизначеним строком
корисного використання, строк корисного використання визначаеться Товариством самостiйно.

Нематерiальний актив списуеться при продажi або коли вiд його майбутнього
ВИкорИстання або вибутгя не очiкуеться економiчних вигiд. Дохiд або збиток вiд списання
нематерiального активу включаеться до 3BiTy про фiнансовi результати (3BiT про сукупний дохiд)
У момент списання. Оцiнка первинноТ BapTocTi нематерiальних активiв при купiвлi робиться за
Собiвартiстю (фаtсичнiй BapTocTi), lло включае покупну цiну i некомпенсованi податки на купiвлю,
а такоЖ суму фаtтичних витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням i доведенням
Нематерiальних акгивiв до стану, в якому вони придатнi до використання за призначенням.

ПОдальшi витрати, пов'язанi з нематерiальним активом, зробленi пiсля його купiвлi або
створення, визнаються Товариством в якостi витрат в перiодi Тх виникнення.

Нематерiальнi акгиви, не введенi в експлуатацiю, враховуються як необоротнi акгиви, не
введенi в експлуатацiю, у вiдповiдному рядку балансу.

ПiСля первинного визнання в якостi активу, нематерiальнi аtсиви враховуються за
ПеРВИННОЮ вартiстю 3а вирахуванням накопиченого зносу i накопичених збиткiв вiд знецiнення.

TepMiHoM використання нематерiальних активiв е TepMiH, вказаний у документах на
ОПРИбУТкування, у разi, якttlо TepMiH не вказаний, уповноваженi особи Товариства визначають
перiод, упродовж якого передбачаеться використання такого активу, опираючись на Податковий
Кодекс УкраТни.

Визнання нематерiального активу припиняеться при його вибуттi або тодi, коли
Товариство бiльше не чекао отримання вiд цього активу якихнебудь економiчних вигiд.

ВИтрати вiд списання нематерiальних апивiв вiдбиваються у розмiрi Тх балансовоТ
BapTocTi,

Фiнансовi iнсmруменmu. OcHoBHi меmоOч оцiнок
Фiнансовi iнструменти облiковуються вiдповiдно до МсБо 32 "Фiнансовi

iнструменти: подання" i МСФ3 9 < Фiнансовi iнструменти> .
Фiнансовий iHcTpyMeHT  це будьякий контракт, який приводить до виникнення

фiнансового активу у одного суб'екга господарювання та фiнансового зобов'язання або
iHcTpyMeHTa капiталу у iншого суб'екга господарювання. Згiдно з МСФ3 9 < Фiнансовi iнструменти>
ТОВаРИСтво визнао фiнансовий акгив або фiнансове зобов'язання тодi, коли стае стороною
контрактних положень щодо цього iHcTpyMeHTa.

Переiсне вчзнання фiнансовuх акm uBiB
Bci операцiТ iз придбання та продажу фiнансових акгивiв, що передбачають поставку

ПРОТягОМ перiоду, визначеного законодавством або традицiями ринку (договори < звичайноt>
КУпiвлiпродажу), визнаються на дату здiйснення угоди, тобто на дату, коли Товариство
зобов'язуеться придбати або продати фiнансовий актив.

Оцiнка та облiк фiнiнвестицiй здiйснюеться за кожною фiнансовою iнвестицiею .

У перiод мiж датою укладення угоди та датою розрахункiв Товариство враховуе змiни
СПРаВеДлИвоТ BapTocTi придбаного або отриманого акгиву на пiдставi тих же принципiв, якi
вИкористовуються для iнших акгивiв даноТ категорiТ.Прибуток або збиток при первiсному визнаннi
ВИНИКаО лише тодi, коли е рiзниця мiж справедливою вартiстю та цiною операцiТ (угоди),
пiдтвердженням якоТ можуть бути iншi поточнi угоди з тим самим фiнансовим iHcTpyMeHToM, що
Спостерiгаються на ринку, або метод оцiнки, який у якостi базових даних використовуе лише данi
з вiдкритих ринкiв.

Класифiкацiя фiнансових акгивiв визначаоться при першому визнаннi, та залежить вiд
HaMipiB Товариства стосовно фiнансових iHcTpyMeHTIB (стратегiя володiння).

Фiнансовий актив оцiнюеться за амортизованою вартiстю (борговi акгиви) при
ОдНоЧасному дотриманнi двох умов: мета полягао в утриманнi фiнансових аtоивiв для отримання
ГРОШОВИХ потокiв, передбачених договором; передбаченi договором потоки грошових коштiв
ЯВЛЯЮТЬ Собою виплати основноТ суми, вiдсоткiв, KoMiciT та iнших платежiв згiдно договору.

Фiнансовий аtтив оцiнюоться за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд при
одНоЧасному дотриманнi двох умов: мета передбачае як отримання грошових потокiв,
передбачених договором, так i отримання грошових потокiв вiд продажу фiнансового активу
(ЗМiШана, консервативноспекулятивна модель);  передбаченi договором потоки грошових коштiв
являютЬ собою виключно виплати основноТ суми i вiдсоткiв на непогашену суму основного боргу.

Фiнансовий актив повинен оцiнюватися за справедливою вартiстю через прибуток або
ЗбИТОК За винятком тих випадкiв, коли BiH оцiнюеться за амортизованою вартiстю або за
СПРаведлИвою вартiстю через iнший сукупний дохiд. При первiсному визнаннi Товариство мае
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Прuмimкчdо промiжно|  фiнансовоi' звimносmi за !пiврiччя 2021 року
( у mчсячах epuBeHb)

право нескасовно призначити фiнансовий актив як такий, що оцiнюеться за справедливою
ВаРТiСТЮ З вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку, якщо таке призначення
УСУВае абО ЗНаЧНО 3меншуе невiдповiднiсть оцiнки чи визнання, що iнакше виникне внаслiдок
ОЦiНЮВання аtпивiв або зобов'язань чи визнання прибуткiв або збиткiв за ними на рiзних
пiдставах.

Перекласчфiкацiя фiнансовuх акmчвiв.
У Разi змiни бiзнесмоделi по управлiнню фiнансовим активом Товариство може

перекласифiкувати даний актив. 3астосування перекласифiкацir проводиться перспективно, тобто
без перерахунку вiдображених ранiше прибуткiв та збиткiв, i лише на перше число нового звiтного
перiоду. ПроведеннЯ перекласифiкацii допускаеться, якщо змiни бiзнесмоделi або стратегiТ
володiння фiнансовим активом встановленi в результатi внутрiшнiх або зовнiшнiх обставин та е
суттевимИ для ТоварИства, TaKi змiни мають проводитись за виключних обставин та проводитись
лище на перше число нового звiтного перiоду.

Первiсне вuзнання фiнансовuх зобов'язанъ
товариство класифiкуе Bci фiнансовi зобов'язання як оцiнюванi за амортизованою

вартiстю, за винятком:
 фiнансових зобов'язань, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через Звiт про
фiнансовi результати (3BiT про сукупний дохiд). TaKi зобов'язання, включаючи 

'зобов'язання,

призначенiдля торгiвлi, i похiднi фiнансовi iнструменти, оцiнюються за справедливою вартiстю; зобов'язань з надання кредитiв за ставками, нижчими вiд ринкових,
ТовариствО може прИ первiсномУ визнаннi прийнятИ рiшення класифiкувати фiнансове
3обов'я3ання за справедливою вартiстю через 3BiT про фiнансовi результати (bBiT про'сукупний
дохiд), без мох< ливостiзмiни цiет класифiкацiт в майбутньому, в тих випадках, коли:
 така класифiкаЦiя icToTHo зменшуе невiдповiдНостi в оцiнцi або визнання; або управлiння
групою фiнансових зобов'язань або фiнансових акгивiв i зобов'язань здiйснюоться, i r'x

ефепивнiсть оцiнюеться на ocHoBi Тх справедливот BapTocTi вiдповiдно до документально
оформленОю стратегiею ТоварисТва з управлiння ризиками або iнвестицiйноТ стратегiею; iHcTpyMeHT е гiбридниМ договором, що включае одиН або кiлька вбудованих похiдних
iHcTpyMeHTiB.

Поёальша оцiнка
пiсля первiсного визнання, Bci фiнансовi аlсиви та зобов'язання, що облiковуються за

справедливою вартiстю чере3 прибуток або збиток, i Bci доступнi для продажу фiнансовi активи
оцiнюються за справедливого вартiстю, за винятком тих iHcTpyMeHTiB, справедливу BapTicTb яких
неможливо достовiрно визначити. Щi iнструменти облiковуються за вартiстю Тх придбання, за
вирахуванням витрат на укладання угоди та збиткiв вiд знецiнення.

короткострокова дебiторська i кредиторська заборгованiсть не дисконтуоться.
Пртбуток або збитки, lло виникають в результатi змiн справедливоТ BapTocTi фiнансових

iHcTpyMeHTiB, що облiковуються за справедливого вартiстю через прибуток аоо збиток,
вiдображаеться У Звiтi про фiнансовi результати (3BiT про сукупний дохiд). Ёiзницl, tцо виникають
у зв'язку iз змiнами у справедливiй BapTocTi фiнансових iHcTpyMeHTiB,' наявних для продажу,
визнаються через нерозподiлений прибуток у капiталi.

_ облiК модифiкацiй змiн фiнансових зобов'язань. 3гiдно з МСФ3 9 ефекг вiд модифiкацiй,
тобто змiнИ договiрниХ умов, визнаеться у складi прибутку або збитку в' момент модЙбiкацiт
щляхом кориryвання балансовоi BapTocTi зобов'язання.

3нецi нення фiнансовuх акm чвiв
ПорядоК знецiненнЯ, реалiзований у мсФз, застосовуеться до фiнансових акгивiв, що

облiковуються:
, за амортизованою вартiстю за моделлю ефекгивноТ ставки вiдсотка;

за справеДливою вартiстю чере3 iнший сукупний дохiд (KpiM iнвестицiй у частковi
iнструменти).

На_кожнУ звiтнУ дату Товариство вiдповiдно до вимог мсФ3 визнае резерв пiд очiкуванi
кредитнi збитки по фiнансовим активам. Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки, якi можуть статися в
майбутньому, HaBiTb з мiнiмальною ймовiрнiстю, створюеться з моменту первiсного визнання
аlfiиву,
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( у muсячох rрu"r"о1

I

порядок Створе.ння Та Подан] lя резерву у фiнансовiй звiтностi вiдрiзняеться залежно вiдLТ?iJй;; fiТ!"'fi:  фiНаНСОВИЙ'i* "  за аморти.о."rоо .,, ." .пр".Б!пr"ою вартiстю через

, ЯКЩО фiНаНСОВИЙ аКГИВ ОбЛiКО:I .._r_о." за амортизованою вартiстю, оцiночний резерв пiд
&]НёJ:; : ffil;7; : i: fi: 'ffi:1ъj;} '* н; ;  * ,фТ," i.ой,* i,lъ,ъ,i,уе бапансову BapTicTb

, Якщо фiнансовий 
""rrd 

oOn
Д!х iд, о ц i пБ 

" 
йи р 

"*  р;, й' Б"; ; ;НЁЁЩ :а .,,.JНТ:ЖъЪаЖ:::  ; "ъ:хJх yi i,TJffi J 1
збиткiв, але вiдносИться дО.л".rоЙ капiтЬлу (чеЙ"j'iri"irИ сукупний дохiд).

3нецiнення нефiнансов uх акm uBiB
НефiнансоВi акгиви, ," ,""* ' вiдкладених податкiв, оцiнюються на. кожну звiтну дату

на наявнiсть ознак знецiнення Сума Ъifi; ; ; ; r; " вiдшкодування нефlнансових аtоивiв
: : ;ЖХ',Н;JýrýJЯ* :Ша З iX СПРаВеДлИвоТ Ъартосii за вирахуванням витрат з продажу та

БУДЬЯКИЙ ВiДНОВЛеНИй Збиток вiд знецiнення вiдновл.юоться, тiльки в тiй Mipi, в якiйбаЛаНСОВа BaPTlcT_b_'aK'TJY t 'u'ilr: : :чl1_ оалансову,:_"!ri.rr, яка була б визначена, заВИРаХУВаННЯМ амортизацii, Ькби .ойiо*  вiд знецiненп" n",oy. визнаний.

Прuпuнення вuзнання фiнансовuх акmuвiвТовариствО припиняе виi,"нн" бlнанБЬБЙх'Jrоивь, коли активи погашенi або права наl:?УТLЁf, Н flЁrЖjtЖ[  ЦЮМ За КiН 

"П 
Й'" ЪОЬ iЬ'iii. 

l1i,. пиство пе редало п рава н а гро шовi
при' п е Jеда: i + ir.ЪБ# ; # ;J;  + lНъ,l?Ё:_ ýНffi: .', . iдоуп" J n о, u,o,n перед ачаý:; [ ; ilJ""r'ilД'* ''"'ЬП'*  ' 

ЪБЙДirr"' активом, я* йБ передача ризикiв i вигiд, пов,язаних з

* r* ът} :* ъ""ыЁхжtЪТ* # 'Н:Ъ'."Т': ': "Жft # fiЪ;днlliff : "1"l:
У РаЗi' КОЛИ ТОВаР'Ь"ЫI  

'Б 
igл:о.,lj. i не передае Bci ризик и та вигоди вiд володiнняфiнансовим активом, то необхiдно .r.ra,.,rrr, чи зоерiiаБься контроль над фiнансовим активом.Коли контроль не зОlрiгаетьБя', iоЪ.рr"r"о прrпйн"Б' ,r.n"rr" фiнансового активу. Якщо

; : rJr?bn'"TJ:.rT?I ffiP""o ПРОДО'* У' ВИjНавати актив в розмiрi своеi подальшот участi в

прuпuнення вatзнання фiнансовuх зобов'язанъ
ТОВаРИСТВО Не,ВКЛЮЧа' 'фi'""* е 

зобов'яЙrr"1"9з 
:11тину фiна.нсового зобов,язання)

ff."1i,J{ 9:?: .1ГilTi"Ж',# Tilaý; iT про сукупний л,J* ц1, коли таке фiнансове зобов,язання
У цьому випадку рiзниця,',f'ff:Х: : : : }  ": : ii,i?r"а?:Jзlii"Й;;л,l6; ; ; ;

flЁi!еЦ} фЭ'.""",iffi :# ","# # "нПfu :Ё.":} о.,".i,,; i] ; ; ] ченотвинагороди,РеЗУЛЬТаТИ (Звiтпросукупнийдохiд). " Чvv l| УУlУlПйllJUUОВЯЗаННЯ ВИЗНаОТЬСя у 3BiTi про + iHjHiobi
При замiнi 

11H9i9* icHv;: ; ;  фiнансового зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим

i.lТЦТ# ':J; : :Н 
На СУТТеВО ВiДМiННТ_I ll9ВаХ gб9 у ,* tTI  внесення суттевих змiн до умов

tfl".',lнT:ffi : i# Ну;# J..; ; i1xh,"хш'iТЖ'.НЫЁ:К 
j# ж,; :ж,l,т; ff 

* ;
Оцi н ка оч i куван ux креd u m н ux збu m Ki в
ТОВаРИСТВО 

 ВИЗНlЧае 
ПОРЯДок 

л:.1'.т,тт розмiру кредитного ризику за кредитнимиоперацiями (далi  крелитниЙ рr."* 1 у ilутрiшнiх нормативних документах.ПiДХОДИ' 
'"113'uT v i"У'Рi''1Й'д_о{ ументаi, rруrrуо.ься на принципах i рекомендацiяхБазельського KoMiTeTy з оаlкiвdьriоБ',Ъ,* ду, вtиюча'ючи'застосування компонентiв кредитногоS# IJЁЗ;"Ш;ffu'' ПiД рЙзЙко,,'ро''i; ; ; ;й;r'Ъu* опr, ооржникаlкБrrрu,"rr", LGD _

ТОВаРИСТВО 
.Y: .1"1*  КРеДИТНИй ризик за активом починаючи з дня його визнання в

бУХГаЛТеРСЬКОМУ ОЧiТI  ОО дi'"' пБrпrнення такого 
"й.191rз розраховуеться резерв за

кредитними операцiями 
1'"1ом "" 

,i"p," число кожного йi."цr,_ наступного за звiтним згiдноВНУТРiШНiХ НОРМаТИВНИх документiв, заiверджених товариством та мсФз 9.
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Прuмimкчdо промiжноi' фiнонсовоi' звimносmi за tпiврiччя 2027 року
( у muсячах epuBeHb)

3апасч
облiК запасiВ ведетьсЯ вiдповiдно до вимог мсБО 2 < < 3апаси> . Придбанi (отриманi)

запасИ зараховуюТься на баланС Товариства за первiснОю вартiстЮ. При 
'вiдпуску'запасiв 

увикористаНня, продаЖу та iншоМу вибутгi оцiнка Тх здiйснюеться за методом iденiифiкованоl'
BapTocTi, якщо це неможливо  за методом ФlФо.

ЗапасИ на датУ балансУ облiковуюТься за найменшоЮ з двох величин  собiвартiстю
(вартiстЮ придбання) та неттовартiстЮ ýеалiзацiТ. HeTToBapTicTb реалiзацiТ  це продажна цiна,використовувана в ходi звичайнот дiяльностi, 3а вирахуванням витрат по приведенню запасiв в
стан використання, i витрат знецiнення.

Сума будьякоI  уцiнки запасiв до чистоТ цiни продажу та Bci втрати запасiв визнаються як
витратИ в томУ перiодi, в якомУ була викоНана уцiнка або мали мiсце втрати. Сума будьякого
реверсивнОго записУ щодо спиСання запаСiв, виконаНоТ у зв'язку iз збiльшенням чистоТ цiнипродажу, визнаеться як 3меншення величини запасiв, вiдображених у складi витрат, у тому
перiодi, в якому було зроблено дане сторнування. Резерв не створюеться.

Облiк аренёнuх операцi й

, На дату початку оренди Товариство оцiнюе актив у формi права користування запервiсною вартiстю, яка включае:
 величину первiснот оцiнки зобов'язання з оренди;
 ОРеНДНi ПЛаТеЖi На ДаТУ ПОЧаТКУ оренди або до такоТ дати за вирахуванням отриманих
дисконтiв;
 будьякi первiснi прямi витрати, понесенi орендарем;
 оцiнку витрат, якi буде понесено орендарем пiд час демонтажу й перемiщення базового активупiсля завершення договору.

На датУ початкУ орендИ ТовариствО оцiнюе зобов'язання з оренди за наведеною вартiстюорендних платежiв' якi ще не здiйснено на цю дату. Оренднi платежi дисконтуються звикористаНням ефепИвноТ процеНтноТ ставкИ залученнЯ додаткових позикових коштiв у тiй самiй
:Tll{ lry11llЩo ДiЯЛа На дату початку визнання акгу згiдно з мсФз 16 (орЕндд>  чи на даryпlдписання договору оренди активу, що пiдпадае пiд дiт мсФ3 16.

lнформацiЮ Tlpo ефеКгивну ставку. .отримувати офiцiйного сайту Нацiонального Банкуукратни в розрiзi кгрощовокредиiна та фiнансоЁа стайrrка>  kBapTicTb кредитiв за данимистатистичноТ звiтностi банкiв УкраТни>
ТовариствО окремО iдентифiкуе та подаО доходИ i витрати, пов'язанi з орендою: або увиглядi окремого подання у звiтi про сукупний дохiд, або як розкриття iнформацiТ в примiтках дофiнансовоТ звiтностi. Якщо викоРйстоЁуе метод розкриття в примiтках, то необхiдно зазначитипосилання на конкретний рядок доходiв, до складу якого входять доходи i пов'язанi витрати наоренду.

flеб i m орська забореов ан i с m ь.
визнання, класифiкацц та ро3.криття iнформацiт щодо дебiторськот заборгованостiзДйснюеться вiдповiдно до МСФЗ 7 кФЬансовi lнсiруйЪrrr, розкриття iнформацi1> , мсБо ,|

< Подання фiнансових звiтiв> > , мсБо 32 кФiнансовi iнсiiументи: подання>  та МСФз 9 кФiнансовi
iнструменти> .

flебiторська заборгованiсть визнаеться як актив, коли суб'ект господарювання стаестороною контракту i внаслiдок цього мао юридичне право отримувати грошовi кошти .

flебiторська заборгованiсть визнаеться в разi виникнення юридичного права на отриманняплатежу згiдно з договором.
!ля облiкових та управлiнських цiлей дебiторська заборгованiсть Товариства подiляетьсяна кредитнУ (що виникае в рамкаХ проведення основноТ фiнансовоТ кредитноТ дiяльностi) та iншу

дебiторську заборгован icTb.
якщо У Товариствi icHye об'епивне свiдчення того, що дебiторська заборгованiсть iпередоплата не будуть вiдшкодованi, Товариство створюе вiдповiдrrИ рё."р. на знецiнення тазменшуе чиоту балансовУ BapTicTb дебiторськоТ заборгованостi й пчр"допп"r, до BapTocTi Тхвiдшкодування.

3нецiненнЯ вiдобр_ажаеться У 3BiTi прО фiнансовi результатИ (Звiт прО сукупний дохiд).ТовариствО збирае об'екгивнi ёвiдчення щодо знецiнення дебiторськоТ заборгованостi,використоВуючи Ti ж методи та оцiночнi розрахунки, що й у випадку Ънецiнення фiнансовихапивiв, якi облiковуються за амортизованою вартЬтю.

] .5



l
l
l
l
l
l
l

то ВАР ИсТВо 3 о Б М ЕЖ Е Н о Ю В tДп о В lддл ьН l стЮ (( М lлоАН ))

iППйii,iirЬ, r"rч( у muсячах epuB"Hb1

]

1

3абезпечення
3абезпече_Ння визнаеТься тодi, кол.и Товариство.ма€ теперiшне зобов'язання (юридичнеабо конструктивне) внаслiдй ,йrупът подiт, i icrie Ййоъiрнiсть, що для погащення зобов'язання

# # X} l"# ri3'JffiffcYpciB, що втiлюют; у ;оЪi 
"* оrЪri.,ri "йдi, i;y; ;  зобов,язання може

В разi, якщо ТовариствО очiкуе компенсацiТ деяких або. Bcix витрат, необхiдних дляПОГаЩеННЯ 
'uб"':лu:,"j13 !НаППИКЛаД, ШЛяХом страхових.контракгiв), компенсацiя визнаеться якокремиЙ актив, але тiльки тодi,'коли'оrрrrа* r, компенсацii' фактично визначене.Витрати, пов'язанi iз забезпеЧенням, вiдоОражаЙться у Звiтi про фiнансовi результати

ЯаТrry;JJjУПНИй 
ДОХiД) '" ; ;Ь; ;У;анням суми компенсацiт, що визнаетьъя в разi погащення

Грошi mа ik еквiваленmu.

готiвка Ji:H:"" КОЩТаМИ ТОВаРИСТВа е Грошi на поточних та депоз итних рахунках у банку,
Yci грошоЫ,:?лчr1 

: lu"oвy ються за н ом i нал ьно ю вартiстю.ГРОШОВi еКВiВаЛеНТИ  Це KopoTKocTpoKoBi фiнансовi вкладення з високою мiрою
l[ 'JfffiIй;ХJi# "r:# : :* ''oi!" dУТИ ООJРнЙri' 

"i..дrлегiдь .iйrу'.уrу.роrей i мають

ooo,rnJ'Hji: l.f,:Ж:ЁT;; [ "' ВРаХОВУються Товариством за справедливою вартiстю, яка
Курсова рiзниця, lцо виникае при переоцiнцi залишкiв грощових коштiв по рахунках вtноземнiЙ валютi на датУ складання ..з": l1_1"_ф]  йi.r"""тися_в якостiдоходу або витрати вперiодijТ виникнення, 

9! * ур,Б"" Ьiйу_,iлпягае вiдображеlню у Звiтi про фiнансовi результати(3BiT про сукупний дохiдi) пЬ'.r"r'r* l; lнщi операцiйнiдоходи аоо витрати''.3BiT про рух гроцових коштiв складаеться прямим методом.
Bumpamu на персонал mа вiОповiОнi вiОрахування

оплату llТчl"П'u"Я 
ОПЛаТИ ТРУДа Та Вiдрахувrri .ЙЙ.rЬеться вiдповiдно до положення про

Вuзнання mlоцiнка dохоёiв, вumраm
Дохi0  це збiльшення еконоЙirrr*  вигiд у виглядi надходження акгивiв або зменшення

; : : ffiffi:# ý # J.Тлffi' Д" lpЪ.i"rr" ,п".rого капiталу (; ;  ;й; il;й.рЪЪr"rrя капiталу за
У результаТi операцiйноТдiяльностi в Товариства виникають TaKi доходи i витрати: Чистий до"i"{ ..: it 

р"алiзацiт товарiв/ iобiilпЙпуi* '' "
 Цri операцiйнiдоходи

_ До складу iнших операцiйних. доходiв входять: нарахована пеня за простроченняЗОООВ'ЯЗаНЬ ПОВеРНеННЯ КРеДИТУ 
'ТаlабО';П;; ;  

Й;;; ; ; ; ' за його користування таlабо iншихплатежiВ згiднО з 
_I lуовам| 1 лйо_rорУ; 

_отRипllri 
'шт| аgЙ; 

дохiд вiд розформування ранiшенараХоВаноГо резерву сумнiвних оопгQJкё_il4очлйяi iJ'p."yro*  по.ашення * редrrу;  дохiд вiдсписання кредиторськоI  заборгованоЪтi, пов'яiаноТ з Ьперацiйною дiяльнiстю, у моментпlдтвердження вiдмiни (припиненн" O''l 
: :_Uл": :rJrо'п"рuо кредиторами або пiсля закiнченняTepMiHy по3овноТ давностi, 

"* що 
."* Б пiдтвердження нЬмо> * ливе; доходи вiд переуступленогоооргу за договорамИ лереуступки Оорry, в якиiТовариствБ'виступае стороною; KypcoBi рiзницi, щовиникають при розрахунках.за ,о,"iар,ими статтяйи аоо при переведеннi монетарних статей за

хlЁ# ;Ёý; 'fj.l'"Жl?ЯЪlНI lLifglЖ; ';  ; ; ; 'й; ') '" np, первiсному визнаннi протягом
 lншiдоходи

_ До складу iнших доходiв, вклюLl?рться: дохiд вiд реалiзацii основних засобiв та iншихоооротних акгивiв, який визнаётiся у "оr"r, передачi'пра. ,ла.ностi;  дохiд вiд списаннякред,иторсЬкоТ заборгОваностi, ," no"'"a"roT з операЦЙною'дiяльнiстю, у момент пiдтвердженнявlдмlнИ (припиненНя дiТ) зобов'язань п"рuд кредиторами або пiсля закiнч"Йr,'i"pri'y позовноТдавностi, якtцо таке пiдтвердження неможливе, lншi доходи.ВumРаmu  ЗМеНШеННЯ еКОНОмiчrr, .riИТ"Jilrп"дi вибуття акгивiв або збiльшення
iЗiii,] iiЗi; ff# 'ъТ,Н]Ь:н.ннj"ну,жж"нй,'# "", р" ""й",* ой.йJ,i,",," капiталу за
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Yci витратИ подiляютьСя на о.перацiйнi_(адмiНiстративнi витрати, витрати на збут, iншiоперацiйнi витрати) та iншi витрати дiяльностi (фiйй;.I  витрати, витрати вiд участi в капiталi,надзвичайнi витрати, iншi витрати).
ТовариствО подае на HeTToocHoBi прибутки та збитки, якi виникають вiд групи подiбнихОПеРаЦiЙ, ЩО Не НаЛеЖаТЬ ДО ОСНОВНОТ дiяльнЪстi:  прЙОутки або збитки вiд курсових рiзниць,продажу кредиторськот заборгованостi за договором файоринry або п"р"уьiуп* и прав вимоги,продажу фiнансових активiв, видiлених до продажу, доходи та витрати вiд формування резервузнецiнення фiнансових акгивiв.
ДоходИ i витратИ вiдображаЮться У 3BiTi про фiнансовi результати (Звiт про сукупнийдохiд) в тому перiодi, в якому товари (послуги) Оулй Ье]льно наданi i була заверщена передачапов'я3аниХ 3 цимИ товарамИ jпослугам'и; 

риЪиЙв i"* оilойirrих вигiд, неjалежно вiд того, чи булапроведена факгична оплата таких ToBapiB (послуг),
У випадкУ коли ТоваРиство не мае. впеЬненостi у отриманнi доходiв/витрат, Товариствовiдображае 'lx у тому звiтному перiодi * опй оlрr,йанi достовiБнi 

Бiдомостi 
про розмiрдоходiв/витрат.

,Щохiд вiД дивiдендiВ визнаетьсЯ у 3BiTi про фiнанСов.i результати (Звiт про сукупний дохiд)на дату, коли встановлено право Товариства отримати платiж.
Yci iншi доходи i витрати визнаються за принципом нарахування в тому перiодi в якомувони здйсненi отриманi (понесенi).
В фiнансоВiй звiтностi Товариство подае на HeTToocHoBi прибутки та збитки, якi виникаютьвiд групИ подiбниХ операцiй: прибутки аОо'iОиткЙ .iд * Йоrих рiзниць, продажу кредиторськоТзаборговаНостi за договороМ баЙоринry або переусrуп* , npu" вимоги, продажу фiнансових

ffi: 'r'.Ъ# # ;:LО" 
ПРОДаЖУ,'ДОХОДИ Та ВИТРаТИ ВiД jMiH Bij бормув"пr, bb.upBy знецiнення

Вumраmч на персонал mа вiОповiОнi вiОрахування
НарахуванНя оплатИ труда та вiдрахуВ.* t .дiИ.rооться вiдповiдно до Положення прооплату працi.
3абезпечення на оплаmу вidпусmок mа iнruuх вuплаm, якi вuзнаюmъсязобов'язаннямч mа забезпече 

"н" "а 
соцiiльнi внескч

3 метою вiдшкодування та рiвномiрного ро.йпу майбутнiх витрат на оплату вiдпустокпротягом року Товариство щомiсячно створюе забезпечення (резерв) на оплату вiдпусток танарахованУ суму соцiаЛьних BHecKiB. Сума забезпечення нараховуеться виходячи iз середньоТзаробiтноТ плати працiвникiв та кiлькостi гtе"икорисiанЙх днi" вiдпустки за кожним працiвником.В кiнцi кожногО року провОдиться iнвентаризацй ,""r* ористаних вiдпусток та розмiрурезервУ для забезпечення оплати вiдпусток i, при необхiдностi, проводиться кориryвання розмiрурезерву для забезпечення оплати вiдпусток.
власнчй капimал
РозмiР статутного капiталу зафiксовано у CTaTyTi Товариства. Розмiр статутного капiталуможе бути змiнено (збiльшено чп зменшено) за рiшенi,", iurчпrних зборiв учасникiв у порядку,встановл.еному чинним законодавством Украiни.'
Нерозпоdiленuй прuбуmок (непо'крumuй збumок).
прибуток' 

зр 3алицаеться У розпорядженнi Товариства пiсля сплати податкiв iобов'язковИх платежiВ, розподiляеться Hi + ормуЁ"rr" р"a"рвних та iнших фондiв, збiльшеннякапiталу.i виплатУ дивiдендiв на пiдставi рiшёння'заr"лrнйхЪборiв учасникiв.Чистий прибуток п.iдлягае розподiлу , бЙ;"; ;Ъ.ькому облiку на пiдставi рiшення3агальних зборiв засновникiв:
, на поповНення резеРвного капiта| у 5%  (згiдно з положеннями Статуту ТОВ < МlЛОДН> );, на виплаТи власникаМ (дивiденди)  згiдно з положеннями Статуту;, збiльшення власного капiталу на пiдстьвi рiшення загальних зборiв засновникiв.

4,3 РО3КРИТТЯ lНФОРМАЦl[  ЩОДО ВИКористАння спрАвЕдливоi вдртостl
товариство здiйснюе виключно безперервнi оцiнки справедливот BapTocтi акгивiв тазобов'язань, тобто TaKi оцiнки, якi вимагаються'МЬФз 9 та МСФз'lЗ у звiтi про фiнансовий станна кiнець кожного звiтного перiоду.
ТовариствО використоВуе TaKi методикИ оцiнки, якi е приЙнятними в обставинах, щосклалисЯ i для якиХ доступнi данi, достаiнi длЯ оцНкЙ справедливоТ BapTocTi, при цьомумаксимально використовуючи вiдповiднi вихiднiданi акгивного ринку i мiнiмально використовуючивихiднi данi iнших ринкiв.
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВtДПОВlДДЛЬНlСТЮ кМtЛОДН>

Справедливо.ю вартiстю фiнансового iHcTpyMeHTy пiд час первiсного визнання е цiнаоперацiт (тобто BapTicTb наданих або отриманих коштiв) скоригована на витрати на проведенняоперацiТ, за виняткОм тих, що облiкоВуються за справедливою вартiстю через прибуток абозбиток, якi первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю.
ВитратИ на проведення операЦiТ  це додатй Ьйrр"rи, на придбання, випуск або вибутгяфiнансовоГо активУ чи зобов'Язаrн" i якi не'Оу;;  б'оrрrr"ri (сплаченi), якби операцiя невiдбулася, Витрати на проведення операцiт, напрййад, ,* nor"oTb виплати та комiсiйнi, сплаченiза надання (отримання) фiнансового iHcTpyMeriry, вйiр"ти на реестрацiю та оцiнку заставногомайна, а також податки та збори, що стяryються при перереестрацiт права власностi та iнше.СправедлИву BapTicTb фiнансовЙх iHcTpfMerri",' що котируються на активному ринку,ви3начаютЬ на пiдставi котирувань на звiтну даiу або за останнiм'робочим дr"r r"* о1о ринку. Утому випаДку, якtлО фiнансовi iнструменти не котируються на ринку для розрахункiв справедливоТBapTocTi використовуеться оцiночна BapTicTb.
ФiнансовиЙ iHcTpyMeHT вважаеться котируваним на активному ринку, якщо котирування евiльнО та реryлярНо доступнИми на фондовiй бi!жi чи в iншiИ органiзацiТ, i цi цiни вiдображаютьдiйснi реryлярнi ринковi операцiТ, що jдiйснюються 

11. ."r"nrrrx пiдставах.
3а вiдсутностi акгивного ринку основою для визначення поточноТ справедливоТ Bap'ocTi еданi про ocTaHHi договори, здiйiненi'мiж непов'я..rrйr.rоронами. Суми, що отриманi пiд часПРОВеДеННЯ ПРИМУСОВИХ ОПеРаЦiй (ВИМУШеНИй РОзпродаж майна . р."irо* 'Й"r"rr" боргiв, пiдчас лiквiдацiТ тощо), не е справедлйвою BapTicTb,
ДлЯ визначеннЯ справедлиВоi BapTocтi фiнансових iHcTpyMeHTiB, за якими вiдсутняiнформацiЯ про ринкоВi цiни iЗ зоЫнiшнiХ д* Ьрuп, .йЬйй.Йrу"rься TaKi методи оцiнки, як модельдисконтування грошових потокiв, модель, заснована на даниХ ocTaHHix угод, здiйснених мiж непов'язаними сторонами, або аналiз фiн.ансовоТ iнформацiТ 

про 
об'екги iнвестування.Якщо вплиВ дисконтування майбутнiх грошБ"Йхiоrо* i., що очiкуеться отримати вiд такихфiнансовиХ iHcTpyMeHTiB, е несутТевим, справедлива BapTicTb ararurчЪrra, в cyMl собiвартостiоперацii при визнаннi фiнансового iHcTpyMeHTy.

3астосування методики оцiнки може пьтребувати припущень, що не пiдкрiпленi ринковимидаНИМИ, У фiнансовiй звiтностi iнформацi" poj* prb".ri"iB тих випадках, за яких замiна такогоприпущеннЯ можливиМ альтернатИвним BapiaHToM, мож" прrзвести до сутгевоТ змiни сумприбутку, доходiв, витрат, загальнот суми акгивiв чи зобов'язань.
передбачаеться, що вимiрювjння справедливот BapTocTi при обмiнi акгиву або погашеннязобов'язання вчиняеться учасниками ринку 

'(а 
не' проaй Ьrоронами) на дату оцiнки в поточнихринкових умовах.

Для ви3начення справедливот BapTocTi похiдних фiнансових iHcTpyMeHTiB, що некотируютьСя на ринку, використовуеться сума, якУ Товариство отримало б або заплатило б, щобприпинити договiр на звiтну дату, беручи 
'до yb"i' стан ринку на даний перiод iкредитоспроможнiсть cTopiH.

44 зАстосувАння нових стАндАртlв тА lнтЕрпрlтАцlЙ

3мiни до мсФз, якi набрали/набирають чинностi з:
1 сiчня 2021 року:
 3мiни до \ЛС_ФЗ 

(lFдS]  ,lб "Оренда"  П99ту_11и з оренди, пов'язанiз COVIDI9; змiни до МСФз (I FRS) э, мЬоз 1tR9)ý,'мсФ} ПЁЁj'i,'мсоз (IFRS) 4 та tVlСФз (IFRS) 16 
| ефопм9_0_азовот процентнот ставкй (lBbR), Етап 2 

\  , , ,/  , 
t

1 сiчня 2022 року:
 3мiнИ до МСФ3 (IFRS) 3 "Об'еднання бiзнесу", мсБО (| AS) 16 "OcHoBHi засоби'' та МСБО (lДS)37."Резерви, yMoBHi зобов'язання та yMoBHi а* rrar'';  

 \ " J

 Щорiчнiудосконалення МСФ3, ций zolB  2020 poKiB
1 сiчня 2023 року
_ мсФ3 (lFRS) 17 ,Щогово]эи страхування" (: i змiнами, опублiкован ими в 2о2о *  2О2l роках); 3МiНИ ДО МСБО (lAS) 1'"Подання фiнансовоi з.iiно"тi"  класифiкацiя зобов,язань якKopoTкocтpoKoBi та довгостроковi
 3мiни до МСБо (HS) 1 "Подання фiнанс,овот звiтностi", до Пракгичних рекомендацiй Ns 2 зMcJ9 "Формування сJджень щодо cyтTeBocTi'';
 3МiНИ ДО МСБО (lAS) S "dбЛiКОЬi ПОлiтики, змiни у бухгалтерських оцiнках та помилки,, _Визначення облiкових оцiнок.

Ь,
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ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВtДПОВlДДЛЬНtСТЮ кМtЛОАН>

( у muсячох epuBeHb)

l
l

3мiни до МСФЗ f 6
враховуючи загальний масштаб пандемiт та заходiв, що вживаються багатьма державами длязабезпечеНня соцiальНого дистанЦiБвання, то_ можна припуститИ, Lцо велика кiлькiсть орендарiвотримае поступкИ 3 орендИ у тiй чИ lншiИ _+ оJй,;  Ъ. о3начао необхiднiсть застосуванняОРеНДаРЯМИ ЗМiН ДО МСФ3 16, ЗаПРОПОНованих РiдЬю Ь Мсоз. змiн до вййБI* ооо вiдображенняв бухгалтерському облiку операцiй' з оренди орендодавцями не передбачено.3мiни переДбачилИ мохиивiстЬ 3астосуваНня орендарями практичного прийому i не оцiнювати чие.оренднi поступки, пов'язанi з COVlDi g, rодrфi* ;riJ; ,"'
l,| ей пракгичний прийом може a"arБ"о"у.атись лише до оренднИх поступок, шо виникають якпрямиЙ наслiдоК спалахУ KopoHaBipycy, i Йише .i уйоЪй Ь'й* оrurr" Bcix наступних умов:змiни в орендних платежах призводяiь до переглянутот суми компенсацiт за оренду, яка е такоюсамою або меншою, нiж сума 

'компенсацii, 
до iMiH; 

"J  , 
будьяке зменшеннЯ орендниХ платежiв'вплr.ua iinr* tл на платежi, первiсно призначенiдо сплатидо 30 червня 2021 Rокчtr: iч" rч"о99"r| iйl рЪу Ьулq опублiковано черговiзмiни до МсФ316, згiдно з якими було подовжено цЬй TepMiH на l $lK ] дЪ зо.оо.z О22р,);немае суттевих змiн до iнших умов оренди.

fiil:HXg,r} li,... 
ВИКОРИСТОВУ'' 

"ЩЬi"ЗНаЧений 
праtсичний прийом мае розкрити цей фаrг у

ОрендаР мае викорИстовувати пракгичний прийом ретроспективно, визнаючи кумулятивнийефеП (вплив) вiд лервiсНо,о з".йУ."rr" змiн як * орйфr"* r" вхiдного сальдо нерозподiленогоПРИбУТКУ (абО iНЩОГО. КОМПОНеНТУ капiталу1 ,,u по.,"iБi'; i'r19. звiтного перiоду, в якому орендарвперце застосовуе цi змiни, Орендар не повинен розкривати Iеiт1оцу_перiодi, в якому вперше
:аffff?Ъr]Нi: i,I r"ТflХТЮ, ЩО ВИМаГаетЬся п. 2В (д) МсБо в "оолЙ"i полiтики, змiни в

наразi таксономiею також передбаченi вiдловiднi розкриття, зокрема щодо:застосуванНя орендарем практичНого прийоМу, пёредЬаЧБrоrо n. 46д мсФЗ 16 до всiх поступок в

fl| jБЁ','u* " 
е ПРЯМИМ НаСЛiДКОМ ПандемiТ.очiiig,"ЙЪ]дiоriдаюr, уrо."r, .й* "д"rr, у п. 46в

природИ договорiв, щодо якиХ орендаР застосовуВав практичНий прийом п. 46Д мсФЗ 16, якщо
?Ц '" 

ЗаСТОСОВУВаВ ЦеЙ ПРИйОМ ДО Bcii ПОСТУпок в орендi, що е прямим наслiдком пандемiт covid_
суми, ви3нанот у прибутках або збитках звiтного перiоду з метою вiдображення змiн в оренднихплатежiв, пов'язаниХ з поступкаМи в орендi, чо. прfriиЙ наслiдком пандемiТ covid,19, до яких
:р.: : i"!_.iсто€овував прапичний прийом п. 46А МСбЗ 16.зм'ни до МСФЗ (ll| 9) 9, мс_Ф3 (lAS).39, м.с9з (lFRSj1, мсоз (IFRS) 4 та МGФз (IFRS) 16 Реформа базовоi' процентноI  ставки'(| ВОR), Етап 2На ПеРШОМУ еТаПi 

| _ефОРУИ tzdzЪ' pi* l ро'JЙд"Йся питання, якi впливають на фiнансовузвiтнiсть у перiод до замiнй iснуьчйеiалонних вiдсоткових ставок на RFR.На другомУ етапi осноВна увага придiляетьСя питанняМ, що.,виникають пiд час замiни iснуючихбазовиХ процентних ставок на беЬризиковi ставки RFR. Щей _завершальний Етап вiдбуваеться3ара3, у 2021 роцi, .Пiдсумком ЕтапУ мае бути замiна ciaBoK | BOR 'r;  
б";рrзиiовi ставки RFR удоговорах щодо фiнансових iHcTpyMeHTiB до Зl iБУоr, lozl року. сlЪJкr'iЬоп перестанутьпублiкуватись з 2О22,року, ,Qо пуЬiiЙацiт дЬ'."рuдйii iоiз року залишиться тiльки US LiЬоr зтермiнамИ овернайт, 1, з, 

О 

ia 12 
'ri4iс;Цiв 

 дО закiнченнЯ бiльшостi прив'язаних до них договорiв.Акгуальним ц для 2й,qо,Iу.е,a* i .йiHi до МСОЗ, no";"."ri. В"6орrоо,эмiнu 0О мсФ3 0FRS) g "Фiнансоii iriЬiруr"rmч" mа dо МСФЗ (/ДS' З9 ''Фiнансовi iнсmруменmч:вu3наннЯ mа оцiнка" стандарти 3начно доповненi положеннями, що стосуються реформибазовот вiдсотковот ставки, особли"о у частинi хеджування.мсФ3 9 доповнено пунктами 5.4.5 
 

5.4.9, що ;й; ; ; ; r, положення про змiну основи длявизначення передбачених договором грошових потокiв, спричинене реформою базовотпроцентноi ставки, та мiстять спрощення практичного харакгеру. замiна у iснуючих фiнансовихlHcTpyMeHTaX ставок IBOR на RFR розглядаеться як змiна плаваючоТ процентноi ставки тазастосовуеться п. В5.4.5. про переоцiнку грошових потокiв.KpiM того, передбачеНо зЁiп"енr".й прrТIнення вiдносин хеджування, HaToMicTb дозволеновносити вiдповiднiзмiни, згiдно з ребормою_lвоR, у ,rfrчйrrя хеджування та документацiю про
ffiЁёЬ"ЁК; 'f;9аЁ:;д9, 

lFRS 9 та iдs з9 без прй,irrЪrri'Jiдrо.r, хеджування;

СтандарТ доповненО пунктамИ 1о4  106, що мiстять спрощення практичного характеру,3умовлене реформоЮ базовоТ процентноТ ставки. ОЬrаrЪацir, що е орендарем, при замiнi в

l
l

l

l

1,9



l
тоВАРИстВо 3 оБМЕЖЕНоЮ ВlдпоВlддльНtсТЮ кМtЛоАНl

( у mчсячах epuBeHb)

I

l

l

iснуючиХ договораХ ставоК lBOR на RFR оцiнюе TaKi змiни як модифiкацiю договору вiдповiдно доп, а2 (Ь) Стандарту, Зобов'язаНня з оренди пiдлягае повторнiй оцiнцi, при цьому нова база длявизначення орендних платежiв е економiчно"еквiвалентною попереднiй базi (тобто базi, якаВИКОРИСТОВУВаЛаСЬ беЗПОСеРеДНЬО Перед модифiкацiею). Bci iншi'мБ!ЙбЙацii, не пов,язанi зРефОРМОЮ СТаВКИ.,. ОЦiНЮЮТЬСя вiдповiдно до вимог мсФз 16 , ."r."поrоЁ.ijrоЪп"rому порядку;мсФ3 r/FRS' 7 "Фiнансовi iHcmpyMeimu: розкрummя iнформацii''.
Стандарт доповнено такими додатковими вимогами щодо розкриття iнформацiТ про те:ЯК ОРГаНiЗаЦiЯ УПРаВЛЯ,е ПеРеХОДОМ На RFR, ИоЙ 

"oioil1. рr.r* "rи, на якi вона наражаоться узв'язкУ з реформоЮ lBoR, пов'язЬними з фiнансо.rййir.rрументами;кiлькiсна iнформацiЯ про фiнанСовi iнструменти, якi ще не перейшли на RFR, з розбивкою закожною значущою ставкою lBOR.

:Jrl"rii* PMa 
lBoR ПРИЗВеЛа ДО ЗМiН У стратегii управлiння ризиками органiзацiт, розкриваеться

МСФ3 r/FRS' 4 'flоеоворч сmрахування''.
СтандарТ доповнениЙ пуr."rЙ 20i  20S, щО включаютЬ положення про змiну бази длявизначення передбачених договором грошових потокiв, 

"прrrйrurу 

'fupoproo 
базовот

ilГ3ýЗl]ЁНЪiЪ: '' 
ДЛЯ СТРаХОВИКiВ, якi зiстосо"уюrirЙr.,".ове звiльнЪння вiд эастосування

МСФ3 (lAS) 16 ''OcHoBHiзасоби''
У поточнiЙ редакцii пунlfiу ,17 | AS 16 передбачено, що до первiсноТ BapTocTi включаються витратина перевiрКу активу, зменшенi на суму чистих надходжень вiд продажу виробiв, вироблених уПРОЦеСi ДОСТаВКИ Та ПеРеВiРКИ jпи.у. Наприклаj, 

витрати 
на тестування обладнання

; flfr:ЖНСЯ 
ДО ПеРВiСНОТ BaPTocTi За MiHycoM пiиОутк[ 'вiд продажу зразкiв, Ътриманих у процесi

3.1 сiчнЯ 2О22 року_ЗабороняетЬся вираховувати iз собiвартостi основних засобiв суми, отриманiвlд продаЖу вироблеНих виробiв, тодi яК компанiя ..оrу. aЁr" до використання за призначенням,

:# :Нfii:ОМПаНiЯ 
ВИЗНаВатИме таф виручку вiд продЫв та вiдповiднl ,ЙЙаiЙ у складi прибутку

'ЩОПОВНеННЯ 
В МСФЗ '16 СТОСУЮТЬСя облiку та розкриття iнформацiт в частинi надходжень заосновними засобами до Тх використання за призначенням.

33ёL"# ?ьJ# iНаМИ 
ПеРеДбаченЬ допо.rurr" мсБо 16 новим пунктом 20А у роздiлi 

,,Елементи

"20А Можливо, що в процесi доставкИ об'епа до розташУвання та приведення його в стан, якiПОТРiбНi ДЛЯ ЙОГО еКСПЛУаТаЦii ВiДповiдно до HaMipiB кер'iвництва, будуть вироблятися вироби(наприклаД, 3ра3ки, виготовленi В процесi _r".ry"urri належногО функцiонування акгиву).ОрганiзацiЯ визнае надходження вiд продажу будьяки" i"* r*  виробiв, а'i"* ож первiсну BapTicTbцих виробiв у складi прибутку аОо зЪЙiку'.iдйъЁ;; 'дБ".""rо.овних стандартiв. ОрганiзацiяОЦiНЮе ПеРВiСНУ BaPTicTb ЦИi ВЙроОiв вlдповiдно до вимог оцiнки, передбачених мсБо 2,,.Окрjм_того, передбачено. нови й пун lc у'части Hi розкритгя iнформацiТ:"74А Якщо ця iнформацiя не роJ* Ёйrъ окремо у звiтi про сукупний доход, у фiнансовiй звiтностiтакож необхiдно розкрити:
(а) сумУ компенсацii, що надаеться третiми особами у разi знецiнення, втрати або передачiоб'екгiв основних засобiв, 

"* u 
Ё* поrчru'до a* n"ду прибутку чи збитку, i(Ь) СУМИ НаДХОДЖеНЬ i ВИТРаТ, 
'ОrЪЙ до складу приоутку або збитку вiдповiдно до пункту 20д,якi вiдносяТься дО вироблЪних 
"rробi., що. не е резулiтаiом звичайноТ дiяльностi органiзацi1, а

Еil} # ffiНiХj"r] rr"rfi;За,,якою 
статгею (якими'"; ; ; ; ; ; i звiту про .у* йrйй дохiд ьiдоорыей

lЛС._Ф!.(lFЕS) 3''Об'еднЬ н ня бiзнесу''
1, мсФЗ 3 визначае, як компанiя пЪвинна вр_аховувати активи та зобов'язання, якi вона купуевнаслiдок об'еднання, мсФ3 3 вимагае, щоб койпанlя пьсилалася на Концептуальнi основифiнансовот звiтностi, щоб визначrrr, що araнаеться активом чи зобов'язанням.У поточнiЙ редакцiТ. з.,,: Iоо застосування МСФ3 з зайiсть положень Концептуальних основ,
: l1У::_1Чl У_ 201В РОЦi, ПОКУПЦi ПОВИНнi використовувати визначення активу та зобов,язання тав| дповlднi вказiвки, вишаденiу Концепцiт, прийнятiй Ё"дойl мсФз у 2001 роцi.3 '1 сiчня 2О22 оокv оновлено посилання'вiдповiдноJо 

"* оrо, 
покупцi повиннi посилатися на

ЖýH:ii"' '""jД', ВИПУЩенi у 201В роцi 
дпi"r.r"rurrя 

того, що е активом чи

2, Також з 1 сiчня 2О22 року запроваджено виняток, згiдно з яким для деяких видiв зобов'язань таумовних зобов'язань компанiТ, що застосовують мсФi'3, мають замiсть КонцептуальноI  основи,
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застосовуеться посилання на мсБо 37 "3абезпечення, yMoBHi зобов'язання та yMoBHi активи".
Рада с мсФ3 очiкуе, що цеЙ виняток залишиться в МСФ3 3 доти, доки визначення зобов'язання в
мсБО 37 вiдрiзнятиметься вiд визначення в останнiй редакцiТ КонцептуальноТ основи. Рада
плануе розглянутИ можливiстЬ у3годженнЯ визначенЬ в рамках проекгу з внесення цiльових
удосконалень до МСБО 37.
мсБо 37 "3абезпечення, yMoBHi зобов'язання та yMoBHi активи''
В даниЙ час пункТ 68 мсБО 37 не уточнюе, якi витрати слiд включати в оцiнку витрат на
виконання контракту з метою оцiнки того, чи цей договiр е обтя> t< ливим,
1 сiчнЯ 2022 рокУ до пунlfiУ 68 мсБО 37 внесено змiни, внаслiдок яких встановлено, що витрати
на виконаНня договоРу включаЮть витратИ, якi безпОсередньо пов'язанi з цим договором i

включають:
(а) додаткОвi витратИ на виконаНня цьогО договору, наприклад, прямi витрати на оплату працi та
матерiали; i

(ь) розподiленi iншi витрати, безпосередньо пов'язанi з виконанням договорiв, наприклад,
розподiлену частину витрат на амортизацiю об'екта основних засобiв, що використовуоться для
виконання серед iнших даного договору.
У змiнаХ також пояснюеться, що до створення окремого резерву пiд обтяtкливий договiр
органiзацiя визнае збиток вiд знецiнення, понесений за активами, що використовуються пiд чаЬ
виконання договору, а не за активами, видiленими на його виконання.
3астосуваНня циХ змiн може призвести до визнання бiльшого обсягу резервiв пiд обтяжливi
договори, оскiльки ранiше деякi органiзацiт включали витрати на виконання договору лише
додатковi витрати.

Цорiчнiудосконалення МСФ3t цикл 2018  2020 poKiB:
МСФ3 1 "Перше застосування МСФ3''
Пунtс D16 (а) мсФ3'1 надае дочiрнiй органiзацiТ, яка вперше починае застосовувати МСФз
пiзнiше, нiж iT материнська компанiя, звiльнення щодо оцiнки його акгивiв та зобов'язiнь. Виняток,
передбачений пункгом D16 (а) мсФ3 1, не застосовуеться до компонентiв капiталу. Вiдповiдно,
до внесенНя поправкИ до МСФ3 1 вiд дочiрньоТ органiзацiТ, яка вперше застосовувала МСФ3
пiзнiше, нiж iT материнська компанiя, могли вимагати вести два okpeMi облiки для накопичених
курсовиХ рiзниць, що базуютЬся на рiзниХ датаХ переходУ на МСФ3. Ьмiни до мсФ3 1 поширюють
3вiльнення, передбачеНе пункгоМ D16 (а) мсФ3 1', на накопиченi курсовi'рiзницi, щоб скоротити
витрати для компанiй, що вперше застосовують МСФ3;
МСФ3 9 "Фiнансовi iнструменти''
Змiни пояСнюють, якi KoMiciT враховуо компанiя, коли вона застосовуе тест "10 вiдсоткiв",
перед.бачеНий пунtпоМ в3.3,6 | FRS 9 для оцiнки того, чи слiд припинятй 

"изнапня 
фiнансового

зобов'язання.
так, З.1 сiчня 2022 року при визначеннi величини виплат комiсiйних за вирахуванням отриманих
комiсiйних позичальник враховуе тiльки суми комiсiйнот винагороди, виплата iбо отримання яких
провадилися мiж цим позичальником та вiдповiдним кредитором, включаючи комiсiйнi, виплаченi
з,б_о 

оlRиманi позичалЬникоМ або кредиТором вiд iMeHi одЙн одного;
МСФ3 17 "flоговори страхування''

Y9оЗ 17 замiнюе промiжний Стандарт  мсФ3 4, вимагае забезпечення послiдовного облiку дляBclX страхОвих договорiв на ocHoBi поточноТ моделi оцiнки, надае корисну iнформацiю про
рентабельнiсть договорiв страхування.
м993 17 застосоВуеться до: страхових KoHTpaKTiB (включаючи контракти перестрахування), якi
суб'еп господарювання випускае, контракти перестрахування, якi суб'ей господарювання
утримуе, iнвестицiйНих KoHTpaKTiB iз умоваМи дискрецiйноТ участi, якi BiH випускае, якцlо суб'ект
господарювання випускае також i cTpaxoBi контракти.
,Що основних нововведень МСФ3 17 належить:
класифiкацiя страхових та iнвестицiйних договорiв;
обов'язкове вiдокремлення компонентiв, якi не е страховими;
ви3наченнЯ прибутковОстi страхоВих KoHTpaKTiB пiд час первiсного визнання (наприклад чи е
cTpaxoBi контракти обтяхиивими);
вимогИ до агреryВання контракгiв:  за piBHeM ризику, прибутковiстю, датою випуску та iншими
вимогами стандарту;

розширеннЯ вимоГ до розкриття iнформацiТ у фiнансовiй звiтностi у струкгурi балансу та звiтi про
фiнансовi результати;
апуарнi розрахунки через рiзнi методи оцiнки зобов'язань.
МСФ3 1 7 застосовуеться ретроспективно.
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВlДПОВlДДЛЬНlСТЮ кМlЛОДНу
Прuмimкчdо промiжнОi' фiнансово|  звimносmi за lпiврiччя 2021 року
( у muсячах epuBeHb)

МСБО 1 "Подання фiнансово[  звiтностi''
Змiни до мсБо 1 "ПоданНя фiнансовоТ звiтностi" стосуються класифiкацiТ поточних та
довгострокових зобов'язань, зокрема:
уточнено, tцо зобов'язання класифiкуеться як довгострокове, якщо органiзацiя мао право
вiдстрочитИ врегулюваНня зобов'яЗання щонайменше на 12 мiсяцiв  це пр""о мае iснуваiи на
дату закiнчення звiтного перiоду;
класифiкацiя залежить тiльки вiд наявностi такого права i не залежить вiд ймовiрностi того, чи
плануо компанiя скористатися цим правом;
докладнiше прописаний порядок оцiнки обмежувальних умов (KoBeHaHTIB).
Но_вийтtунКт у роздiлi "KopoTKocTPoKoBi зобоВ'яiання" викладено в такiй рЬдакцiТ:
"72А .право органiзацil вiдстрочити врегулювання зобов'язання щонайменше на дванадцять
мiсяцiВ пiсля закiнчення звiтного перiоду мае бути реальним i мае iснувати на дату закiнчення
звiтного перiоду. Якщо право вiдстрочити врегулювання зобов'язання залежить вiд виконання
органiзацiею певних умов, то це право icHye на дату закiнчення звiтного перiоду тiльк, в тому
випадку, якщо органiзацiя виконала цi умови на дату закiнчення звiтного перiоду. Органiзацiя
повинна виконатИ цi умовИ на датУ зак| нчення звiтного перiоду, HaBiTb якщо перевiрка Тх
виконання здiйснюеться кредитором пiзнiше.''
3обов'язання класифiкувалося як короткострокове виходячи з TepMiHiB його виконання,
визначених умовами договору.
Слiд зауважити, lлО BHeceHi змiни пропонують класифiкувати зобов'язання як довгострокове
шляхом "продовження" строку за рахунок наявностi права Ёиконати його пiзнiше як MiHiMyM через
piK пiсля звiтноТ дати.
3а_ резулЬтатамИ 3астосуваннЯ змiН дО мсБО 1 класифiкацiя частини короткострокових
зобов'язань може бути переглянута та змiнена на довгостроковi,
мсБо 8 "облiковi полiтики, змiни в облiкових Ыцiнках'та помилки''
3мiни до мсБо В уточнюють рiзницю мiж змiнами облiкових полiтик та облiкових оцiнок, а також
визначають облiковi оцiнки як MoHeTapHi суми у фiнансових звiтах, lлодо яких е невпевненiсть в
оцiнцi. У TeKcTi 3MiH наголошуеться на тому, зокрема, що:
змiни в облiкових оцiнках, що е наслiдком новот iнформацii або нових розробок, не о
виправленням помилок;
результати змiни вхiдних даних або методики оцlнки е змiнами в облiкових оцiнках, якlло вони не
випливають iз кориryвань помилок минулих перiодiв;
змiни в облiкових оцiнках можуть впливати лише на прибутки/ збитки поточного перiоду або
поточного та майбутнього перiодiв.
МСБО 12 "Податки на прибуток''
Вiдстрочене податкове зобов'я3анНя слiд визнаватИ щодо Bcix тимчасових рiзниць, що пiдлягають
оподаткуванню, KpiM тих випадкiв, коли TaKi рiзницi виникають вiд:
а) первiсного визнання гудвiлу, або
б) первiсного визнання активу чи зобов'язання в операцiТ, яка:
i) не о об'еднанням бiзнесу;
ii) не мае пiд чаС здiйсненнЯ жодногО впливУ Hi на обл| ковий, Hi на оподатковуваний прибуток
(податковий збиток);
iii) пiд час здiйснення не при3водить до виникнення тимчасових рiзниць, що пiдлягають
оподаткуванню та вирахуванню, в рiвних сумах.
Вiдстрочений податковий акгив слiд визнавати щодо Bcix тимчасових рiзниць, що пiдлягають
вирахуванню, якщо е ймовiрним, що буде отримано оподатковуваний прибуток, до якого можна
застосовувати тимчасову рiзницю, яка пiдлягае вирахуванню, за винятком ситуацiй, коли
вiдстрочений податковий апив виникае вiд первiсного'"изнання активу або зобов'язання в
операцii, яка:
а) не е об'еднанням бiзнесу;
б) не впливае пiд ч.ас_ здiйснення операцiТ Hi на облiковий прибуток, Hi на оподатковуваний
прибуток (податковий збиток);
в) пiд час здiйснення не призводить до виникнення тимчасових рiзниць, що пiдлягають
оподаткуванню та вирахуванню, в рiвних сумах.
на початку найбiльш раннього порiвняльного перiоду суб'екг господарювання повинен:
а) визнати вiдстрочений податковий апив в тiи Йiрi в якiй о ймЬвiрним, що буде отримано
оподатковУваниЙ прибуток, до якогО можна 3астосовувати тимчасову рiзницю, що пiдлягае
вирахуванню, та вiдстрочене податкове зобов'язанНя щодО Bcix тимчасових рiзниць, щопiдлягають оподаткуванню та вирахуванню, пов'язаних з:

3ý
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i) акгивами з правом використання та орендними зобов'язаннями, таii) витратами на виведення з експлуатацiт, вiдновлення та подiбними зобов'язаннями та

:рl?..] f: lrI .: у_Ylуr, визнаними як часiина BapTocTi пов'язаного активу; та
вхlдного сальдо

не будуть мати

суOження шоOо операцiй, пооiй або умов за вiосуmносmi конкреmнuх мсФ3

iншоТ подii' або умови,
застосування облiковоТ
прийняття економiчних

б) визнае кумулятивний вплив першого застосування Змiн 
"*  

* орrryr"rr"
нерозподiленого прибутку (або iншого компоненту капiталу) на цю дату.

Очiкуеться, що HoBi стандартИ i роз'яснЪнrя, що'зазначенi в таблицi,
значного впливу на дiяльнiсть Товариства.

Якtло немае МСФ3, який конкретно застосовуеться до операцiТ,
керЬництво Товариства.застосовуе судження пiд час розроблення та
l9li] r* 1l щоб iнформацiя була дЬречiою для потреб корЙстувачiв для
рlцень та достовiрною, у тому значеннi, tцо фiнансова звiтнiсть;, подае достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потокиТовариства;
, вiдображао еконойчну cyTHicTb операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну форму;. е нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;. е повною в ycix суттевих аспектах.

пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилаеться на прийнятнiстьнаведених далi джерел та.враховуе Тх у низхiдному порядку:

: l :1y9l1 
, МСФ3, у я{ их iдетьсяпро подiбнiта пов'язанi'з ними питання;о) визначення, критерiТ визнання та концепцiТ оцiнки акгивiв, зобов'язань,

доходiвта витрат у Концептуальнiй ocHoBi фiнансовот звiiностi
пiд час здiйснення сJдження керiвництво Товариства враховуе найостаннiщi положенняiншиХ органiв, щО розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну

ОперацiТ, що не регламентуються МСФ3 t"rЪЬ;; ;Ь;; ; ;  ; ;Й;;ЪЁ";

5. розкриття lнФормАцli щодо звlry про ФlнАнсовиЙ стАн

5.1. OcHoBHi засоби та нематерiальнi активи
ocHoBHi засоби вiдображаютьiя за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченотамортизацiт та резерву на знецiнення,якщо це необхiдно,первiсна 

"JртiЁть 
Ьсновних засобiвявляо собою цiну придбання, включаючи мито на iмпорт та невiдшкодовуванi податки напридбання, а такоЖ будьякi безпосереДнi витрати, повеязjнi з доведенням активу до робочогостану та його транспортування до мiсця використання.

Амотризацiя нараховуеться прямолiнiйним методом.

OcHoBHi засоби:
Машини
та
обладнан
няlофiсна
TexHiKa

Офiснi меблi
та
обладнання

lншi
ocHoBHi
эасоби

Акгиви у
форматi
права
користув
ання

Всього

чиста балансова BapTicTb
на 01 сiчня 2020 рокч

в11 152 0 9 9в5 ,10 948

Первiсна BapTicTb 1 875 1вз в02 10 в63 13 723
накопичений знос ,l 064 31 в02 в7в 2775
Надходження/Вибутгя 746 74 604 (2 412) (9вв)
Нарахований знос 746 62 604 3 622 5 034
чиста оалансова BapTicTb
на З,1 грудня 2020 poKv

811 164 0 3 951 4 926

Первiсна BapTicTb 2 621 257 ,1 406 8 451 12 735

я

2з
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накопичений знос 1 в10 93 1 406 4 500 7 809
Надходження/ВибуЪя 0 0 0 0 0
Нарахований знос 0 0 0 0 0
чиста балансова BapTicTb
на 01 сiчня 202'1 рокч

в,11 164 0 3 951 4 926

Первiсна BapTicTb 2 621 257 1 406 8 451 12 735
накопичений знос 1 810 93 1 406 4 500 7 в09
Надходження/Вифття 2 090 210 601 (1 187) 1 714
Нарахований знос 894 53 601 1 074 2622
чиста балансова BapTicTb
на 31 грудня 202.1 рокч

2 007 321 0 ,1 690 4 019

Первiсна вартгть 4 711 467 2 007 7 264 14 449
накопичений знос 2704 146 2 007 5 573 10430

5.2. Нематерiальнi активи
Нематерiальнi аtсиви Товариства

переважно придбане та капiталiзоване
нараховуеться за прямолiнiйним методом.
нематерiальними активами 5 poKiB.

мають кiнцевиЙ TepMiH використання та включають
програмне забезпечення, лiцензiТ. Амортизацiя

товариство встановило корисний срок користування

у

ABTopcbKi та
сумiжнi з ними
права, програмне
эабезпечення

ЛiцензiТ Всього

1иulа uалансова BapTlcTb на 01 сiчня
2020 рокч

5 745 40 5 7в5

lEPt lUHit BapTlcTb 6 031 64 6 095
ичении знос 2вб 24 310

ldллuлrкення/  Еrиоуття 10 507 246 10 753
] арах(,)вании зНос 2 зв4 24 2 40в

] ylrJld uaJlaнcoвa Bapтlcтb на 31 грУдНя
2Q20 poKv

13 в68 262 14 130

срtsluliа tsартlсть ,16 53в 310 16 в4в
пакапичении знос 2 670 48 2 71в
IdллUлження/бИоУття

0 0 0
параховании знос

0 0 0
] иu la uалаtlсова BapтlcTb на 01 сiчня
2021 рокч

13 вбв 262 14 130

l(,Pt | UHi, BapTlcTb 16 53в 310 16 84в
lичеFiии знос 2 670 4в 2 71в

палходження/ trиоуття
16 050 234 16 2в4

lсlрdлuвании знос 4 599 вз 4 бв2iиulа оалансова Bapтlcтb на 3'1 грудня
2021 року

25 319 413 25 732

lgрts| uна tsартlсть 32 5в8 544 33 132
пакопичении знос 7 269 131 7 400

5.3. flебiторська заборгован icTb
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ТО ВАР И СТВО 3 О Б М ЕЖ Е Н О Ю В tДП О В tДДЛ Ь Н l СТЮ к М lЛОАН >

( у mчсячах epuBeHbj

У звiтi про фiнансовий стан станом
представлена наступним чином:

Дебiторська. заборrованiсть за виданими
в тому числi:
 забореованiсmь за основною сумою
 забореованiсmь за розрахункайч з HapaxoBaHux
Всього

на 3'l грудня 2О21 року дебiторська заборгованiсть

31еруOня 2021
(не пiдтверд

кредитами,

2з2 422doxoOiB В0 604
313 026

104 569
48 138

152 707

.r,* r# ri?J: fi?ffi.е'r"iГОВаНiСТЬ 
За ВИДаНИМИ кредитами вiдображаеться за MiHycoM резерву пiд

,й1 Дffiiiз 
валовоТ та чистоТ балансовоТ BapTocTi за стадiями знецiнення станом на З1 грудня

Кредити фiзичним особам
MiHyc: очiкуванi кредитнi
зоитки
Всього кредитiв клiентам
(не пiдтверджено аудитом)

Кредити фiзичним особам
MiHyc: очiкуванi кредитнi
зоитки

Всього кредитiв клiентам

1 сiчня 2021 року
HoBi аrгиви
погашенiактиви
Списання
Продаж портфелю
Переведення до СтадiТ 1

Переведення до СтадiТ Z
Переведення до СтадiТ 3
lнщiзмiни балансовот
BapTocTi

= +tsалова балансова

Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3
522 13в

261 852

242 325

220 515

429 454

39в 523

Всього
1 193 917

8в0 в91

Аналiз валовоТ та чистоI  балансовоТ BapTocTi
року:

21 809 30 931 313 026

за стадiями знецiнення станом на 31 грудн я 2О2О

Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3

260 286

263 957

155 724

111 463

вз 596

1в5 вв9

169 з00

Всього
56,1 309

408 620108 233 27 8в7 16 589 152 690
АналiЗ змiн валовОТ балансовоТ BapTocTi за 1 пiврiчч я 2О2l року, представлений у таблицi:

оrо
BapTicTb

26з 957
516 914

(168 609)

(в4 717)
656

(2 472)
(1 в47)

111 463
239 9в4
(24104)

(в4 920)
(1 036)

1 891
(782)

172

242 325

1в5 в89
39в в90
(7 733)

(147 959)
(3в7)

(14)
2 в11

561 309
,l 

155 7вв
(200 446)

(317 956)
(767)
(594)

1в2

3 959
1 743

522 138

045
BapTicTb станом на 31
грудня 2021 року (не
пlдтверджено аудитом)

I [ # ; ;у;к lli:ж: :ч: : : :л: tт:", jр":1l"I _fr Ёi,",,u"";1'.Jj; ,.o,,.] ,Jrrlr; ;
] ffi # r; .F% ът."1ffi Iътж.Ч,т.* * ЕхН,1i,991; 'ф,ilЗ:# Ёi"# "; ffi : : IГJJ^ ; : ;
Ё:ýж,,# ",,; ,.;н* [ * "ъ._* i"* } i, j:цiы?i; ; il.J: : ;х: i."; "j,ъч": ; fiI ,: i

iдповiдно),
витрат).l,u,Щ', " 

iд п р од ажу' й ;  ;  ; ;  
'o у" il; ; i T;,i"l" ;  ы:ft r,* го доходу (iнших операцiйних

Аналiз змiн валовоl'балансовоТ BapTocTi за2О2Орiк, представлений у таблицi:
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( у muсячах epuBeHb)

Валова балансова BapTicTb
на f сiчня 2020 року
fiовl активи

погашенi активи
Продаж портфелю
Переведення до СтадiТ ,|

Переведення до СтадiТ 2
Переведення до СтадiТ 3
lнщiзмiни балансовот
BapTocTi

Валова балансова BapTicTb
станом на 3,t грудня2020
року
(не пiдтверджено аудитом)

Очiкуванi кредитнi збитки
на 1. сiчня 2021 року
FloBl активи

погашенiактиви

Переведення до СтадiТ 1

Переведення до СтадiТ 2
Переведення до СтадiТ 3
Продаж кредитiв
Списання кредитiв
3MiHa величини очiкуваного
кредитного ризику
Очiкуванi кредиiнi збитки
на 31 грудня 2021 року
(не пiдтверджено iудитом)

Стадiя'l

1вб 727
254 081

(102 9s4)
(51440)

764
(744l

(2240)
(207)

Стадiя 2

66 348
116 480
(13 Oss)
(57 755)

(554)

7з2
(705)

6

Стадiя 3 Всього

,t09 956
180 085
(з 090)

(105 516)
(255)

(79)

4 681

1,07

343 031

550 646
(119 163)

(2t47ttl
(45)

(91)

t7зб
(94)

'rУ# :"о:"',': ,{ r";"' 
КРеdumНuХ ЗбumКiВ За KPeOumaMu, оцiнюванuмч за аморmшованою

таблицi наведенi нижче, розкривают:.уi"r. очiкуваних кредитних збитках за кредитнимиконтрактами з t< лliентами за звiтний та порiвняльний перiоди.

HoBi активи включають формування резервiв за кредитам и, якi буливиданi за 2о21 pik та2020 PiK Та Не бУЛИ ПОГаШеНi'Станом на Ь1 гру4н"Ъо!iЬо* у та 2о2о року. погашенi акгивиЯВЛЯЮТЬ СОбОЮ РОЗфОРМУВаННЯ РеЗеРВiв у зв'язкf iз повнЙм ,lor"r"rr"n, кредитiв. змiна величиниОЧlКУВаНОГО КРеДИТНОГО РИЗИКУ В ПеРiОдi включае Ъбiльшення 
"б; ; ; ; ; ; ; ;Ъ; i; ; ""них кредитнихзбиткiв за контрактами, якi iбнувалиiалочаток та кiнець звlтного перiоду, включаючи змiни заРаХУНОК ЧаСТКОВОГО ПОГаШеННЯ абО ЗбiЛЬШе;;r; ;Ь;ЙJ"rо.тi (у разi вiдсутностi змiн мiжстадiямИ протягоМ перiоду,У разi змiни ЬтадiТ TaKi змiни вiпЬrЪrо у переведення мiж стадiями).

26з 957 ttt 464 185 889

Стадiя 3

169 300
369 бз8
(7 15з)

(359)

(12)

2 652
(1з2 399)

(3 145)

398 523

561 309

Всього

408 620
847 424

(t24o52)
(788)

251"

983
(246 795)

(4 753)

880 891

Стадiя 1

155 724
259 395
(99 472)

306
(1 458)
(1 090)

(49 9s1)

(1 571)

261 852

Стадiя 2

83 596
218 391
(t7 427)

(7з4)

t 721,

(5s0)

(64 415)

(з6)

220 515

?а,
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ТО ВАР И СТВ О З О Б М Е Ж Е Н О Ю В lДП О В lДДЛ Ь Н l СТЮ к М t Л ОАН >

(у muсячах ерuвеф

Очiкуванi кредитнi збитки
на 1. сiчня 2020 року
повl активи

погашенiактиви

Продаж кредитiв
Переведення до СтадiТ 1

Переведення до СтадiТ 2
Переведення до Стадii 3
3MiHa величини очiкуваного
кредитного ризику
Очiкуванi кредитнi збитки
на 31 грудня2020 року (не
пlдтверджено аудитом)

Поточнi рахунки в банках
Рахунки в платiжних системах
Всього

5.5 .Власний капiтал

Стадiя 1

47 020
151 852
(28 929)
(14 520)

449

(2tt)
(634)

697

Стадiя 2

49 087
86 621
(8 74s)

(43 060)

(377)

545
(486)

t4

Gтадiя 3

95 679
158 282

2 66t
(9170s)

(217)

(66)

4 58з

87

Всього

19,t 786
396 755
(35 016)

(149 2ss)
(145)

267

3 462

799

t55 724 83 595 169 301

31 грудня 202,t
(не пiдтверд

жено аудитом)

408 620

31 грудня 2020

5.4.Грошовi кошти та ii еквiваленти

У складi грошових коштiв та iX еквiвалентiв станом на З1 груд ня 2О21 року вiдображенiгрошовi кошти в нацl_оlальнiй валютi на рахунках Товариства в банках та на рахунках в платiжнихсистемах, На транзитних рахунках в платiжних ara."ra" вiдображаються грошовi коцти,перерахованi Товариством на. користь платiжних систем, для подальшого зарахуванняплатlжними системами на ллатiжнi картки клiе_нтiв То.арй"r"а. l_{ i кошти не мають жоднихдоговiрних обтяжень та розмiщуються нЁ короткиИ строк (12 днi).

525
46 036

4з7
16 224

46 56,t fб 661

Станом на 31грудня 2021 року 
'u 

j lt lдr я 2О2О року статутниЙ капiтал Товариства склав30 460 тис,грн, Зареострований'капiтал Товаристrа сплачеrо гроцовими кощтами в повномуобсязi згiдно дiючого законодавства УкраТни.

9"д учасникiв Товариства .".н"ч"но в Примiтцi 1.У вiдповiдностi до рiщення учасникiв ТоriарЙсiв а вiд 22 листопада 2О21 року прийняторlщеннЯ про розподiл прибуткУ у виiлядi виплат учасникам у cyMi 10 0оВ тис. грн.

5.6. 3обов'язання
flовгостроковi зобов'язання представленi наступним чином:
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(у muсячах ерuвеф

Фiнансовi зобов'язання:
Зобов'язання з оренди
Зобов'язання за облiгацiями
Всього довгострокових зобов'язань

2139

поточнi зобов'язання за отриманими кредитами
вiд банкiв, в тому числi:
_ основна сума кредиту
 Hapaxoвaнi вiдсотки

Поточнi зобов'язання по орендi
поточна кредиторська заборгованiсть за товари,
роботи, послуги:

Нефiнансовi зобов.язання
Поточна кредиторська заборгованiсть за
розрахунками з бюджетом:
Поточна кредиторська заборгован icTb
за податком на прибуток

поточнi забезпечення

Поточна кредиторська заборгованiсть
за розрахунками з учасниками
По,гочна кредиторська заборгованiсть
за розрахунками зi страхування
Поточна кредиторська заборгованiсть
за розрахунками з оплати працi
lнше

172 211

164 241

7 970

54 954

53 991

963

1 690

44 398

76 317

73 1в9

3 12в

0

0

0

0

64 000

2

2244

793

30з

22

1 263

5 707

421

1 434

2

,l00 
000_ п

100 000 2 139

поточнi зобов'язання та забезпечення прелставленi наступним чином:

Фiнансовi зобов'язання:
Поточнi зобов'язання за отриманими
в тому числi :

 основна сума кредиту
 HapaxoвaHi вiдсотки

кредитами вiд учасникiв Товариства,

КредиТ вiд одногО iз учасникiв Товариства отримано 
!_u 

..p: I ^ 4o 2В серпня 2022 року пiдСТаВКУ 20%  РiЧНИХ Зi СПЛаТОЮ ВiДСОТкiв у кiнцl .rро,iу.пЪЬ".о, 2021 року товариство визнало33 571 тис.грн процентних витрат за цим кредитом (2020: 25121тис.грн.).

також Товаоиство залучило un"Tl: .rlT кредит на умовах овердрафту вiд украr.нського
:# JL:Ъ:J : r';# Htr l;H* l i дт* [ lх; ; ,J# ; fi 

"u 

червняzо2) rйу:  крБдi,i . ц ъъ, * у
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тоВАРИсТВо 3 оБМЕЖЕНоЮ ВlДпоВlддльНtсТЮ кМlЛоАНу

( у muсячох epuB"Hb|

поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
flебiторська заборгованiсть визнаеться активом, коли субёеrс господарювання стае стороноюконтракгу i внаслiдок цього мае юридичне право отримувати кошти.flля облiкових та
управлiнсьКих цiлеЙ дебiторська заборгованiсть Товариства подiляеться на кредитну (що виникаев рамкаХ проведеннЯ основноI  фiнансовоТ кредитноТ дiяльностi) та iншу дебiторськузаборгованiсть.

31грудня 202,1 31 грудня 2020
року року
(не пiдтверд
жено ачдитом)

_
Витрати на оплату працi
KoMiciT банкiв, плjтiжних систем/аудиторськi та
депозитарнi послчги
Послуги зв'язку ( iHTepHeT, iнш)
п та консультацiйнi послуги з обслуговування П3Оренда примiщення , комунальнi послуги, прибирання 

,охорона
Послуги по стягненню эаборгованостi
Витрати на маркетинг та рекламу

l:Р: lчlчrнi послуги (скоринг,j СМС повiдомлен ня)lншl витрати

i,: :1yyцl з покупцями (вiдображення очiкуваних
вlдшкодувань на КП)
Розрахунки з покупцями за профiт шерiнгом

Страхування кредитiв
Послуги маркетинry та реклами
винагороди платiжним системам
Використання П3
Придбання НМА
lнформацiйнi послчги (скоринг та СМС повiдомлення)
Розрахунки за КП
koMicii банкiв, платiжних систем та iншi
| Т послуги з обслуговування П3
l | ослуги по стягненню заборгованостi
Послуги зв'язку (iHTepHeT, iiшi)
Утримання примiщень
Поточна частина зобов'язання з оренди

в11
159

94

вз5
160
,l13

2704
17

24 584
,1в 

165
47 7в8

0
62
53

в35
19

125
901

1

12 837
3 195

18 030

поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги

31грудня 2021 31 грудня 2020
року року
(не пiдтверд
жено ачдитом)

51s6
20 41в

6 229
111

в 452
2 246

924

524
1в2

16

":

15 взв
25 529

в5
в 463
2 469

693

564
113

28
2 490

44 3986, розкриття lнФормАцl'l щодо звlry про Фtнднсовl рЕзультАти

6.1 Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацii:

Пр_оцентнiдоходи за 202'l piK
собою процентнi доходи вiд

6.2 lншi операцiйнi доходи:

64 000

:  у розмiрi 
,l 869 s81 тис. грн. (2о2О piK'l 53В 71Отисгрн.) являютьнадання позик.

й
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ТО ВАР И СТВ О 3 О Б М Е Ж Е Н О Ю В tДП О В tДДЛ Ь Н t СТЮ к М lЛ О А Н >
П р u Mi m к ч d о п р ом i ж н oj' ф i н а н сов oi' зв i 

^  ryr, i: !!n i в р i чч я 20 2 7 р о ку
(у muсячах.р

lншi доходи 7 950 тис.грн. являють собою дохiд вiд продажу КП, продажу ос, фапорингу,курсових рiзниць та iнш. (2020 piK 1 403 тис.грн. j.

6,3 Адмiнiстративнi витрати, витрати на збут та iншi операцiйнi витрати

Адмiн iстративнi витрати п редставленi наступним ч и ном:

за 2Q21 р!к за 2020 piK
(не пiдтверджено аудlлтоФ

3 5в0 3 56в
koMiciT банкiв, платiжних систем та iншi комiсil
Витрати на оплату працi
I  l послуги з обслуговування П3
Оренда примiщення, комунальнi послуги, прибирання
Амортизацiя
Соцiальнi нарахування
lншiвитрати
Всього адмiнiстрати вних витрат

витрати на збут представленi наступним чином:

Витрати на страхування кредитiв
битрати на маркетинг та рекламу
koMiciT банкiв, платiжних систем та iншi

ý* : ty :  : ,:  1,_1o_.j 
у r, (с ко р i н г r" С ЙСп о, iдо мл е н н я )t итрати на оплату працi

uоцlальнl нарахування
Обслуговування та пiдтримка сайтiв
Послуги по стягненню зЬборговiноБтi
lT послуги з обслуговування П3
lншl витрати на збут
Всього витрат на збут

6.4 Фiнансовi витрати

Фiнансовi витрати п редставленi наступним чи ном :

Процентнi витрати за отриманими кредитами
Процентнi 

_витрати по зоЬов'яз"rrБ Т. Бр"rд,
Купон за облiгацiями
Всього фiнансових витрат

за 2021 piK за 2020 piK1непffi
205 622 93 660

0 l00 615

14 0вб
в53

3 367
в 297
2 452

916

4 271
3 395
,t 090
7 772

745
90,1

33 551 21 743

60 050
61 670
40 в20

в 931
2 500
5 140
в 919
1 820

29 644
28 777

в 591
,1 949
4 422
4 36в
1 в03
1 1в2

395 472 275011

за 2021 piK(* "nior""pffi
376в1

856
в в38

25 510
1 356

0
47 375 26 866

6.5. Витрати на податок на прибуток

витрати з податку на прибуток складаються з наступних статей:

за 2021 piK за 2020 piK
(не пiдтверджено аудитом)

Витрати з поточного податку
Витрати iз вiдстроченого податку
Витрати з податку на прибуток

17 360 8 505

8 505
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ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВlДПОВlДДЛЬНlСТЮ кМlЛОАН>

(у muсячах ерБrнj

6,6.3MiHa у зобов'язаннях, що виникають у результатi фiнансовоТдiяльностi

заборгова Зобов'язання
HicTb за за Зобов'язання
О_ТРИМаНими розрахунками з лiзингу Всього

ами
ьалансова BapTic.Tb на 1 сiчня 2021 тб 317Отримання креЪитiв ,,: :  : ] :  , 4 629 80 946
Погашення 

| Е' 236 522 
236 522

ffl# ffijgn"iga;J,.",,.utrur'o'u'u]  : (rlК
об'екгами, отриманими в лiзинг
протягом року, модифiкацiТ

,j: ffir"J"Х'r""',] l'J;JJ"I "'"бОВ'ЯЗаНЬ 6469 6469
СплатЬ проч"пiЫ'" "" ..r3r'"Ur'r1 37 бВ1
БаЛаНСова BapTicTb на з1 грудня 

\ v' vTTl 
В7 О44)

2021 року (не пiдтверджено
аудитом) 

221 gg8 57о7 1 690 229 395

3аборгова 3обов'язання
HicTb за
отриманими розрахr"* ."Т '"uТ;,:ХТrЁ Всього
кредитами iз учасниками

Балансова BapTicTb на 1 сiчня 2020 98 о49

ЯJ:Jfi3g 
кредитiв 42 з52 , 10 О22 108 071

 42352

i"рrrуЪliirя дивiдендi" (61 466) 
лл __: (12474) rr9б

Виплата дивiдендiЁ 
"'  29 602

визнання нових iьбоr,язань за  (29 602) :  t: : : ;
об'епами, отриманими в лiзинг
протягом року, модифiкацiТ

,Нýir"# ; '# J;Jfi.'"бОВ'Я3аНЬ 7о81 70в1
СплатЬ проч"riЫ'"'" 25510 

25 5.10
Ь.пч".оБ.Ъ;; ; ; .r" на зlгрудня 

(2812s) 
Qs Пs)

2020 року (не пiдтверджено
аудитом) 

7в 317 _ 4629 80 946

7. ФАктичнl тА потЕнцlЙнl ФlнАнсовl зоБов,язАння
поdаmкова сuсmема
податкове, валютне та митне_.з_аконодавство Укратни часто змiнюеться, тому можетлумачитися порiзному, Вiдповiднi органи .можуть не п.огодитися з тлумаченням цьогозаконодавСтва керiвнИцтвоМ ТоваристЬа у 3в'язкУ з дiяiьнiстю Товариства та операцiями вРаМКаХ ЦiеТ ДiЯЛЬНОСТi, ВНаслiдо*  цiоrЬ мойе iсну"Jтпзl"аrrЪ ,u.r.rаченiсть щодо забезпеченняабо тлумачення нового законодавства та не_чiткi або вiдсутнi правила його виконання.ПОДаТКОВi ollT] Y* PjT* ' 

'Ь* уil.зllмаi1 бй;;  .ф".rrrу позицiю у своому тлумаченнiЗаКОНОДаВСТВа Та ПРОВеДеННi ПОД"'* О"'" ПеРеВiрок, ,u.iо.о"уочи досить складний пiдхiд. l_..iфаrГОРИ У ПОеДНаННi: :  
:У_'li""Й;; ; ; "вих opiaHiB, .np"ro"",..' ими назбiльшення податковихнадходженЬ у вiдповiдь на зростання'6юд* "rного тиску, йожуr, пр,извести до зростання рiвня таЧаСТОТИ ПОДаТКОВИХ ПеРеВiРОК, ТОМУ iСнУо.мо> tсгlивiсть, ЦЬ оп"р"цiт та дiяльнiсiь, якi ранiше неЗаПеРеЧУВаЛИСЬ' МОЖУТЬ бУТИ О'* "Ё* "'i, 

I  ф{ tl;Ы'Йi,уr, бути HapaxoBaHi додатковi сутгевiсуми податкiв, штрафiв та пенi, 
'ВiдпЬвiднi 

органи ,оr* у1, проводити податковi перевiрки у
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1у muc"riiffi1

f# : fiх'"';# 8:f"ъJj:# "* Jffir": il: j# ,ij* я: : .: : : :1ix закiнчення, за певних обставинПеРеВiРКа Може cтocy"irra" 
"о",Тй7"]1"'"НаРПИХ 

PoKlB ПlСЛЯ iX ЗаКiНЧеННя, За певних обставин

Fy;;йы;;  a;# i:T:# : ilifl.ýi: "# *  Н:flТ: :_т,: : !: "r: ; r; ; ;u; ;йоu,* о.,, органiв
Ь?''ННД,: !Ш* l; ; f; ;ýТ# ";h,жч:frуfr J:J,"ffi :# : : iTЖ;ff Ъi?fl TJig,; l'XT;ф i н а н с ов о го,i; : lт 

: :  
jт: l_; ; ;  ffi ;  ;  Jfi БЧ, # :ff ]

Р o:u 
у yi !, о О о 

"' ",i 
i i i iЪЙ; ; ,Ж;: ;

,?.:О",?,Ы',# 'XE"ijr;3; '; ; ;hiЯY'"T 
l"_".: : : :л 

. :д9.их позовах я к юр исти] ffiзiff: .,х_,r;нil* ;* * ; : ; l;sх iн# ifi: :н"i": i!ц;".JёЁ;:J; ,l".т.?:  ;J,fJ"ххтilЁ,тih# шr;ъхlн:н j !ж; :  jЁ# ii jр..1":цiтý# ,.,"f т; : : ffi l,J",."''ifl.,,# ЛýýJЁ# i* .нfл"; : ;1] * :hаъfl * [ j j ,d,Ё; il"# :ТТ;.JЁ;ХТ:Н#  j ff.# iСТВОРЮеТЬСЯ Лице з врахуванr", ,o* "oJl| J 
11dПУ GУДОВИХ СПРаВ. РеЗеРВ ПО Судовим позовам

моральнот r* одл 
v 'уq^ уоqпп'м Можливого програшу справi заявлено Т матерiальнот та

8. упрАвлlння ризиl(Aми

,!Tff#  :  il: ,| .Ъ'ff I  Х" ; | # : ; l_i; ",, + нj: Iл j .,j:_ l : : :  : |  " 
р. 

ч 
кj й д iя л ь н о ст i то в а р и ств аff :ЁiT,,iiHT; il;# ffiytr; il;й''"iНJ;; .* T;.Jo# :; j it,il'i1"# Hil; : ; l,: : "# # T",iоперацiйнi та юридиiнi ризики.

i: i"; "Д^ ; i'ДУУ'Кx;:н:_f# "i: ".1т"y,, li._illчl товариства е приведення своетдiяльностi у ,iдпоф;i; ; ;  ; ; ; ; ; ';# # 'fi"riXff : :Х:rr' 
Товариства е приведення своет

НорМатИвам платоспроможностi, якостi а* гиRiп hl,.l,| / льл| ,лл_lо{ 1"'".?' УкраТни критерiям та
нормативам платоспроможносii, 

"* o.ri 
iЁrЪ,.]Ёl]# Ёr"'rТ3"I "* ъъ:ffiЧ" IР# x:.ri:

OcHoBHi внутрiшнi ризики Товариства;

Вразлчвiсmъ dо креёumноео рuзuку

товариство пiддаеться кредитному ризику, який 
_визначаеться як ризик невизначенiстi

[ iЁ;"Ё"ýilJ"';Sli ;ННi,ж;h : ] _._.h* о* 'Ьiд.уirостi у позичальнйкiв здатностi/намiру
в iдсотки, и м о в ii н icTi ; '' ;  й; ; ;ЪЦ,# iiЁiiЁJriЦНх ffi,.TI# Hl, даlн; ;  

; ;р ; ; ; ; j
П.роцесс управлiння * р"дrirй', ризиком в тоВ KMii:  .1# 'у?ilЪffi""Д "пБЙБtr,i"'* р"д,,rlого ризику ; ;  :??fiffiliýJ,xTJiJ;  принципи;

:  ; ffiЖЖЪЯ] fr":П"'uППЯСтратегiчногоспiввiдношенняризиr< /дохiд); узгодженiсть; iнформованiсть 
.

етапи: 
Система управлiння кредитним ризиком  процес, який послiдовно проходить наступнi) вияВлення 

,(це+ rтифiкацiя ) та оцiнка ризику ;

} 'r"r.о??,Нx,l,.| .1ilа:ýr:Р; Ъi'lЙiЬ i ЬО,",у'ЪЬ,ткiв, tцо можуть виникнути за вiдповiдними>  вибiр рiщенЬ управлiнського впливу (управлiння ризиком);>  реалiзацiя .!1gil л"" ,,ЙiЙi."ц,, ризику;>  
lонтроль (монторинг, вiдповiдальнiсть).
основними

? Цiу;Б;; ; ; ; : ! i"^ ; irУ,Х| * "iННЯКРедитнимризикоме:

]  tri# ,: : ; ;СПidвiОноiiiення рuзuк/dохоdнiсmь на певному piBHi.

3а ПiДСУМКаМИ iДЪНТИфiКаЦiТ Та 
: ,1lТт 

J(р_едитного ризику. приймаеться рiшення в частинiШr;JJ'" 
КРеДИТНИМ РИЗИКОй, v iйрr.rвi видiляють нiступнi стратегiт управлiння кредитним Сmраmееiя унuкнення. Сmраmееiяпрuйняmmяiiенорування. Сmраmееiяпрuйняmmяii; ; ; ; ; ; rпr.

Контроль oiBH1 кре4итн6rо ъ;; ;* у здiйснюеться зачинникiв рИ3ИкУ, iX динамiки .iяЪrЪ"ru.rого управлi; ;"fftoъТfi"Ж,il'"i'; } .,'351rl,ýiвlдхилень значень ризиковот позйцii riд заплаrованих бюджетних величин.
Вразлuвiсmь dо рuзuку лiквiёносmi

з2

?q
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 :  .,,iimKudo промiжно|  фiнансовоi'звimносmi зо lпiврiччя 2021 року

,, mчсячох epuBeHb)

РизиК лiквiдностi  це ризик того, Lцо пiдприемство не зможе виконати своТ фiнансовi
зэ5св'язання, розрахунки за якими здiйснюються шляхом передачi грошових коштiв або iншого

tr rаНсоВогО активу. Розбiжнiсть в TepMiHax погашення апивiв та зобов'язань потенцiйно
;вищуо прибутковiсть але може також збiльшити ризик виникнення збиткiв.

Процес управлiння та оцiнки ризику лiквiдностi в Товариствi складаеться З:

 аналiзу лiквiдностi та коефiцiентiв лiквiдностi;
 встановлення та перегляду лiмiтiв, в т.ч. монiторингу та контролю встановлених лlмlтlв та

эцiнки можливих змiн;
 управлiнських заходiв (планування операцiй, кориryвання ix умов).

пiдхiд Товариства до управлiння лiквiднiстю полягае в тому, щоб забезпечити, наскiльки

е можливо, постiйну наявнiсть у пiдприемства лiквiдних коштiв, достатнiх для погашення свотх

зэбов'язань в строк, як в звичайних, так i в стресових умовах, не допускаючи виникнення

rеприйнятних збиткiв i не пiддаючи ризику репутацiю Товариства.
ТовариствО вiдстежуе piBeHb очiкуваних надходжень грошових коштiв вiд погашення

,ебiторськОТ заборгованостi та очiкуваниЙ вiдтiк у зв'язку з погашенням iншоi кредиторськоi

заборгованостi.

Вразлчвiсmь 0о цiновчх рчзчкiв
[ _| iновим ризиком е ризик того, шо BapTicTb фiнансового iHcTpyMeHTa буде змiнЮВатИСЯ

знаслiдок змiн ринкових цiн. l_{ i змiни можуть бути викликанi факгорами, характерниМи для
скремого iHcTpyMeHTy або факгорами, якi впливають на Bci iнструменти ринку. В звiтномУ 2021

эоцi керiвництво постiйно проводить монiторинг ринкових змiн на цiни i своечасно реаryе на змiнУ

iон'юнктури ринку.
l_{ iновий ризик не мае значного впливу.

Вразлчвiсmь dо рuзuку ерошовuх поmокiв
ffля мiнiмiзацii впливу грошових потокiв Товариство перiодично визначао обсяг очiкУваниХ

грошових потокiв.

Вразлчвiсmь 0о валюmноео рuзчку
Валютний ризик це ризиктого, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки ВiД

фiнансового iHcTpyMeHTy коливатимуться внаслiдок змiн валютних KypciB. ,Щля мiнiмiзаЦiТ Та

{ онтролю за валютними ризиками Товариство не мао акгивiв, номiнованих в iноземнiй ВаЛЮТi У

загальному обсягу акгивiв.

Вразлчвiсmь 0о puHKoBoeo рuзuку
Ринковий ризик  це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потокИ ВiД

фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охОпЛЮе

три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризикта вiдсотковий ризик.
Основними iнструментами управлiння вiдсотковим ризиком о диверсифiкацiя Та

l,tонiторинг ( розрахунок показникiв, вивчення динамiки в часi й аналiз причин змiни). 3 метОЮ

своочасного реаryвання на змiни BapTocTi кредитних операцiй, монiторинг передбачае аналiЗ Не

тiльки внутрiшнiх змiн в динамiцi фiнансових iHcTpyMeHTiB, а й аналiз iнших ринкiв (тобтО,

rроцентнi ставки Товариства повиннi бути конкурентоспроможними на ринку в цiлому, чУтлИВИМИ

до змiн в зовнiшньому середовишi).

Вразлчвiсmь dо операцiйноео рuзuку.
Операцiйний ризик  це ризик фiнансових втрат Товариства внаслiдок порушення абО

неналежноi роботи внутрiшнiх процесiв, вiдмови систем lT або зовнiшнiх подiй, як випадковИХ, таК

i природних, 3овнiшнi подii, згаданi в цьому визначеннi, можуть мати людське або прИрОдНе

походження. 3окрема, операцiйний ризик може бути спричинений недолiками управлiННЯ,
процесiв обробки iнформацii, контролю, безперервностi роботи, надiйностi технологiЙ, а також

помилками та несанкцiонованими дiями спiвробiтникiв Товариства. 3овнiшнi подiТ включаютЬ В

эебе (але не обмежуються наступним перелiком) повенi, пожежi, землетруси у випадкаХ, якцlО

зони спричиняють вплив на процеси Товариства.
Вебсайт, облiковорееструючу систему Товариства обладнано системними i програмНО

:ехнiчними засобами та засобами зв'язку, якi запобiгають втратам, крадiжкам, несанкцiоноваНОМУ

зitищенню, викривленню, пiдробленню, копiюванню iнформацiТ i вiдповiдають вИМОГаМ

чацiональних стандартiв.
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Прuмimкчdо промiжно|  фiнансовоi' звimносmi за lпiврiччя 2021 року
( у muсячах epuBeHb)

Вразлчвiсmь 0о iншuх рuзuкiв
Вiдсотковий ризик  це ризик того, lло справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки

вiд фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок.
Керiвництво Товариства усвiдомлюе, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме як
на доходи Товариства так i на справедливу BapTicTb чистих акгивiв.

Вразлчвiсmъ ёо юрчOччноео рuзuку
При порушеннi або недотриманнi законiв, положень, розпоряджень тоlло у Товариства

може виникнути ризик втрати частини доходiв, за рахунок сплати штрафних санкцiй та
адмiнiстративних стягнень, необхiдностi грошового вiдшкодування збиткiв, погiршення репутацiТ
та позицiй Товариства на ринку.

Управлiння здiйснюеться на ocнoBi дотримання Товариством вимог нормативноправових
апiв законодавства УкраТни, державних органiв регулювання; вiдповiдностi внутрiшнiх документiв
Товариства вимогам чинного законодавства; прийнятностi вiдносин iз клiентами у рамках дiючого
законодавства; проходження документiв через обов'язкову юридичну перевiрку; постiйного
контролю Bcix судових справ, iнiцiйованих Товариством.

,Щля управлiння кредитними ризиками та механiзму максимального захисту iHTepeciB
засновникiв Товариства та його клiеHTiB створенно Кредитний KoMiTeT.

Основним завданням Кредитного KoMiTeTy о прийнятгя рiшень, що сприяють реалiзацiТ
основних напрямкiв КредитноТ полiтики Товариства, ефекгивному використанню кредитних
pecypciB, формуванню надiйного та якiсного кредитного портфелю за умови контрольованого

ризику можливих втрат; оцiнка якостi активних вкладень, пiдготовка пропозицiй по встановленню
лiмiтiв на проведення кредитних операцiй, встановлення рiвня резервування кредитного
портфелю.

,Щля ефепивного управлiння активами та пасивами Товариством створено KoMiTeT з

Управлiння активами та пасивами ТОВ < < Мiлоан> > . Основна цiль дiяльностi KoMiTeTa  збiльшення
прибутковостi та мiнiмiзацiя (обмеження) ризикiв операцiй Товариства, тобто ефекгивне
Управлiння для забезпечення довгострокового, прибуткового i ефекгивного функцiонування
пiдприемства.

Основними завданнями в дiяльностi Товариства в частинi управлiння ризиками е

Уникнення i мiнiмiзацiя ризикiв, пом'якшення Тх наслiдкiв, зменшення вразливостi Товариства до
них, забезпечення досягнення стратегiчних цiлей Товариства при дотриманнi балансу iHTepeciB
ycix зацiкавлених cTopiH.

Основними цiлями Товариства при управлiннi ризиками е:
, забезпечення реалiзацiТ стратегiТ розвитку та ефепивного функцiонування, у тому числi
стосовно ризикiв, якi бере на себе Товариство у своТй дiяльностi;. забезпечення iHTepeciB засновникiв Товариства;
, забе3печення вiдповiдностi внутрiшнiх нормативних документiв Товариства вимогам
чинних нормативних акгiв УкраТни.
Система управлiння ризиками включае в себе iнструменти iдентифiкацiТ, вимiрювання (оцiнки)

ризикiв та iнструменти зi зменшення таlабо уникнення ризикiв.
,Що iHcTpyMeHTiB управлiння вiдносiться:
 система управлiнськоТ звiтностi та монiторинry ключових показникiв;
 нормативнометодична база та система навчання працiвникiв;
 система лiмiтiв на прийнятгя рiшень.
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9. yMoBHl зоБов,язАння тА yMoBHl Активи

Поширення пандемiт KopoHaBipycy (COV| D19), яке почалося у 2020 роцi, призвелО ДО

рецесii cBiToBoi економiки та значного сповiльнення економiчноТ акгивностi в YKpaTHi. ВведеннЯ

Урядом тимчасових обмежень дiловоi та соцiальноТ акгивностi в поеднаннi з сутгевим зНИЖенНяМ

свiтового попиту, а також переоцiнкою iнвесторами ризикiв Kpaiн, lло розвиваються, може i Надалi

негативно позначитися на показниках економiки та зовнiшньоi торгiвлi УкраIни, уСКЛадниТИ
залучення фiнансування, негативно впливати на банкiвську систему краТни та призвеСТИ ДО

мохсtивоТ девальвацii нацiональноТ валюти по вiдношенню до основних валют.

Керiвництво стежить за поточною ситуацiею i вживае заходiв, за необхiдностi, для
мiнiмiзацii будьяких негативних наслiдкiв на фiнансовий стан Товариства, наскiльки це можливо.

flоmрuмання поOаmковоео законоёавсmва YKpaTHu

Украiнське законодавство та нормативнi акти, lло реryлюють сферу оподаткування та iнШi

аспекти дiяльностi пiдприомств, у тому числi валютний контроль, митнi вимоги та трансфеРТНе

цiноутворення, продовжують змiнюватися. Положення законiв i нормативних докумеНТiВ
найчастiше о нечiткими, й Тхне тлумачення залежить вiд позицiТ мiсцевих, регiональНИХ i

державних органiв та iнших урядових iнститутiв. Випадки рiзних тлумачень законодавства Не е

поодинокими, Керiвництво вважае, що його тлумачення вiдповiдного законодавства е

правильним, i що дiяльнiсть Товариства здiйснюоться в повнiй вiдповiдностi до законодавства, а

також що Товариство нарахувало та сплатило Bci необхiднi податки,
3агалом, icHye ризик того, Lцо операцii та корепнiсть тлумачень, якi не були оскарженi

регулюючими органами у минулому, будуть поставленi пiд cyMHiB у майбутньому, Однак цей

ризик суттOво зменшуOться з часом.
Суdовi позовч
Станом на31.12.2021 року у Товариства вiдсутнiсудовiсправи якi мають сутгевий вплив на

iснуючий та майбутнiй фiнансовий стан пiдприемства,

flоmрuмання вuмое, заmверOженuх внуmрiшнiмч правuламu, з наOання вiOповidНuХ

фiнансовuх послуе
ТОВ < Мiлоан) мао HaMip дотримуеться вимог з надання вiдповiдних фiнансових послуг, якi

затверджених внутрiшнiми правилами, якi вiдповiдають встановленим вимогам ст.10, 15, 1В, '19

3акону про захист прав споживачiв та ст.7 < Закону Украiни про фiнансовi послуги та державне
регiлювання ринкiв фiнансових послуг), та укладати договори з надання фiнансових послуг
виключно вiдповiдно до таких правил.

ТОВ кМiлоан>  дотримуеться вимог ст,5 к3акону УкраТни про фiнансовi послуги та державне
реryлювання ринкiв фiнансових послуг) щодо заборони залучати кошти фiзичних осiб ( KpiM

учасникiв такоТ установи ) iз зобов'язанням щодо I х повернення, у тому числi шляхом отримання
позики, у разi якщо це прямо не передбачено законом про дiяльнiсть вiдповiдноТ фiнансовоТ
установи,

1 0.С п раведл и ва BapTicTb ф i нансових i нструм eHTiB

Станом на 30 червня 2021 та 31 грудня 2021 року справедлива BapTicTb фiнансових
iHcTpyMeHTiB, цlо облiковуються за амортизованою вартiстю (дебiторська заборгованiсть, tло

включае кредити клiентам та iншу поточну дебiторську заборгованiсть, зобов'язання эа
отриманими кредитами) суттево не вiдрiзнялася вiд Тх балансовоi BapTocтi i включала тiльки
активи рiвня 3 iepapxiT справедливоТ BapTocTi.

1't.ОперацiТ з пов'язаними сторонами

Пов'язаними вважаються сторони, якi перебувають пiд спiльним контролем або коли

одна зi сторiн мае можливiсть контролювати iншу сторону або чинити на неТ iстотний вплив У

процесi прийняття фiнансових та управлiнських рiшень, як це визначено МСФ3 (lAS) 24

< Розкритгя iнформацiТ щодо пов'язаних cTopiH> . При визначеннi того факту чи е сторони
пов'язаними до уваги приймаеться характер взаемовiдносини cTopiH, а не тiльки iX юридична

форма. Пов'язанi сторони можуть вступати в операцiТ, якi не проводились би мiж непов'язаними
сторонами, цiни i умови таких угод можуть вiдрiзнятися вiд цiн i умов угод мiж непов'язаними
сторонами,
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Товариство приймае полiтику взаомовiдносин iз пов'язаними особами без спецiального
цiноутворення. Операцii з пов'язаними сторонами проводяться на звичайних ринкових умовах iз

врахуванням iHTepeciB обох cTopiH.[o пов'язаних осiб Товариства станом на звiтну дату
вiдносяться управлiнський персонал, учасники Товариства, к iнцевий бенефiцiар (Примiтка 1) та
компанiТ, якi знаходяться пiд спiльним контролем iз Товариством.

Протягом 202,1 року виплати управлiнського персоналу склали 1 645 тис.грн. (2020: 559
тис.грн.). lнформацiТ щодо виплат учасникам та кредитiв отриманих вiд учасникiв Товариства
розкрито у Примiтках 5.5 та 5.6 вiдповiдно.

12. Плани щодо безперервноТ дiяльностi

L{ ю фiнансову звiтнiсть пiдготовлено на ocнoвi припущення щодо здатностi продовжувати
свою дiяльнiсть на безперервнiй ocнoBi, що передбачае реалiзацiю акгивiв i погашення
зобов'язань пiд час звичайноТ господарськоi дiяльностi. Управлiнський персонал Товариства не
мае HaMipiB або потреби лiквiдовуватися, чи суттево звужувати масштаби дiяльностi.

Упродовж всього 2021 року украТнська eKoHoMiKa перебувала та продовжуе перебувати пiд
впливом складноi полiтичноТ та економiчноТ ситуацiТ через наслiдки впливу пандемiТ CoVlD19 та
збройного конфлiкгу в деяких районах ЛуганськоТ та ffонецькоI  областей, l{ i чинники можуть мати

рiзноспрямований вплив на результати дiяльностi й фiнансовий стан звiтуючого пiдприемства.
Однак Mipa такого впливу наразi не може бути достовiрно визначена. Керiвництво ретельно
стежить за поточним станом розвитку подiй i вживае необхiдних заходiв для послаблення впливу
негативних чинникiв.

При проведеннi оцiнки здатностi Товариства продовжувати дiяльнiсть безперервно
Управлiнський персонал врахував всю доступну iнформацiю за звiтний перiод та пiсля закiнчення
звiтного перiоду до дати випуску фiнансовоi звiтностi. На пiдставi здiйсненого аналiзу наявноI
iнформацiТ та подiй, управлiнський персонал вважае, шо компанiя може продовжувати свою
дiяльнiсть на безперервнiй у зв'язку з наступним:
, галузь дiяльностi компанiТ не зазнала значного негативного впливу у зв'язку з пандемiею
COV| D19;

Товариством не було втрачено основного ринку та ключових клiентiв;
доходи компанiТ та грошовi надходження вiд операцiйноi дiяльностi в 2021 роцi не

зазнали суттевого зниження;

' протягом 2021 року i до дати затвердження фiнансовоi звiтностi не вiдбулось
значного скорочення персоналу;
, BapTicTb акгивiв, що використовуються для генерування грошових потокiв суттево не
зменшилась;
, Товариство мао достатньо грошових коштiв для виконання поточних зобов'язань та
дотримання боргових угод;

стратегiя та бiзнесмодель Товариства о ефекгивними та конкурентоспроможними;
створена система управлiння ризиками дозволяе своечасно виявляти i оцiнювати

ризики та вживати адекватнi заходи щодо Тх зниження;
Керiвництво вважао, що пiдготовка наведеноi фiнансовоi звiтностi на ocHoBi припущення

Щодо здатностi продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi е прийнятною та доречною.

13. Подii пiсля звiтноТдати

Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 10 щодо подiй пiсля дати балансу, подii що
ПОтребують кориryвання аtсивiв та зобов'язань Товариства  введення воонного стану в YKpaTHi,
прИзвело до необхiдностi доформування резерiв, якi становлять на кiнець року 880 В90,5 тис. грн.

У зв'язку 3 уведенням военного стану в YKpaiHi через вiйськову агресiю РосiйськоТ ФедерацiТ
проти УкраТни, iснують факгори, якi значно можуть вплинути на результати дiяльностi Товариства
та знаходяться поза межами знань та контролю керiвництва.

В надзвичайних умовах ведення господарськоi дiяльностi в перiод дiТ режиму военного
стану на територii УкраТни керiвництво продовжуе докладати зусиль для виявлення, управлiння
та пом'якшення ризикiв , якi впливають на дiяльнiсть Товариства
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