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думкА

ми провели аудит фiнансовоl'звiтностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю кпiдприемство з iноземними
iнвестицiями кАсбiс-Украiна) Иалi - Товариство), що складаOться з Балансу (3BiT про фiнансовиЙ стан) станом на
3'l груднЯ 2020 р., 3BiTy прО фiнансовi рФультатИ (3BiT про сукупниЙ дохiд), 3BiTy про рух грошових коштiв, 3BiTy
про власний капiтал 3а pik, що закiнчився 3а3наченою датою, та Примiток до фiнансовот звiтностi, включаючй
стислий виклад значущих облiкових полiтик.

На нашу думку, фiнансова 3BiTHicTb, що додаеться, вiдображае достовiрно, в ycix сугтових аспеffiах (надае
правдиву та неупереджену iнформацiю про) фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2020 р., його фiнансовi
ре3ультати i грошовi потоки за piK, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансовот звiтностi (далi - мсФ3) та вiдповiдае вимогам 3акону Укратни <про бухгалтерський облiк та фiнанiову
звiтнiстЬ в УкраIнi> вiд 16.07.1999 р. No 996-XlV (далi- No 996-XlV) щодо складання фiнансовоТзвiтноЬтi (далi -
3акон про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть).

ffi основА для думки

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, прийнятих до застосування в УкраIнi
АудиторськОю палатоЮ УкраТнИ (далi - МСА). Нашу вiдпоВiдальнiстЬ згiдно З цими стандартами вйкладено в роздiлi
квiдповiдальнiс-гь аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi> нашого звiту, Ми е незалежними по вiдношенню до
Товариства, згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв РадЙ з Мiжнародних стандартiв етики дя
бухгалтерiв (далi - Кодекс рмсЕБ) та етичними вимогами, застосовними в YKpaiHi до нашого аудиту фiнансовоТ
звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та КодеФ рмсЕБ. йи вЬажаемо, що
отриманi нами аудитОрськi докази е достатнiми i прийнятними для використання Тх як основи для нашот думки.

cyTTOBlCTb

В процесi планування аудиту ми визначили супевiсть та оцiнили ризики суттевого викривлення фiнансовоI
звiтностi. При виконаннi аудиту фiнансовоТ звiтностi основними цiлями аудйтора о отримання обГрунтованоТ
впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не мiстить супевих викривлень внаслiдок ша*рiйсrrа чи
помилки. Викривлення, включаючи пропуски, вважаються супевими, якщо обiрунтовано очiкуоться, що вони,
окремО аб,о у сукупНостi, можутЬ вплинути на економiчнi рiшення корисryвачiв,'якi приймаються на ocHoBi цiоi
фiнансовот звiтностi. 3окрема, ми визначили областi, в яких управлiнiький персонал застосовуо судження,
наприклад, щодо супових бухгалтерських оцiнок, що включають застосування припуцень i розгляд Йайбрнiх
подiй, з якими, внаслiдок ii хараперу, пов'язана невизначенiсть. KpiM iого, ми розглянули ризик потенцiйноТ
можливостi уникнення заходiв контролю або iншого неналежного впливу на процес фiнансового звiтування з боку
управлiнського персоналу, у тому числi, серед iншого, оцiнr<у наявностi ознак необ'епивностi управлiнськогЬ
персOналу, яка ствOрюе ризик суттOвOго викривлення внаслiдок шахрайства.

wfocus оп growt'-1



На ocHoBi нашогО професiйноГо судження, ми встановили кiлькiснi пороговi значення для cyTтoBocTi на piBHi

фiнансовоi звiтностi у цiлому, в томУ числi сугтевiсть для викOнання аудиторських прOцедур, длятого щоб знизити
до прийнятн0 ни3ького рiвня ймовiрнiсть того, що сукупнiсть невиправлених та невиявлених викривлень
ПеРеВИЩаТЬ po3Мip cyTTeBocTi для фiнансовоТ звiтностi у цiлому. 3а допомогою цих значень та з урахуванням
якiсних факторiв, ми ви3начили обсяг нашого аудиту, а також характер, строки проведення та обсяi наших
аудиторських процедур i оцiнили вплив викривлень на фiнансову звiтнiсть в цiлому.

CyTTeBicTb на piBHi фiнансовоТ звiтностi в цiлому становить s0 000 тис, грн. Ми визначили piBeHb cpTeBocTi, як
1,35% вiд дохOду вiд реалiзацil продукцiТ.

МИ ПРИйНяли рiшення використовувати дохiд вiд реалiзацii в якостi базового показника для визначення рiвня
cyTTeBocTi, оскiльки вважаемо, що саме цей показник найбiльш повно харакгеризуо рфультати дiяльностi
Товариства. Ми прийняли рiшення використати 1,35%, якi вiдповiдають прийнятним кiлiкiсним пороговим
ЗНаЧеННЯМ cyTTeBocTi, що можугь бути використаними для прибугкових компанiй у цiй сферi.

l ключовI питАння Аудиту

ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш значущими пiд час нашого
аудиту фiнансовоi звiтностi. |-|i питання розглядались у KoHTeKcTi нашого аудиry фiнансовоf звiтностi в цiлому та
враховувалИсь прИ формуваннi думки щодо цiеТ фiнансовоТ звiтностi, Ми не висловлюOмо oKpeMoi думки щодо'цих
питань, Ми визначили, що 3азначенi нижче питання е ключовими питаннями аудиry, якi слiд вiдобраъити у нашому
звiтi.

КЛЮЧOВЕ ПИТАННЯ АУДИТУ ОПИС АУДИТOРСЬКИХ ПРOЦЕДУР

Ми перевiрили визнання дOходу за допомогою детального
тестування та аналiтичних процедур:

о розглянули облiкову полiтику щодо визнання

доходiв та оцiнили if вiдповiднiсть МСФ3;
. проаналiзували договори з ключовими t<лiентами;
. 0тримали листи-пiдтвердження вiд контрагентiв з

пiдтвердженням дебiторськоi заборгованостi,
загальноi суми поставок за перiод, а також
повернень, що були вiдображенi в фiнансовiй
звiтностi;

. прOвели тестування вибiрки транзакцiй з визнання
дOхOду та повернень за 2020 р. на предмет
вiдповiдностi первинним доlryментам та отриманим
листам-пiдтвердженням вiд контрагентiв;

. здiйснили пошук незвичайних транзакцiй, в тому
числi виконали тест на вiдповiднiсть перiоду
визнання доходу близько до кiнця звiтного перiоду
та пOчатку наступног0 за звiтним;

о обговорили з управлiнським персоналом наявну
систему кOнтрOлю визнання доходiв;. виконали аналiтичнi процедури, з урахуванням
iнформацiТ у розрiзi видiв доходу та у розрiзi
регiонiв УкраТни.

Вuзнання 0охоdу Bi} реалiзацii

0сновним видом дiяльностi Товариства е реалiзацiя
продупiв та рiшень в областi iнформацiйно-
комунiкацiйних технологiй вiд глобальних
постачальникiв. У 2020 роцi Товариство визнало
дохiд вiд реалiзацiТ на суму 5 973 528 тис. грн., який,
в 0снOвнOму, складаеться з доходу вiд реалiзацiТ
ToBapiB торговим мережам та оптовим продавцям.

flохiд визнаеться на момент переходу контролю над
тOваром у певний момент часу. !охiд вiд реалiзацiI
послуг визнаеться за датOю складання апу або
iншого доlryмента, який пiдтверджуе фап надання
пOслуг.

lнформацiя про облiкову полiтику щодо визнання

дOхOду представлена у Примiтцi 3. lнформацiя про
суми визнанOг0 дOхOду розкрита у Примiтцi 'l4.

Переважна кiлькiсть операцiй з визнання доходу не е
складними та не вимагають застосування значних
суджень управлiнського персоналу. Але, оскiльки
дохiд вiд реалiзацii е найсупевiшою статтею
фiнансовоi звiтностi, аудит якоi вимагае значного
часу та зусиль, ми вважаемо, що дохiд вiд реалiзацii
0 ключOвим питанням аудиту.



ffi IншА lнФорп/Ацlя

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, lнша iнформацiя сtоадаеться зi 3Biry про
УПРаВЛiння, але не включао фiнансову звiтнiсть та наш звiт аудитора щод0 цiоi фiнансовоТ звiтностi.

Наша дУмка щодо фiнансовоi звiтностi не поширюоться на iншу iнформацiю та ми не робимо висновку з будь_яким
piBHeM впевненостi щодо чiеТ iншоТ iнформацiТ.

У Зв'яЗкУ з нашим аудитом фiнансовоТ звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е ознайомитися з iншою iнформацiею,
За3НаЧеНOю вище, та при цьому розглянути, чи icHye сугтева невiдповiднiсть мiж iнщою iнформацiою i фiнансовою
звiтнiстю або нашими 3наннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя мае вигляд такоТ, що
мiстить супеве викривлення, Якщо на ocHoBi проведеноТ нами роботи ми доходимо висновку, що icHye сугтове
викривлення цiеi iншоi iнформацiТ, ми зобов'язанi повiдомити про цей фап.

Коли ми ознайомимося зi 3BiToM про управлiння, якщо ми дiйдемо висновку, що в ньому icHye сртева
невiдповiднiсть iформацii, розкритоi Товариством у фiнансовiй звiтностi, нам потрiбно повiдомити про це питання
тим, кого надiлено найвищими повноваженнями.

в lдп 0вlдАJl ьн lCTb уп рАвл l нського
пEPCoHAJly тА тих, кOг0 нАдlлЕно
нАЙви щ иl\ли повновАжЕн ня м и, зА
ФlнАнсOву звlтнlсть

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансовоТ звiтностi вiдповiдно
до МСФ3 та вимоГ 3аконУ про бухгалТерський облiк та фiнансовУ звiтнiсть Ns 996-XlV та за Tatry сисrЬму
внугрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначае потрiбною для того, щоб забезпечити Ькладання
фiнансовот звiтностi, що не мiстить сугтевих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

При складаннi фiнансовоI звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства
прOдOвжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються
безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як'осноjи для
бухгалтерського облiку, KpiM випадкiв, коли управлiнський персонал або'плануо лiквiдувати Товариство чи
припинити дiяльнiсть, або не мае iнших реальних альтернатив цьому.

Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового
звiтування Товариства.

нашими цiлями е отримання обгрунтованот впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не мiстить суттового
викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiry аудитора, що мiстить нашу дум|(у. Обlфтована
впевненiсть е високим piBHeM впевненостi, проте не гаранryе, що аудит, проведений вiдпоъйно до Мсд, зав).oи
виявитЬ слтеве викривленнЯ, коли воно icHyo. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки;
вони вважаються суттOвими, якщо окремо або в сукупностi, як обlрунтовано очiкуеться, вони можугь впливати на
економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на ocHoBi цiет фiнансовот звiтностi.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуемо професiйне судження та професiйний скептицизм
прOтягOм усьOг0 завдання з аудиту. KpiM того, ми:

. iдентифiкуомо та оцiнюемо ризики суттевого викривлення фiнансовоТ звiтностi внаслiдок шахрайства чи
помилки, розробляомо й виконуомо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримусмо
аудиторськi дока3и, що е достатнiми та прийнятними для використання ix як основи дя нащоТ думки.



Ризик невиявлення суттевого викривлення внаслiдок шахрайства е вищим, нiждля викривлення внаслiдок
помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi
твердження або нехтування заходам и внугрiшнього кOнтрOлю;

о ОТРИМУОМО РОЗУмiння 3аходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських
процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефепивностi системи
внррiшнього контролю Товариства,

. оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обr'рунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних
розкриттiв iнформацiТ, зроблених управлiнським персоналом,

. дOхOдим0 виснOвку цодо прийнятностi використання управлiнським персоналOм припущення про
беЗПеРеРвнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облir<у та, на ocнoBi отриманих аудиторських
доказiв, робимо висновок, чи icHyo суттева невизначенiсть щодо подiй або умOв, що може поставити пiд
значниЙ cyMHiB здатнiстЬ Товариства продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi. Якщо ми доходимо
висновкУ щодо iснування такоТ сугтевоi невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в нащому звiтi
аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiТ у фiнансовiй звiтностi або, якщо TaKi розкриття iнформацiТ
0 неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки iрунтуються на аудиторських доказах,
0триманих до дати нашого звiту аудитора. BTiM майбутнi подii або умови можуть примусити Товариство
припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi,

. оцiнюемо загальне подання, cTpylcypy та змiст фiнансовоТ звiтностi включно з розкриттями iнформацiТ, а
також те, чи показуо фiнансова звiтнiсть операцiТ та подiТ, що покладенi в основу iT складання,

Ми повiдомляемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими питаннями, iнформацiю про
запланованИй обсяГ та чаС проведеннЯ аудитУ та суповi результати аудиту, включаючи будь-якi сугтевi недолiки
заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту,

!оmрuмання BuMoe 3акону YKpaiHu кПро ауOum фiнансовоi' звimносmi mа ауОumорську Оiяльнiсmьl BiO 21.12,2017
р. No 2258-Vlll,

Рiшенням единого учасника Ns29,122020 вiд 29 грудня 2020 р, нас було призначено суб'епом аудиторськоТ
дiяльностi для нцання послуг3 обов'язкового аудиту, 3агальна тривалiсть виконання аудиторського зiвдання без
перерВ з урахуваннЯм прOдOвжеНня пOвноваЖень, якi мали мiсце, та повторних призначень становить 1 piK. Ми
пiдтверджуОмо, щО звiт незалежного аудитора узгоджено з додатковим звiтом для аудитOрського KoMiTeTy.

Ми пiдтверджуOмо, що ми не надавали послуг, що забороненi МСА чи статтею 6, пунпом 4 3акону Украiни ,,Про
аудит фiнансовоi звiтностi та аудиторську дiяльнiсть", та що tсlючовий партнер з аудйту та аудиторсiка фiрма Оули
незалежними по вiдношенню до Товариства при проведеннi аудиту.

Олена Левшун

Ключовий партнер з аудиту

Номер реестрацiТ ТOВ кЕмерджекс Аутсорсiнг>

у PeecTpi аудиторiв та суб'ектiв аудиторськоТ дiяльностi 4453

031 10 YKpaiHa, м. КиТв, вул, Унiверситетська, '13А

07 квiтня 2021 року



Товарuсmво з обмеженою вiOповiOальнiсmю "ПiOпрuсмсmво з iноземнuмч iнвесmuцiямч "АСБtс- укрлrнд,
Фiнансова звimнiсmь, сшаOена за МСФ3, сmаном на piK, шо закiнчuвся 31 еруОня 2020р,

Баланс за piк, Iцо закiнчивGя 31 грудня

Актив

l. Необоротнi активи

Нематерiальнi активи
первiсна BapTicTb

накопичена амортизацiя
Незавершенi капiтальнi iнвестицiТ
OcHoBHi засоби

первiсна BapTicTb

знос
iншi фiнансовi iнвестицii

Усього за роздiлом l

ll. Оборотнiактиви

3апаси
Виробничi запаси
Товари

flебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари,
роботи, послуги

з бюджетом

у тому числi з податку на прибуток
lнша поточна дебiторська заборгованiсть
Грошi та ix еквiваленти

Рахунки в банках
lншi оборотнi акгиви

Усього за роздiлом lI

Баланс

Пасив

I. Власний капiтал

3ареестрований (пайовий) капiтал
Капiтал у дооцiнках
ffодатковий капiтал
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)

Усього за роздiлом l

2020

тиG. грн.

2019

тис. грн.
Примiтка
Ns

6

6, 11

157

470
313

209
45 006
62727
17 721

6 в55

270
435
,l65

214
38 035
49 479
11 444
3 300

52227 41 819

626 816
4 629

622 187

1 000 141

94 005

4 055
184 011
156 984

3 603

392 840
24з2

390 408

740 664

54 177

4 366
82 807

43 928
7 168

1 912 63,| 1282022

1 964 858 1 323 841

7 903
9

188

84 858

7 903
9

188

74 852

10

92 958 82952

7



Товарuсmво з обмеженою вiOповiOальнiсmю "Пidпрuемсmво з iноземнuмч iнвесmuцiямч "АСБtс- YKPA\HA"
Фiнансова l*imHicmb, склаdена за МСФ3, сmаном на piс, що закiнчuвся 31 еруdня 2020р.

2020

тис. грн.

2019

тиG. грн.
Примiтка
Ns

ll. flовгостроковi зобов'язання i забезпечення

lншi довгостроковi зобов'язання

Усьоrо за роздiлом !l

lll. Поточнi зобов'язання i забезпечення

KopoTKocTpoKoBi кредити банкiв
Поточна кредиторська заборгованiсть за:

товари, роботи, послуги

розрахунками з бюджетом

у тому числi з податку на прибугок

розрахунками зi страхування

розрахунками з оплати працi

Доходи майбутнiх перiодiв

lншi поточнi зобов'язання

Усього за роздiлом lll

Баланс

2 554 2754 11

2 554 2754

408 112

360 929
2 600
2 473

114
577

189

96 825

354 441 12

13

786 072
5 038
4 969

54

209

92321

1 869 346 1 238 135

1 964 858 ,l 323 841

3BiT про фiнансовий результат за piк, lцо закiнчився 31 грудня
2020 2019

l. Ф!нАнсовl рЕзультАти
Чистий дохiд вiд реалiзацiТ продукцiТ

Собiвартiсть реалiзованоТ продукцiТ

Валовий прибуток:

lншi операцiйнi доходи
Адмiнiстративнi витрати
Витрати на збут
lншi операцiйнi витрати
Фiнансовий результат вiд операцiйноТ дiяльностi:
прибуток

lншi доходи

Фiнансовi витрати
lншi витрати
Фiнансовий результат до оподаткування: прибуток
Витрати (дохiд) з податку на прибуток

Чистий фiнансовий результат: прибуток

It. сукупниЙ дохlд
Сукупний дохiд

5 973 528
(5 609 272)

5 076 729
(4 806 109)

тис.грн. тиG.грн.
Примiтка
Ns

14

15

364 256 270 в20

102 908
(40 436)

(1 55 672)
(208 125)

144977 18

(42 306) ,lб

(116 302) 17

(108 821) ,l9

62 931 148 168

93

(49 965)
(513)

12 546
(2 540)

(69 099)
(48)

79 021
(14 420)

20

10 006 64 601

10 006 64 601
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Товарuсmво з обмеженою вiOповiOальнiсmю "ПiOпрuемсmво з iноземнuмч iнвесmuцiямч "АСБlс- укрдrнл"
Фiнансова звimнiсmь, ctcllaOeHa за МСФ3, сmаноМ на piK, шо закiнчuвся 31 еруdня 2020р.

3BiT про рух гроцJових коlлтiв за piк, lцо закiнчився 31 грудня

Gтаття

l. Рух KoulTiB у результатi операцi йно[ дiяльностi
Надходження вiд:

РеалiзацiТ продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг)
Надходження вiд повернення aBaHciB
Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коцтiв на поточних
рахунках
Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi)
Надходження вiд операцiйноТ оренди
lншi надходження
Витрачання на оплату:
ToBapiB (робiт, послуг)
Працi
Вiдрахувань на соцiальнi заходи
3обов'язань iз податкiв i зборiв
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з П,ЩВ
Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв

Витрачання на оплату aBaHciB
Витрачання на оплату повернення aBaHciB
lншi витрачання

Чистий рух кощтiв вiд операцiйноТдiяльностi

ll. Рух коlлтiв у результатi iнвестицiйноi дiяльностi
Витрачання на придбання:

фiнансових iнвестицiй

Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйноТ дiяльностi

lll. Рух коlлтiв у результатi фiнансовоТдiяльностi
Надходження вiд:
Отримання позик

Витрачання на:
погашення позик

Витрачання на сплату вiдсоткiв

Чистий рух коlлтiв вiд фiнансовоiдiяльностi

Чистий рух гроlлових коtцтiв за звiтний перiод

3алиlлок коlлтiв на початок року
Вплив змiни валютних KypciB на залишок коштiв

3алиtлок коlлтiв на кiнець року

2020
тис.грн.

2019
тис.грн.

6 638 491
246

1 8в9

464
8 738 950

(5 375 089)
(56 716)
(15 324)
(19 983)
(5 036)

(14 947)

(3 173)
( 9 в80 448)

30 307

5 889 376
392

893

48
519

4 523 204

(4 663 296)
(48 900)
(12 708)
(19 301)

(6 023)

(13 278)

( s42;
(5 562 328)

106 057

(3 555)

(з 555)

1 712 062

(1 588 322)
(49 317)

1 564 672

(1 556 712)
(в7 724\

74 423 (59 764)

101 175 46 293

82 807 36 112

40229

184 011 82 807



товарuсmво з обмеженою вidповidальнiсmю "пiопрuемсmво з iноземнuмч iнвесmuцiямч "лсБtс- укрлIнл.
Фiнансова \BimHicmb, склаdена за МСФ3, сmаноМ на piK, шо закiнчuвся 31 еруОня 2020р.

3BiT про влаGний капiтал, за piк, що закiнчився 31 грудня

3ареестрований,(пайовий) капiтал у
капiтал' ДООЦlНКаХ

Нерозподiлений
,Qодатковий прибуток

капiтал (непокритий
збиток)

Всього

3алишок на 3'l грудня 2019р.

Чистий прибутокза эвiтний piK

Разом змiни у капiталi

3алиlлок на 31 rрудня 2020р.

7903 9 188 74852 82952

10 006
,l0 006

10 006

10 006

7 903 188 84 858 92 958

].0



Товарuсmво з обмеженою вiOповidальнiсmю "Пidпрuемсmво з iноземнuмч iнвесmuцiямч "АСБlс- YKPAIHA"
Фiнансова lвimнiсmь, склаOена за МСФ3, сmаном на pit, шо закiнчuвся 31 еруdня 2020р.

Прuмimкu 0о фiнансово[ звimносmi, ctлaaeHoi за мсФ3, за piK, шо закiнчuвся 31
еруdня 2020 року

1. 3агальна iнформацiя про Товариство.

тов пll кАСБlС-УКраТна> зареестроВано в м.КиТв, Товариство е податковим резидентом
УкраТни.

ВiдпОвiдно до реестрацiйних документiв, ТОВ Пll кАСБlС-УкраТна> здiйснюе наступнi види
економiчноТ дiяльностi (види дiяльностi за КВЕ!-2010):

- 46.90 - неспецiалiзована оптова торгiвля (основний);
- 26.20 - виробництво комп'ютерiв i периферiйного устатковання;- 47,41- роздрiбна торгiвля комп'ютерами, периферiйним устаткованням i

програмним забезпеченням у спецiалiзованих магазинах;
- 62.09 - iнша дiяльнiстЬ у сферi iнформацiЙних технологiй i комп'ютерних систем;
- 72.19 - дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i

технiчних наук;
- 74.90 - iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть, н. в. i. у.

Факгично основною дiяльнiстю тов пll <АСБlС-УкраТна> е оптова торгiвля iмпортованими
iнформацiйно-комунiкацiйними технологiями, комп'ютерними комплекгуючими, ноутбуками,
програмною продукцiею, мережевим i серверним устаткуванням. Офiцiйний сайт Товариства
розта шова ний за посила н ня м http://www. asbis, u а/.

тов пll кАСБlС-УКраТна> 3асноване компанiею ASBlSc Епtеrрrisеs PLC у 1997 роцi,3 початку
створення Товариство займалось постачанням в УкраТну комп'ютерних компонентiв та lT-ToBapiB.

основним видом дiяльностi компанiт AsBlsc Епtеrрrisеs plc е постачання iнформацiйних та
комунiкацiйних продуктiв, технологiй та рiшень вiд глобальних постачальникiв (виробникiв) та
надання послуг гарантiт та сервiсного обслуговування. Офiцiйний сайт компанiт дsвlsс
Епtеrрrisеs PLC - за посиланням: http:iiwww.asbis.com/.

КомпанiЯ ASBlSc Епtеrрrisеs PLC володiе 100% корпоративних прав тов пll <дСБlС-Украiна>,
отже, тов пll кАСБlС-УкраТна> та ASBlSc Епtеrргisеs PLC визнаються пов'язаними особами.

1t



товарчсmво з обмеженою вiOповiёальнiсmю "пiOпрuемсmео з iноземнuмч iнвесmuцiямч "дсБlс- укрлiнд"
Фiнансова звimнiсmь, склаOена за МСФ3, сmаном на pit, шо закiнчuвся 31 еруОня 2020р.

схематичне зображення структури власностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
" П iдприомство з iноземними i нвестицiя ми'АС Бl С-УКРАТНА"

100.00%

Siarhei Kostevitch (republic of Belarus)
(f 5.06.1964)

KpiM тоВ пll кАСБlС-УкраТна), компанiя ASBlSc Епtеrрrisеs PLc володiе також
корпоративними правами iнших компанiй Групи, зареестрованих у таких кратнах, як Росiйська
ФедерацiЯ, Словаччина, Польща, Естонiя, Румунiя, Хорватiя, Чехiя, Бiлорусь, Казахстан,
Нiмеччина, Болгарiя, у краТнах Близького Сходу та iнших.

У зв'язку 3 ро3витком додаткових напрямкiв дiяльностi Групи ASB|S на територiТ УкраТни,
керiвництвом було прийнято рiшення про заснування двох юридичних осiб у 2017 роцi та одноТ
юридичнот особи в 2020 роцi, 100% корпоративних прав яких володiе компанiя дSВlSс Епtегрrisеs
PLc

- тоВ <АсбiС CepBic>: з метою вiдокремлення напрямку надання послуг
сервiсного обслуговування, в тому числi i гарантiйного, зокрема для продукцiТ
торговельНих марок Apple@ та Pгestigio@, 3 четвертого кварта лу 2О17 року ТОВ <дсбiс
CepBic> надавалО послугИ сервiсногО та гарантiЙного обслуговування, закуповуючи
запаснi частини у ТОВ Пll dСБlС-УкраТна>.

ASBlSc ENTERPRISES PLC (Cyprus) о,sэи
(нЕ 75069)

(100% акцiй коryються на Варшавськiй
Фондовiй бiржi)

Акцiонери, якi
володiють менше 5Оlо

акцiй

36.83%

12

тов пII "АсБIс-укрАТнА,,
(УкраТна)



Товарuсmво з обмеженою вidповiOальнiсmю "Пidпрuемсmво з iноземнuмч iнвесmuцiямч "ДСБlс- YKPAIHA"
Фiнанеова lBimчicmb, склааена за МСФ3, сmаном на piK, tцо закiнчuвся 31 еруОня 2020р.

ТОВ кАЙ ОН>: з метою розвитку нового напрямку - роздрiбноТ торгiвлi та
Спiвпрацi з дрiбними пiдприемствами. ТОВ Пll <АСБlС-УкраТна) придбавае товари
ОптоМ у компанiТ ASBlSc Епtеrрrisеs PLC i в подальшому реалiзуе ТОВ кАЙ ОН>>, яке
займаоться роздрiбним продажем на територiТ УкраТни.

- ТОВ <БРiЗi>: 3 метою вiдокремлення напрямку надання послуг з викупу
вживаних мобiльних пристроТв.

ТОВ Пll кАСБlС-УкраТна) володiе корпоративними правами ТОВ кАсбiс CepBic> та тОВ
<Брiзi>.

Вищим органом управлiння тов пll кАСБlС-УкраТна) е 3агальнiзбори учасникiв, якiрегулюють
та координують дiяльнiсть Товариства, визначають ocHoBHi напрямки його дiяльностi,
затверджують плани та звiти про Тх виконання. До складу 3агальних зборiв входять учасники
товариства або призначенi ними представники. единим учасником Товариства е приватне
товариствО з обмежеНою вiдповiдальнiстю, зареестроВане за законодаВством Республiки Кiпр -
ASBlSc Enterprises PLC.

товриство не готувало консолiдовану фiнансову звiтнiсть, так як Товариство е повнiстю
дочiрнiм пiдприемством iншого пiдприемства, Товариство не мае у капiталi неконтрольованi
частки, тому не потребуе liньогО погодженНя такогО пiдходу, ТоваристВо не мае боргових цiнних
паперiВ чи iHcTpyMeHTiB капiталу, що перебувають в обiry на публiчному ринку, материнське
пiдприемтсво AsBlsc Епtеrрrisеs plc складае консолiдовану фiнансову звiтнiсть, яка е
загальнодоступною.

Виконавчим органом тов пll кАСБlС-УкраТна> е ,Щирекгор, якиЙ призначаеться 3агальними
3борами учасникiв. .щирекгор вирiшуе Bci питання дiяльностi Товариства, дiе вiд його iMeHi i

представляе його iнтереси.

Вiдповiдно до штатного ро3кладу виконавчий орган тов пll <АСБlС-УкраТна) представлений
лице в особi !иректора, який вiдповiдно до установчих документiв, мае право представляти
Товариство одноособово.

контроль за дiяльнiстю ,Qирекцii Товариства (!иректора) здiйснюеться Ревiзiйною комiсiею
товариства. Ревiзiйна комiсiя обираеться 3агальними зборами учасникiв iз tx числа в кiлькостi
трьох осiб, при цьому керiвники пiдприемства не можуть бути lT членами, Ревiзiйна комiсiя мае
право вимагати вiд посадових осiб Bcix необхiдних матерiалiв, бухгалтерських та iнших
документiв, особистих пояснень, та доповiдае про результати проведених перевiрок та ревiзiй
3агальним зборам учасникiв,

тов пll <АСБlС-УкраТна> надао на щорiчнiй ocHoBi своТ управлiнськi звiти материнськiй
компанiТ (ASBlSc Епtеrрrisеs PLC) для пiдготовки консолiдованоТ фiнансовоТ та управлiнськоТ
звiтностi Групи. Також тов пll <АСБlС-УкраТна> за дорученням материнськоТ компанiТ може
надавати TaKi звiти призначеним ASBlSc Епtеrрrisеs PLC аудиторським компанiям, якi
проводять щорiчний аудит, що е обов'язковим для публiчних компанiй.

тов пll кАсБlс-укратна> мае лiнiйно-функцiональну органiзацiйну структуру, загальна
кiлькiсть штатних одиниць Товариство станом:

- на 02 сiчня 2020 року склала 183 осiб;- на 31 грудня 2020 року склала 190 осiб.
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Оперативне управлiння Товариством забезпечуеться Дирепором пiдприемства. Згiдно
штатно-посадового розкладу до складу керiвництва також входить фiнансовий дирекгор.

2. Облiкова полiтика в фaнансовiй звiтноGтi за МСФЗ

Фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до прийнятих i дiючих в звiтних перiодах
Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi (далi - мсФ3), вiдповiдно до iнтерпретацiй Ради з
МСФ3, i повнiстю Тм вiдповiдае,

При складаннi фiнансовоТ звiтностi за МСФЗ Товариство використовувало чиннi МСФ3 та
мсБо, якi оприлюдненi та розмiщенi на офiцiйному сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв Укратни на дату
складання звiтностi.

представлена фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на ocHoBi первинних даних бухгалтерського
облiку Товариства. 3 метою складання першот фiнансовот звiтностi, складенот за МсФ3,
Товариство застосовувало форми фiнансовоТ звiтностi, якi затвердженi Наказом вiд 3'1 ,12.2О19 р
Ns 42.

Функцiональна валюта звiтностi - гривня.
Одиницi вимiру - тисячi гривень.
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припуlлення безперервноТ дiяльностi,

вiдповiдно до якого реалiзацiя апивiв i погашення зобов'язань вiдбуваеться в ходi звичайнот
дiяльностi, Фiнансова звiтнiсть не включае коригування, якi необхiдно було б провести втому
випадку, якби Товариство не мало можливостi продовжити подальше здiйснення фiнансово-
господарськоТ дiял bHocTi вiдповiдно до принципiв безперервноТ дiяльностi.

Сшадена за вимогаМи МСФ3 фiнансова звiтнiсть станом на 31 грудня 2020 року, 31 грудня
2019 року.

3. Основа формування облiкових полiтик
облiковi полiтики Товариства розробленi вiдповiдно до вимог мсБо 8 <облiковi полiтики,

змiни в облiкових оцiнках та помилки> та iнших чинних мсФ3.

3.1. Необоротнi активи

облiк основних засобiв ведеться згiдно мсФ3 '16 KOcHoBHi засоби>
OcHoBHi засоби - це матерiальнi активи, якi утримуються для використання у виробництвi або

постачаннi ToBapiB чи наданi послуг, для надання в оренду iншим або для адмiнистративних
цiлей.

Об'еп основних эасобiв визнаеться активом, якщо :

- icHye ймовiрнiсть, що майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з об'ектом,
Товариства,

- собiвартiсть об'екга можно достовiрно оцiнити.

надiйдуть до

об'еп основних засобiв, який вiдповiдае визнанню як активу, оцiнюеться за його iсторичною
собiвартiстю. Собiвартiсть об'екту основних засобiв сшадаеться iз:

- цiни придбання, включаючи iмпортнi мита та невiдшкодованi податки на придбання
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- будь якi витрати, якi безпосередньо пов'язанi з доставкою активу до.мiсця розташування та
приведення в стан, необхiдний для його експлуатацiт у спосiб визначений управлiнським
персоналом.

- первiсноТ попередньоТ оцiнки витрат на демонтаж, перемiщення об'екта та вiдновлення
ТеРРИторiТ, на якiй BiH розташований, зобов'язання за якими бере Товариство.

Адмiнiстративнiта затрати на збут не вiдносяться до BapTocTi основних засобiв.
АмортизаЦiя - це систематИчний розпОдiл сумИ активу, що амортизуеться, протягом стро}ry

його корисноТ експлуатацiТ. TepMiHoM корисного використання активу вважати перiод, протягом
якого Товариство отримуватиме вигоди i цим перiодом вважати весь економiчний потенцiйний
TepMiH служби активу.

3биток вiд зменшення корисностi - це сума, на яку балансова BapTicTb активу перевищуе суму
його очiкуваного вiдшкодування.

нарахування амортизацiйних вiдрахувань по основним засобам здiйснюеться протягом
перiоду експлуатацiТ з урахуванням лiквiдацiйноТ BapTocTi на кiнець звiтного перiоду. Нарахування
аморти3ацiйних вiдрахувань по основним засобам здiйснювати вiдповiдно до МСФ3 16 та по
групах iз розрахунку справедливоТ BapTocTi станом на 0'l сiчня 2О2Oрj

- група 1 - земельнi дiлянки- строк використання необмежений, не амортизуеться
- група 2 - капiтальнi витрати на полiпшення земель, не пов'язанi з будiвництвом , строк

використання 15 poKiB, метод амортизацiТ - прямолiнiйний, лiквiдацiйна BapTicTb - '1О 000,00 грн.
_ группа 3 - будiвлi та споруди, строк використання 33 роки, метод амортизацiТ- прямолiнiйний.
- група 4 - машинИ та обладнання, строк використання 5 poKiB, метод амортизацiт

прямолiнiйний, без лiквiдацiйноТ BapTocTi
- група 5 - автомобiлi та iншi транспортнi засоби - строк використання 5 pokiB, метод

амортизацiТ прямолiнiйний, без лiквiдацiйноТ BapTocTi
-група б - iнструменти, приладита iHBeHTap - строк використання 10 poKiB, метод амортизацiТ

прямолiнiйний, без лiквiдацiйноТ BapTocTi
- група 9 iншiосновнi засоби - строк використання 10 poKiB, метод амортизацiТ прямолiнiйний,

без лiквiдацiйноТ BapTocTi.
Амортизацiя акrиву починаеться з моменту, коли акгив готовий для використання за

призначенням i введений в експлуатацiю та нараховуоться, починаючи з перцого мiсяця пiсля
введення в експлуатацiю. Амортизацiя активу припиняоться з дати списання ативу з балансу або
з дати класифiкацiТ активу яке е в наявностiдля продажу.

Витрати пов'язанi iз полiпшенням стану об'екга (модернiзацiя, добудова, реконструкцiя тощо),
якi призвеДуть дО зростаннЯ майбугнiХ економiчнИх вигод, очiкуваних вiд використання об'екта,
вiдноситИ на збiльшення первiСноТ BapTocTi основних засобiв або компонентiв пiсля введення ix
в експлуатацiю,

витрати, lло виконанiз метою пiдтримання об'екга у робочому cTaHi включати до складу витрат
вiдповiдного перiоду.

Якщо первiсну BapTicTb об'екга основних засобiв повнiстю амортизовано, але цей об'ект все
ще викорИстовуеться за своТм призначеНням, то TaKi об'екти основних засобiв залишаються на
балансi.

облiк нематерiальних активiв в Товариствi ведеться згiдно мсБо з8 кнематерiальнi активи))
Нематерiальнi акгиВи - HeMoHeTapHi аtсиВи, щО iдентифiкУютьсЯ та не мають фiзичноТ форми.
нематерiальнi аtси ви вiдповiдають наступни м характеристикам:

- контролюються Товариством
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- забеспечують здобуття майбутнiх економiчних вигод
- е iдентифiкованим.
На момент первинного визнання нематерiальний актив оцiнюеться за первiсною вартiстю, яка

ви3начаетЬся, як сума сплаЧених грошових коштiв. пЩо компонентiв певiсноТ BapTocTi належать:
- цiНИ придбання, вl<лlючаючи iмпортнi мита та невiдшкодованi податки на придбання
- бУдь якi витрати, якi безпосередньо пов'язанi з пiдготовкою активу до використання.
нарахування амортизацiт нематерiальних апивiв здiйснюеться прямолiнiйним методом та

починаеться 3 момеНту, колИ цей актив е наявним для використання. Лiквiдацiйна BapTicTb на
нематерiальнi активи дорiвнюе нулю.

3.2. Оборотнiактиви

Оборотнi активи е цiнностями, якi використовуються Товариством протягом одного року або
операцiйного циклу, якщо BiH не перевищуо один календарний piK. Вiдповiдно до п. 66 мсБо (lдS)
1 <ПоданНя фiнансоВоТ звiтносТi> пiдприеМство визнае актиВ оборотним, якlло цей актив:

може бути реалiзований або вжитий у нормальному операцiйному циклi;
- мiститься в основному з метою продажу;
- може бути реалiзований протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;
- е грошовими коштами або еквiвалентами грошових коштiв,
- якщо немао обмежень щодо обмiну або використання цього активу для погашення

зобов'язання принаймнi протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
Методологiчнiзасади формування у бухгалтерському облiку iнформацiТ про запаси i розкриття

iT у фiнансовiй звiтностi регламентуються МсБо 2 <<3апаси>. 3апаси:
- утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу;
- iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв при наданнi послуг.
3апаси включають товари, виробничi запаси, допомiжнi матерiали,
3апаси оцiнюються за собiвартiстю.
собiвартiсть запасiв включае Bci витрати на придбання, витрати понесенi пiд час доставки

запасiв до ix теперешнього мiсцезнаходження та приведення ix у теперешнiй стан,
Оцiнка при вибутгi запасiв, як товару здiйснюеться за методом ФlФО.

ВизначенНя в МСФ3 дебiторсЬкоТзаборГованостi звучитЬ наступним чином: це право однiеТ
сторони отримати через певний промiжок часу грошовi кошти вiд iншот сторони, яке виникло в
силу укладеного сторонами договору. мсФ3 9 передбачив особливий винятокдля торговельноТ
дебiторськот заборгованостi: вона повинна буги вiдображена у фiнансовiй звiтностi Товариства
виходячи з цiни угоди, а не 3а справедливою вартiстю (п.5.1.3 мсФ3 9). flебiторська
заборгованiсть являе право Товариства на вiдшкодування, яке е безумовним.

!ебiторська заборгованiсть не регулюеться спецiальним стандартом мсФ3, однак при
складаннi звiтностi Товариство дотримувалось правилу, щоб iнформацiя у звiтностi була
достовiрною i не ввела користувачiв в оману. 3гiдно з вимогами МСФ3 (lдS) 1 кПодання
фiнансовот звiтностi> iнформацiя про дебiторську заборгованiсть, як i iнщi cTaTTi Балансу, повинна
бути порiвняна (принцип порiвнянностi), тобто подана станом на кiнець звiтного перiоду та на
кiнець попереднього звiтного перiоду у Балансi. !ане зiставлення дае можливiсть оцiнити змiну
фiнансового стану Товариства,
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мсФ3 1 передбачае видiлення у Балансi cTaTTi кпQебiторська заборогованiсть за товари,
роботи, послуги) та кliнша дебiторська заборгованiсть). До iншот дебiторськот заборгованостi
ВiДНОСятЬся аванси виданi постачальникам та пiдзвiтним осабам, розрахунки з митницею.

грошовi коlлти та lx еквiваленти складаються з грошових коштiв на банкiвських рахунках, на
транзитних рахунках для купiвлi валюти.

В мсФз немае такого поняття, як "Витрати майбутнiх перiодiв". Мiж тим п. 4,51
КонцептуальноТ основИ фiнансовОТ звiтностi визначенО, що якщО виникнення економiчних вигiд
очiкуеться протягом кiлькох облiкових перiодiв i ikнiй зв'язок з доходом можна визначити лише в
щироких межах або непрямо, то витрати визнаються у звiтi про фiнансовий результат на ocHoBi
процедур систематичного i рацiонального розподiлу. L{e е необхiдним при визнаннi витрат,
пов'я3аних iз стахуваням апивiв, добровiльним медичним страхуванням, передплатою та iнше.
l-|i процедури розподiлу мають на MeTi визнання витрат у тих облiкових перiодах, у яких були
спожитi або вичерпанi економiчнi вигоди, пов'язанi з цими статтями. Товариство включае витрати
майбутнiх перiодiв до складу iншот поточнот дебiторськот заборгованостi.

3.3. Фiнансовi iнструменти

Визнання та оцiнка фiнансових активiв

Товариство ви3нае три класи фiнансових аtсивiв, до кожного з яких застосовуються oKpeMi
правила оцiнки та визнання прибуткiв та збиткiв:

Фiнансовi активи, що оцiнюються эа амортизованою вартiстю;
Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням iT змiн в iншому

сукупному Доходi;
Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням iT змiн у прибутку

або збитку.

ТоваристВо оцiнюе фiнансовi акгивИ за амортИзованою вартiстю, якщо виконуються обидвi
наступнi умови:

. фiнансовий апив утримуеться в рамках бiзнес-моделi, метою якот е утримання
фiнансових активiв для отримання передбачених договором грошових потокiв;. договiрнi умови фiнансового акгиву передбачають отримання грощових потокiв, якi
е виключно платежами в рахунок основнот суми боргу i вiдсоткiв на непогашену частину
основноТ суми боргу.

Резерв очiкуваних кредитних збиткiв

товариство застосовуе спрощену модель очiкуваних кредитних збиткiв для торговельнот та
iншоi дебiторськоТ заборгованостi, що е фiнансовим активом.

СпрощенИй пiдхiД при оцiнцi очiкуваних кредитних збиткiв передбачае оцiнку забезпечень пiд
збитки в cyMi, що дорiвнюе очiкуваним кредитним збиткам за весь TepMiH облiку фiнансового
акгиву.
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Грочlовi коlцти та'lx еквiваленти

Грошовi кошти та lX еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання
активами.

Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та ii еквiвалентiв здiйснюеться за справедливою
вартiстю, яка дорiвнюе lx номiнальнiй BapTocTi,

коцти, якi не можна використати для операцiй протягом одного року, починаючи з дати
баЛаНСУ абО протягом операцiйного циклу внаслiдок обмежень, виключаються зi складу
оборотних активiв та вiдображаються як необоротнi активи.

Фiнансовi зобов'язання

Фiнансовi зобов'яэання шасифiкуються, як фiнансовi зобов'язання, якi оцiнюються за
справедливою вартiстю чере3 прибугок або збиток, кредити, похiднi iнструменти, класифiкованi
на розсуд Товариства як iнструменти хеджування.

При первiсному визнаннi фiнансовi зобов'язання оцiнюються за справедливою вартiстю,
ЗбiЛЬШеНОЮ або 3меншеною на безпосередньо пов'язанiз ним витрати по угодi.

Пiсля первiсного ви3нання фiнансовi зобов'язання оцiнюються за справедливою вартiстю,

розрахованот з використанням методу ефепивнот процентнот ставки за винятком:
- 3обов'язань, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збитки;- flоговiрних зобов'язань надати позику за ставкою вiдсотка нижче ринковоТ, оцiнюваних не по

справедливiй BapTocTi через прибуток або збиток;
- 3обов'язань, якi являють собою договори фiнансовоТ гарантiТ.

Фiнансовi зобов'язання Товариства включають торгову та iнщу кредиторську заборгованiсть,
кредити, включаючи банкiвськi овердрафти та факторинг, кредиторська заборгованiсть за
об'екти, отриманi в оренду.

3гортання фiнансових аlстивiв та зобов'язань

Фiнансовi активИ та зобов'ЯзаннЯ згортаються, якщо ТоВариствО мае юридичне право
здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i мае HaMip або зробити шаемозалiк, або реалiзувати
актив та виконати зобов'язання одночасно.

Оренда

!оговiр е орендою або мiстить оренду, якщо передае право контролювати користування
iдентифiкованим активом протягом певного перiоду часу в обмiн на компенсацiю.

На дату початку оренди Товариство оцiнюе орендне зобов'язання за теперiшньою вартiстю
орендних платежiв, не сплачених на таку даry. Оренднi платежiдисконтуються, з використанням
ставки вiдсотка, що неявно передбачена в орендi, якщо таку ставку можна легко визначити.

якщо таку ставку не можна легко визначити, то орендар застосовуе додаткову ставку
запозичення орендаря.

пiсля дати початку оренди Товариство оцiнюо актив з правом використання, застосовуючи
модель собiвартостi.

щоб застосувати модель собiвартостi, Товариство як орендар оцiнюе актив з правом
використаНня за собiвартiсТю з вираХуванняМ будь-якоТ накопичеНоТ амортизацiТ та будь-яких
накопичених збиткiв внаслiдок зменшення корисностi; та з коригуванням з метою врахування
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будь-якоТ переоцiнки орендного зобов'язання.
товариство, виступаючи як орендар, нараховуе амортизацiю акгиву з правом використання

прямолiнiйним методом. Строк амортизацiт активiв з правом використання визначаоться на
пiдставi договору оренди.

3.4. Зменшення корисностi активiв

на кожну звiтну дату Товариство проводить оцiнку наявностi ознак можливого зменшення
корисностi акгивiв. Оцiнюючи наявнiсть ознак того, lло кориснiсть аlсгиву може зменшитися,
Товариство бере до уваги TaKi показники:

3овн i ш Hi dже рел а i н форм а цii:
- протягом перiоду ринкова BapTicTb акгиву зменшилася значно бiльше, нiж могла б

зменшитися, за очiкуванням, унаслiдок плину часу або звичайного використання;
- протягом перiоду вiдбулися змiни зi значним негативним впливом на Товариство або вони

вiдбудуться найближчим часом у технологiчному, ринковому, економiчному або правовому
оточеннi, в якомУ дiе суб'ект господарювання, чи на ринку, для якого призначений апив;

- ринковi ставкИ вiдсотка або iншi ринковi ставки доходу вiд iнвестицiй збiльщилися протягом
перiоду, i це збiльшення, ймовiрно, вплине на ставку дисконту, застосовану при обчисленнi
BapTocTi активу при використаннi, i суттево зменшить суму очiкуваного вiдшкодування активу;

- балансова BapTicTb чистих апивiв суб'екта господарювання, що звiтуе, е бiльшою, нiж його
ринкова капiталiзацiя.

Вн уm pi ш Hi dже рел а iH форм ацii:
- е свiдчення застарiння або фiзичного пошкодження активу;
- протягом перiоду вiдбулися cyTTeBi змiни, якi негативно вплинуть на суб'ект господарювання,

або очiкуеться, lло вони вiдбудуться у близькому майбутньому та змiнять iнтенсивнiсть або спосiб
нинiшнього чи запланованого використання активу. L|i змiни вl(J.lючають плани припинити
використання активу, припинити або реструктурувати господарську одиницю, до якот належить
цей актив, продати його ранiше вiд попередньо очiкуваноТ дати i повторно оцiнити строк корисноТ
експлуатацiТ цього активу, цього разу як визначений;

_ наявнi свiдчення з даних внутрiшньоТ звiтностi, якi вказують, lло економiчна ефепивнiсть
активу е або буде гiршою, нiж очiкувана.

3а наявностi таких ознак необхiдне проведення щорiчного тестування на предмет знецiнення,
при якому Товариство ви3начае очiкувану BapTicTb вiдшкодування акгиву. Очiкувана BapTicTb
вiдшкодування активу е бiльшою з двох величин: справедливоТ BapTocTi аlсиву або групи акгивiв,
що генерують гроцовi потоки, за вирахуванням витрат на реалiзацiю та BapTocTi використання
активу, okpiM випадкiв, коли актив не генеруе грошовi потоки, якi значною мiрою е незалежними
вiд грошових потокiв, що ix генерують iншi активи або групи акгивiв.

у випадках, коли балансова BapTicTb акгиву перевищуе його очiкувану BapTicTb вiдшкодування,
вважаетьСя що кориСнiсть актиВу 3меншилась i його балансова BapTicTb списуоться до очiкуваноТ
BapTocTi вiдш кодування.

При оцiнцi BapTocTi використання активу очiкуванi потоки грошових коштiв дисконтуються до Тх
теперiшнЬоТ BapTocTi iз застоСуванням ставки дисконту, lло вiдображае поточнi ринковi оцiнки
BapTocTi грошових коштiв у часi та ризики, пов'язанi з таким активом,

3битки вiд зменшення корисностi акгивiв, що використовуються в операцiйнiй дiяльностi,
визнаються у звiтi про сукупний дохiд.
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3.5. Доходи та витрати

3ГiДНО 3 МСФЗ 15.113 (а) Виручка (чистий дохiд вiд реалiзацiТ) повинна визнаватися за
договорами з покупцями розкриватися окремо вiд iнших джерел доходiв, якщо тiльки вони не
представленi окремо у 3Biтi про сукупний дохiд або звiтi про прибутки та збитки. Товариство надае
виручку за договорами з покупцями у виглядi окремоТ cTaTTi в звiтi про фiнансовий результат,
окремо вiд iнших джерел доходу, мсФ3 15 застосовуеться тiльки до загальноТ виручки (тобто
виручка за договорами з покупцями).

мсФЗ 15 визначае виручку (кЧистий дохiд вiд реалiзацiiТ продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг>)
вiдображаеться дохiд (виручка) вiд продукцiт,товарiв, робiт, послуг за вирахуванням наданих
знижок, бонусiв, BapTocTi повернутих ранiше проданих ToBapiB.

lншi операцiйнi доходи вiдображають суми iнших доходiв вiд операцiйноТ дiяльностi
Товариства, KpiM чистого доходу вiд реалiзацiТ продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг): дохiд вiд
операцiйнОТ орендИ акгивiв; дохiД вiд операЦiйних курСових рiзнИць; вiдшкодування ранiше
списаних акгивiв; дохiд вiд роялтi; вiдсотки отриманi на залишки коштiв на поточних рахунках;
дохiд вiд реалiзацiТ обортних активiв, необоротних активiв, утримуваних для продажу, дохiд вiд
списання кредиторськот заборгованостi, одержанi штрафи, пенi та неустойки, дохiд вiд
безоплатно отриманих ToBapiB, робiт, послуг.

Витрати - це зменшеня економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибугтя чи
амотри3ацiТ акгивiв у виглядi зобов'язань, результатом чого е зменшення чистих аlсивiв. Витрати,
понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, rло й вiдповiднi доходи.

Стандарт мсФ3 (lAS) 1 <<Подання фiнансовоТ звiтностi> не визначае порядок подання витрат.
Тим не менш, стандарт мсФ3 1 пропонуе 2 рiзних формати класифiкацiТ:

- 3а характером витрат
- 3а функцiею витрат або собiвартостi продажiв

Товариство формуе витрати за функцiею.

Адмiнистративнi витрати вiдображують загальногосподарськi витрати пов'язанi з
управлiнням та обслуговуванням Товариства (обороти кг 92 в кореспонденцiТ з дт 791):

- загальнi корпоративнi витрати (органiзацiйнi витрати, представницькi вирати, витрати на
проведення рiчних зборiв тощо);

- витрати на слркбовi вiдрядження i утримання апарату управлiння Товариством (у тому числi
витрати на оплату працi адмiнiстративного персоналу, вiдрахування на соцiальнi заходи) та
iншого 3агальногосподарського персоналу, у тому числi матерiально-технiчне забезпечення Тх
(канцтовари, бланки звiтностi тощо) пов'язане з управлiнням;

- витрати на послуги зв'я3ку (поштовi, стiльниковий зв'язок, iHTepHeT та iншi подiбнi витрати);
- оплата за використання й обслуговування технiчних засобiв (обчислювальна й копiювальна

TexHiKa);

- винагороди 3а професiйнi послуги (консультацiйнi, iнформацiйнi, юридичнi, аудиторськi, з
оцiнки майна тощо) для забеспечення господарськоТ двяльностi;- витрати пов'язанi iз забеспеченням правил технiки безпеки працi, охорони працi,
протипожежноТ охорони;
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- ВИТРаТИ На УтрИМання, експлуатацiю, обслуговування та ремонт основних засобiв, iнших
матерiальних необоротних активiв загальногосподарського використання, у тому числi взятих в
ОПеРатИВНУ оренду, придбання пально-мастильних матерiалiв, стоянка, паркування легкових
автомобiлiв, страхування майна, амортизацiя, ремонт, опалення, освiтлення, водопосточання,
водовiдвення, охорона);

- амортизацiя нематерiальних активiв загальногосподарського використання;
_ витрати на врегулювання спорiв у судових органах;
- плата за розрахунково-касове обслуговувааня та iншi послуги банкiв;
- iншi витрати загальногосподарського призначення.

ВитратИ на збуТ вiдображають витраТи ТовариСтва, пов'яЗанi з реалiзацiеЮ ToBapiB, робiт,
послуг - витрати на угримання пiдроздiлiв, що заЙмаються збутом ToBapiB, робiт, послуг,
маркетинг, доставку ToBapiB тощо (обороти кт 93 в кореспонденцiТ з дт 79,t ):

- витрати на пакувальнi матерiали для пакування ToBapiB на сшадi;
- оплата працi персоналу, що 3абеспечують збут, вiдрахування на соцiальнi заходи;
_ витратИ на рекламУ, дослiдження ринкУ (маркетинГ), на предПродажну пiдготовку ToBapiB;
- витрати на вiдрядження працiвникiв, зайнятих збутом;
- витрати на утримання, експлуатацiю, обслуговування та ремонт основних засобiв, iнших

матерiальних необоротних аlсивiв, пов'язаних зi збутом ToBapiB, виконанням робiт, послуг
(оперативна оренда, страхування, амортизацiя, ремонт, опалення, освiтлення, охорона);

_ витрати на транспортування, страхування ToBapiB, транспортно-експедiцiйнi послуги, iншi
послуги вiдвантаження, пов'я3анi з транспортуванням ToBapiB вiдповiдно до договору (базису)
поставки;

- витрати на ремонт та гарантiйне обслуговування;
- витрати на iнформацiйне забезпечення господарськот дiяльностi, в тому числi з питань

законодавства;
- iншi витрати пов'я3анi зi збутом ToBapiB, виконанням робiт, наданням послуг;

![о iнlлих операцiйних витрат (обороти п 94 в кореспонденцiТ з дт 791) включаються:
- витрати вiд первiсного визнання та вiд змiни BapTocTi активiв, якi облiковуюьбся за

справедливою вартiстю;
- собiварiстЬ реалiзованоТ iноземноТ валюти, яка длЯ цiлей бухгалтерського облiку

визначаеться шляхом перерахунку iноземнот валюти в грошову одиницю Укратни за курсом
Нацiонального банку УкраТни на дату продажу iноземноТ валюти, плюс витрати, пов'язанi з
продакем iноземноТ валюти;

- втрати вiд операцiйноТ курсовоТ рiзницi;
- сума безнадiйнОТ дебiторсЬкоТ заборгОваностi та вiдрахУваннЯ до резерву сумнiвних боргiв;
- благодiйна допомога;
- нестачi й втрати вiд псування цiнностей;
- визнанi штрафи, пенi, неустойки;
- iнщi витрати операцiйноТ дiяльностi.

flo фiнансових витрат включаються:
- вiдсотки за користування кредитами, овердрафтом.
- плата банкам за надання фаtсорингу.
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4. lcToTHi питання, якi потребують застосування професiйного судження та
оцiнки

при пiдготовцi фiнансовот звiтностi керiвництво Товариства мае виробляти ряд розрахункових
ОЦiНОК i фОРмУвати ряд припущень, пов'язаних з вiдображенням активiв i зобов'язань.

ПРИПУЩенняМИ, якi мають вплив на звiтнiсть, е TaKi, якi використовуються для оцiнки:,/ Резерву очiкуваних кредитних збиткiв

пЩебiторсьКа заборгоВанiстЬ Товариства вiдображаеться за вирахуванням резерву очiкуваних
кредитниХ збиткiВ ТоваристВо застосоВуе спрощену модель очiкуваних кредитних збиткiв для
торговельноТ та iншоТ дебiторськоТ заборгованостi, що е фiнансовим активом. Управлiнський
персонал Товариства використовуе матрицю оцiночних резервiв, спираючись на свiй минулий
досвiД виникненНя кредитниХ 3биткiв, скоригованих з урахуванням прогнозних фапорiв,
специфiчних для покупцiв, i загальних економiчних умов.

,/ Умовних зобов'язань по податках i судових розглядах;
При оцiнцi мо>кливих результатiв судових вимог, поданих проти Товариства Керiвництво

спираеться на думку юридичних радникiв. Тх оцiнки iрунтуються на iX професiйних рiшеннях,
враховуючи стадiю провадження процесу та накопичений юридичний досвiд стосовно рiзних
питань, оскiльки результати по3овних вимог визначатимуть суди, результати можуть вiдрiзнятися
вiд попереднiх оцiнок.

Подiбнi припущення i оцiнки можуть змiнюватися в Mipy отримання новоТ iнформацiТ,
наприклад, за результатами:

- отримання бiльш детальноТ iнформацiТ щодо платоспроможностi клiентiв;
- змiн економiчних припущень (наприклад, змiна цiнових факторiв);- змiн рiшень клiентiв, щодо дотримання умов укладених договорiв; результатiв

рiшення судових процесiв та iнше.

5. Полiтики управлiння фiнансовими ризиками

Товариство здiйснюе управлiння капiталом для забезпечення продовження своеТ дiяльностi в
найближчому майбутньому i одночасного збереження прибутку для засновникiв за рахунок
оптимiзацiт спiввiдношення фiнансових зобов'язань, лiквiдних фiнансових активiв i власних
коштiв.

OcHoBHi фiнансовi iнструменти Товариства включають банкiвськi кредити та iншi фiнансовi
активи. 3агальна програма управлiння ризиками Товариства сфокусована на згладжуваннi
ефекту непередбачуваностi та неефективностi фiнансового ринку Укратни i спрямована на
3меншення його потенцiйного негативного впливу на фiнансовi результати Товариства.

Керiвництво несе 3агальну вiдповiдальнiсть за створення та монiторинг полiтики управлiння
ри3иками Товариства. Фiнансове керiвництво несе вiдповiдальнiсть за створення та монiторинг
факгичнот полiтики управлiння ризиками. Товариство забезпечуе розробку процедур навчання та
управлiння, що спрямованi на створення конструктивного середовища управлiння, в якому Bci
працiвники розумiють свою роль та зобов'язання.

в ходi своетдiяльностi Товариство схильно до таких фiнансових ризикiв: валютний ризик, ризик
змiни процентних ставок, ри3ик змiни цiни на товари, кредитного ризику i ризику лiквiдностi.
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./ Кредитний ризик

КРеДИТний рИ3ик - це ризик фiнансових втрат для Товариства, якщо клiент або контрагент не
виконуе cBoix договiрних зобов'язань, i виникае переважно з дебiторськот заборгованостi та iншот
дебiторськоТ заборгованостi.

ТОвариство в основному враховуе наступний перелiк iнформацiТ при оцiнцi змiн кредитного
ризику:

, lснУючi або прогнознi несприятливi змiни удiлових, фiнансових чи економiчних умовах, lло
спричиняють значне зниження 3датностi боржника до виконання cBoiХ боргових зобов'язань;, ФаПичне або очiкуване значне погiршення операцiйних результатiв боржника;

Оцiнка кредитоспроможностi контрагентiв здiйснюеться по вiдношенню до Bcix покупцiв i lx
фiнансових гарантiв, а також продавцiв ToBapiB i послуг, що дiють на умовах передоплати.
товариство здiйснюе постiйний монiторинг фiнансового стану контрагентiв та контроль ризику
неплатоспроможностi.

також при управлiннi грошовими потоками та кредитними ризиками Товариство регулярно
вiдстежуе кредитоспроможнiсть банкiвських органiзацiй, з якими здiйснюе розрахунки за
мiжнародними торгiвельними операцiями.

товариство не здiйснюе готiвкових розрахункiв та не розмiщуе депозити в банкiвських
установах.

r' Валютний ризик

в результатi мiжнародного харакгеру своет дiяльностi Товариство схильне до валютного
ризику в 3в'я3ку з iстотними закупiвлями i розрахунками з постачальниками у валютi. 3 метою
зниження даного типу ризику Товариство iнодi укладае валютнi форварднi контракги.
КеревницТво вирiшиЛо не визначати валЮтнi форваРднi контракти, яК елемент вiдносин облiку
хеджування, Таким чином, змiни справедливоТ BapTocTi валютних форвардних контракгiв
вiдображаються в звiтi про фiнансовий результат.

валютний ри3ик найбiльшою мiрою пов'язаний iз зобов'язаннями та активами, виражен ими в
iноземнiй валютi.

Балансова BapTicTb монетарних активiв iзобов'язань, номiнованих в iноземнiй валютi, вiдмiннiй
вiд функцiональнот валюти Товариства, представлена наступним чином:

Активи, тис. грн. ."rurT 
?;i:"

На31.,12.2019р. На31.12.2020р. На 31 ,12.2019р, На 31 .12.2020р,

lноземна
валюта

,Щолар США

Валютний
еквiвалент

31 930 36 848 774 358 1 350 806

,l 348 1 303 32692 47 775

товариство iдентифiкуе валютнi ризики i оперативно реагуе на прогнози валютних коливань з
метою формування вiдпускноТ цiни для покупцiв.
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,/ Процентний ризик (ризик змiни процентних ставок)

Ризик 3мiни ринкових процентних ставок пов'язаний в основному з процентними кредитами
Товариства з плаваючими процентними ставками. Кредити, отриманi пiд плаваючi процентнi
СТаВКИ, ВплИВають на рiчниЙ прибугок Товариства через можливiсть змiн ринкових процентних
СтаВОк в частинi змiнного елемента процентноТ ставки за кредитами та фапорингом.

у 2о20 роцi Товариство отримувало кредити за кредитними лiнiями з процентною ставкою,
розмiр якоТзалежав вiд кон'юнкгури ринку, суми кредитування, а такожтермiну, на який надавався
кредит. У 2О20 роцi ставки коливалис я вiд 12,3ОЬ до'l 9, 8%.

,/ Ризик лiквiдностi

ризик лiквiдностi - це ризи( того, lло Товариство може зiткнутися з труднощами при виконаннi
своix фiнансових зобов'язань коли вони належать до сплати. Пiдхiд Товариства до управлiння
ри3иком лiквiдностi полягае в тому, щоб забезпечити наскiльки це можливо, достатню лiквiдностi
для своечасного виконання звичайних зобов'язань, не пiдтримуючи небажаних втрат i не
завдаючи шкоди РепутацiТ Товариства.

ПрогноЗ грошовиХ потокiВ визначаоться як на piBHi Товариства, так i на piBHi Компанiй Групи.
товариство вивчае поточнi прогнози своет лiквiдностi, щоб переконатися, що е достатня кiлькiсть
грошових кощтiв для операцiйних потреб, включаючи суми необхiднi для виконання фiнансових
зобов'язань. При цьому Товариство чiтко дотримуеться виконання графiкiв платежiв та кредитних
лiмiтiв.

ВПЛИВ МСФЗ

НайбiльЩ суттовО на формУваннЯ фiнансовОТ звiтностi Товариства впливають наступнi
стандарти

r' МсФ3 9 кФiнансовi iнструменти>
,/ МСФЗ (lЕКЗ) '15 кВиручка за контрактами з шiентами> /примiтка ,14l

r' МсФ3 16 <оренда> /примiтка 11l

МСФ3 15 <Виручка за контрактами з клiентами>>

мсФЗ (lEK8) 15 замiнюе мсФЗ (lA8) 11 <Будiвельнi контрапи>, МСФз (lAs) 18 <Виручка> i
вiдповiднi ро3'яснення i, за деякими винятками, застосовуеться по вiдношенню до Bcix статей
доходу, який виникае в зв'язку 3 договорами з покупцями. ,щля облiку доходу, який виникае В
3в'я3ку з договорами 3 покупцями, мсФЗ (lЕкs) 15 передбачае модель, lло вкпючае п'ять етапiв,
i вимагае ви3нання доходу в cyMi, що вiдображае вiдшкодування, право на яке Товариство очiкуе
отримати в обмiн на передачу ToBapiB або послуг покупцевi.

мсФ3 (lEK3) 15 вимагае, щоб ТоваристВо застосоВувалО судження i враховували Bci доречнi
фапи та обставини при зacTocyBaнHi кожного етапу моделi щодо договорiв з покупцями.
Стандарт також мiстить вимоги до облiку додаткових витрат на укладення договору i витрат,
безпосередньо пов'язаних з виконанням договору.
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МСФЗ 9 <<Фiнансовi !нструментиD

МСФ3 (lEK8) 9 <Фiнансовi iнструменти) замiнюе МСФ3 (lAS) 39 <Фiнансовi iнструменти:
визнання та оцiнка) та вступае в силудля рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 рокуабо
ПiСЛЯ ЦiеТ датИ. МСФ3 (lEB8) 9 об'еднуе разом три аспекги облiку фiнансових iHcTpyMeHTiB:
класифiкацiя та оцiнка, знецiнення та облiк хеджування.

Класифiкацiя iоцiнка,
3гiдно мсФ3 9 борговi iнструменти пiсля визнання оцiнюються за справедливою вартiстю

чере3 прибуток або збиток, 3а амортизованою вартiстю або за справедливою вартiстю через
iнший сукупний дохiд. Класифiкацiя залежить вiд двох критерiТв: бiзнес-моделi, використовуваноТ
ТоваристВом длЯ управлiннЯ фiнансовИми активами; i того, чи о передбаченi договором грошовi
потоки за фiнансовими iнструментами (виключно платежами в рахунок основноТ суми боргу i

вiдсоткiв>l на непогашену частину основноТ суми борry.
,щля боргових фiнансових iHcTpyMeHTiB, класифiкацiя при первiсному визнаннi визначаеться на

ocHoBi бiзнес-моделi, згiдно з якою управляються данi iнструменти:
, iнструменти, якi утримуються з метою отримання передбачених договором грошових

потокiв, оцiнюються за амортизованою вартiстю;
, iнструменти, якi утримуються з метою отримання передбачених договором грошових

потокiв i продажу, rоасифiкуються як Taki, що оцiнюються за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток;

, iнструменти, якi утримуються для iнших цiлей, шtасифiкуються як оцiнюванi за
справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд,

МСФ3 16 <<Оренда>>

мсФ3 16 був випущений в сiчнi 2016 року iзамiнюо собою мсФ3 (lд8) 17 <<Оренда>>,
Ро3'яснення КТМФ3 (lEKlc) 4 кВизначення наявностi в угодi ознак оренди), Роз'яснення ПКР (3lC)
'15 кОперацiйна оренда - стимули) i Роз'яснення ПКР (3lc) 27 <<Визначення сутностiоперацiй, якi
мають юридичну форму оренди).

мсФ3 (lEK8) 16 встановлюе принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiТ про
оренду i вимагае, щоб орендарi вiдображали Bci договори оренди з використанням единоТ моделi
облiку в балансi, аналогiчно порядку облiку, передбаченому в мсФ3 (lAs) 17 для фiнансовоТ
оренди. Стандарт передбачае два звiльнення вiд визнання для орендарiв - щодо оренди аtсивiв
з ни3ькою вартiстю (наприrоад, персональних комп'ютерiв) i короткостроковоТ оренди (тобто
орендИ з TepMiHoM не бiльше'l2 мiсяцiв). На датУ початку оренди орендар буде визнавати
3обов'язання щодо орендних платежiв (3обов'язання з оренди), а також актив, який представляе
право користування базовим активом протягом TepMiHy оренди (Актив у формi права
користування). Орендарi будуть 3обов'язанi визнавати витрати на вiдсотки эа зобов'язанням по
орендi окремо вiд витрат по амортизацiт аtсиву в формi права користування.

Орендарi також повиннi будуть переоцiнювати зобов'язання по орендi при HacTaHHi певноТ подiТ
(напришад, змiну TepMiHiB оренди. У бiльшостi випадкiв орендар буде враховувати суми
переоцiнки зобов'язання по орендi в якостi коригування акгиву в формi права користування.
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мсФ3 16, який набирае чинностiдля рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або
пiсля цiеТ дати, вимагае вiд орендодавцiв i орендарiв розкриття бiльшого обсягу iнформацiТ в
порiвняннiз МСФ3 (lA8) 17.

ц 6. OcHoBHi засоби та нематерiальнi активи

_ Рух основних засобiв за перiод, lло закiнчився 3'1 грудня 2020р.

Групи основних
засобiв

3алишок 31.12.2019

Надiйшло
за piK

Вибуло за piK

Нараховано
амортизацiТ

за piK

3алишок на
31,12.2020

первiсна
BapTicTb знос первlсна

BapTicTb знос первiсна
BapTicTb знос

Будинки, споруди та
передавальнi
пристроТ

6 640 3 673 455 з74 7 094 4 047

Машини та
обладнання 6 644 1 794 ,1 336 670 283 1 420 7 з11 2 930

Транспортнi
засоби 7 857 2 247 3 515 799 1 949 10 573 4 195

lнструменти,
прилади, iHBeHTap
(меблi)

559 96 57 559 153

lншi ocHoBHi засоби 24 722 3 300 14 353 4 941 424 2 851 34 133 5 726

Разом 46 424 11 111 15 528 1 469 283 6 651 59 671 17 051

протягом 2020 року Товариство не здiйснювала придбання основних засобiв за рахунокКРеДИТНИХI9чIil.Y зacTaвi перебувае нерухоме майно Товариства балансовою вартiст'ю io47
тис.грн на 31 .12,2020р.

Рух нематерiальних активiв за перiод, що закiнчився 3'| грудня 2020р.

Групи
нематерiальних

активiв

3алишок 31,12.2019

Надiйшло
за piK

Вибуло за piK

Нараховано
амортизацii

за piK

3алишок на
31,12.2о20

первiсна
BapTicTb

накопиче
на

амортиз
ацiя

первiсна
BapTicTb

накопи-
чена

аморти-
зацiя

первiсна
BapTicTb

накоп
ичена
аморт
изацiя

lншi нематерiальнi
активи 435 165 зб 148 470 313

Разом 435 165 36 148 470 313
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Товарuсmво з обмехеною вiёповiоальнiсmю "пiопрuемсmво з iноземнuмч iнвесmuцiямч "лсБlс- укрлIнл"

Е Фiнансова lBimHicmb, склаOена за МСФ3, сmаном на pir' шо закiнчuвся 31 zруОня 2020р.

т. 3апаси

Рух запасiв за перiод, що закiнчився 31 грудня 2020р,

Найменування показника 2020
тис.грн,

201 9
тис.грн.

Сировина i матерiали 4 з84 2 342

Паливо 80 12

3апаснi частини 160 72
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 5 6

Товари 622 187 390 408
Разом 626 816 392 840

Найменування показника
2020

тис.грн.

2019

тис.грн.

flебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1 000 ,l41 740 664
з бюджетом 94 005 54 177

lнша поточна дебiторська заборгованiсть 4 055 4 366
lншi оборотнi активи з ПflВ 3 603 7 168

Разом 1 ,l0,1 804 806 375

9. Грошовi кошти та ix еквiваленти

Е Грошовi коштИ Товариства за перiод, Що закiнчився 31 грУдНя 202Ор.

Найменування показника 2020
тис.грн,

20,19
тис. грн.

Поточний рахунок банку ,|56 953 43 835
lншi рахунки в банку (акредитиви, чековi книжки) 31 93
Грошовi кошти в дорозi 27 027 38 879
Разом 184 011 82 807
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Товарuсmво з обмеженою вiOповiOальнiсmю "ПiOпрuемсmво з iноземнuмч iнвесmuцiямч "АСБlс- укрдrнл"
Фiнансова звimнiсmь, смаdена за МСФ3, сmаном на piK, шо закiнчuвся 31 еруdня 2020р.

10. Gтатутний капaтал

Станом На 3'1 грудн я 2020 року статутний капiтал Товариства сформований повнiстю в cyмi 7 903
тис.грн. СтатутниЙ капiтал сформованиЙ грошовими коштами.
Власником Товариства е компанiя ASBlSc Епtеrргisеs PLC.

11. Оренда

мсФ3 16 встановлюе принципи визнання, оцiнки, подання оренди та розкриття информацiТ про
неТ.

СтандарТ передбачае i ТоварИство прийняло рiшення використовувати два звiльнення вiд
визнання для орендарiв - щодо оренди аtсивiв з низькою вартiстю i короткостроковот оренди
(тобтО орендИ з TepMiHoM не бiльще 12 мiсяцiв), На дату початку оренди орендар буде визнавати
зобов'язання щодо орендних платежiв, а також актив, який представляе право користування
базовим активом протягом термiнуоренди. Орендарi зобов'язаннi визнавати витрати на вiдсотки
за зобов'язанням,

при визначеннi ставки дисконтування Товариство керувалося загальнодоступними
статистичними даними НБУ щодо процентних ставок за новими кредитами нефiнансовим
корпорацiям. Ставка додаткових 3апозичень, lло використовувалась Товариством при розрахунку
приведеноТ BapTocTi 3обов'язань з оренди, становить 19 % та е припустимою ставкою вiдсотка
для грошових потокiв у гривнi на дату переходу.

товариством та Китвськот мiською радою у 2004 роцi був укладенний договiр оренди земельнот
дялянки на25 poKiB, який мiстить наступнi параметри:

/ земельна дiлянка iдентифiкована
r' передано право отримання економiчних вигiд вiд використання активу/ Товариство отримуе право визначати спосiб використання активу виходячи з

власних з його властивостейr' користування активом е платним
r' актив передаеться на чiтко визначенний TepMiH.

Пiсля вступу мсФЗ 16 Товариство оцiнило актив за собiвартiстю з вирахуванням накопиченоТ
амортизацiт; та з коригуванням 3 метою врахуванням будь-якот переоцiнки орендного
3обов'я3ання. Товариство, виступаючи як орендар, нараховуе амортизацiю акгиву з правом
використання прямолiнiйним методом. GTpoK амортизацiТ активiв э правом використання
визначаеться на пiдставi договору оренди.

Примiтка No

станом наЗ1 .12,2020
актив

3емельнi дiлянки первiсна BapTicTb 3 055

знос (667)

пасив

lншi довгостроковi зобов'язання 2 554

16

]

i
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Товарuсmво 3 обмеженою вiОповiОальнiсmю "ПiОпрuемсmво з iноземнuмч iнвесmuцiямч "АСБlс- YкрАIнА"
ц Фiнансова звimнiсmь, склаOена за МСФ3, сmаном на pin,Iцо закiнчuвся 31 еруdня 2020р.

'l 2. Банкiвськи кредити

KopoTKocTpoKoBi кредити банкiв представленнi наступним чином:

Найменування показника
2020

тис.грн.
2019

тис.грн.

KopoTKocTpoKoBi кредити банкiв 242 в05 118 882

Факгоринг 165 507 235 559

Всього KopoтKocтpoKoBi кредити 4о8 112 354 441

13. Кредиторська та iнша заборгованiсть

Кредиторська заборгованiсть Товариства складаться:

14. Дохiд вiд реалiзацii

flоходи вiд реалiзацii по договорах с клiентами за перiод, що закiнчився 31 грудня були
представленi наступним чином :

Кредиторська заборгованiсть :
2020

тис.грн.
201 9

тис.грн.

товари, роботи, послуги 1 360 929 786 072

розрахунками з бюджетом 2 600 5 038

у тому числi з податку на прибуток 2 47з 4 969

розрахунками зi страхування 114 54

розрахунками з оплати працi 577 209

lншi поточнi зобов'язання 96 825 91 255

lнцi поточнi зобов'язання з ПflВ 1 066

Всього кредиторська заборгованiсть 1 460 918 883 694

Найменування показника 2020
тис.грн.

2о19
тис.грн.

дохiд вiд реалiзацiТ ToBapiB 6 090 963 5 167 247

повернення ToBapiB (72 288) (29125)

бонуси (1 16 557) (113 055)

дохiд вiд реалiзацiТ послуг 71 410 51 662

Всього дохiд вiд реалiзацiТ 5 973 528 5 076 729
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Товарuсmво з обмеженою вiОповidальнiсmю "ПiОпрuемсmво з iноземнuмч iнвесmuцiямч'АСБlс- укрлrнл"
ц Фiнансова аBimшicmb, склаOена за МСФ3, сmаном на pit, що закiнчuвся 31 еруаня 2020р.

15. Собiвартiсть

Компоненти собiвартостi реалiзацiТ:

Най менування показника 2020
тис.грн.

2019
тис.грн.

собiвартiсть ToBapiB 5 563 143 4 769 685

собiвартiсть послуг 46 129 зб 424

Gобiвартiсть реалiзацiТ 5 609 272 4 806 109

1 6. Ммiнiстративнi витрати

Адмiнiстративнi витрати складаються з:

Примiтка
Nq

21

6,1 1

Найменування показника 2 020
тис.грн.

2 019
тис.грн.

3аробiтна плата персоналу та нарахування 15 328 12 899

Амортизацiя 2 527 2 031

Витрати на утримання офiсу 2735 1 746

Витрати на юридичнi, аудиторськi та iншi професiйнi послуги 1 205 1 395

Витрати на вiдрядження 126 378

Суми нарахованих податкiв i сборiв, встановлених ПКУ, iншi
обовязковi платежi 8 332 8 712

Банкiвськi послуги 8 541 14 836

Послуги TpeTix cTopiH та iншi послуги 1 642 з09

Разом 40 436 42 306

з0



товарuсmво з обмеженою вiёповidальнiсmю "пidпрuемсmво з iноземнuмч iнвесmuцiямч "лсБлс- укрлIнд"
- Фiнансова звimНiсmь, сШаdеНа за мсФ3, сmаноМ На pin' шо закiнчuвся 31 еруdня 2020р.

17. Витрати на збут

Витрати на збут складаються з:

Найменування показника 2020
тис.грн.

20,19
тис.грн.

3аробiтна плата персоналу та нарахування 68 156 48 826

Амортизацiя 4 604 3 433

Витрати на зберiгання товару 3 417 4 427

Витрати на траспортування товару 4 554 4 426

Витрати на маркетинг та просування товару 52 032 33 153

Витрати на вiдрядження 595 1 889

Витрати на страхування товарних залишкiв 4 139 3 024

Митне оформлення 1 457 1 432

Витрати на гарантiйний ремонт та cepBicHe обслуговування 9 271 8 31,1

Роялтi 21 1 з52

Послуги TpeTix cTopiH та iншi послуги 7 425 6 030

Разом 155 672 116 302

18. lншi операцiйнi доходи

lншi операцiйнiдоходи за перiод, що закiнчився 3,1 грудня були наступними:

19. lншi операцaйнi витрати

lншi операцiйнi витрати за перiод, що закiнчився 31 грудня були наступними:

Примiтка
Ns
21

6

Найменування показника 2020
тиG.грн.

2019
тис.грн,

доходи вiд операцiйноi r<ypcoBoi рiзницi 99 936 137 679

дохiд вiд продаку необоротних акгивiв 1 076 64
iншi доходи операцiйноi дiяльностi. 9з 6 341
вiдсотки отриманi 1 896 893
Разом ,l03 00,| 144 977

Найменування показника 2020
тис.грн.

2019
тис.грн.

витрати вiд операцiйноТ KypcoBoi рiзницi 2о4 002 105 270
вибуття основних засобiв 1 060 55
витрати на cyMHiBHy заборгованiсть 275 421
визнанi штрафи, пенi, неустойки 2 11

iнщi витрати операцiйноТ дiяльностi, 2758 2928
Благодiйна допомога 26 137
Разом 208 125 ,l08 821

з1



товарuсmво з обмехсеною вidповidальнiсmю "пiопрuемсmво з iноземнuмч iнвесmuцiямч "дсБlс- укрдrнд"
Ё Фiнансова звimнiсmь, склаOена за МСФ3, сmаном на piK, tцо закiнчuвся 31 еруОня 2020р,

20. ФiнанGовi витрати та доходи

Фiнансовi витрати за перiод, lло закiнчився 31 грудня були наступними:

Найменування показника 2020
тиG.грн.

2019
тис.грн.

Плата банку за користування кредитом %о 25 478 22 178

Плата банку за користування овердрафтом% 170 2 569
Плата банку за надання факгоринга % 2377в 4з 7вз
фiнансовi витрати по довгостроковим зобов'язанням 541 569

Разом 49 965 69 099

21. Витрати на оплаry працi

особистi за що закiнчився 31 ,ли наступними

Найменування показника 2020
тис.rрн.

2019
тис.грн.

Адмiнiстративнi витрати на оплату працi та нарахування 15 328 12 899

Витрати на збут на оплату працi та нарахування 68 156 48 826
Разом 83 484 61 725
Среденя кiлькiсть працiвникiв ,|85 165

Примiтка
Ns

16

17

22. Податок на прибуток

_ У 2020 роЦi сУб'еffi господарюВанНя застосоВУВав станДартНУ стаВкУ на прИбУток В розМiрi 18%.
Товариство не мало пiльг з податку на прибуток.

Найменування показника 2020
тис.грн.

20,19
тиG.грн.

Фiнансовий результат до оподаткування: прибуток 12 546 79 021

Витрати з податку на прибуток (2 540) (14 42о)

Чистий фiнансовий результат: прибуток 10 006 64 601

з2



товарuсmво з обмеженою вidповiёальнiсmю "пiёпрuемсmво з iноземнuмч iнвесmuцiямч "АсБlс- укрдIнл"
Фiнансова звimнiсmь, склаdена за МСФ3, сmаном на piK, що закiнчuвся 31 еруdня 2020р.

23. ОперацiТ мiж пов'язаними особами

Товариство мало наступнi залишки з пов'язанами особами станом на 31 грудня 2020 року:
ASBlSc Enterprises PLC

Активи На З1.12.2019р. експорт оплати На 31.12.2020р.

гривня 31 930 336 зв1 331 463 36 848

Валютний еквiвалент,
тис, flолар США

,l 348 12 238 12283 1 з03

ЗОБОВ,ЯЗАННЯ На 31.'l2.2019p. оплати импорт На 31.12.2020р.

гривня 774 358 5 065 186 5 641 634 ,l 350 806

валютний еквiвалент,
тис. !олар США 32 692 185 120 200 20з 47 775

товАриство з оБмЕжЕною вlдповlдАльнlстю,,АЙ он..

товАриство з оБмЕжЕною вlдповlдАльнlстю,,АсБ]с cEPBlc,,

ЗОБОВ,ЯЗАННЯ На 31.12.2019р оплати надходження
товару На31J22020р

гривня 4з 272 4з 272

Активи На 31.12,2019р продаж оплати На 31.12.2020р

гривня 781 45 246 47 479 -1 445

ЗОБОВ,ЯЗАННЯ На 31.12,2019р

На 31.12,2020р

зз



ToBapucmBo з обмеженою вidповidальнiсmю "ПiOпрuемсmво з iноземнuмч iнвесmuцiямч "АСБlс. ИKPA\HA"
Фiнансова \Bimшicmb, сютаOена за МСФ3, сmаном на piK, шо закiнчuвся 31 еруОня 2020р.

товАриство з оБмЕжЕною вlдповIдАльнlстю,,Брlзl"

Активи На 31,12.2019р Продаж оплати На 31.12.2020р

гривня 1 204 1 204

у 2020 роцi виногорода керiвництвутовариства складалася сзаробiтнот плати та нарахувань та
становила 'l 591 тис, грн.

24. YMoBHi активи та зобов'язання

товариство зареестроване та веде свою дiяльнiсть на територiiт Укратни, тому Його
дiяльнiсть вiдповiдае вимогам укратнського податкового законодавства. В ykpaTHi суперечливi
тлумачення податковими органами податкового законодавтсва, що збiльшуе податковий тиск на
платникiв податкiв. Керiвництво вважае, що тлумаченя ним положень законодавства та iнших
нормативних акгiв, що регулюють дiяльнiсть Товариства е вiрними. Bci податки передбаченi
законодавством або HapaxoBaHi, або сплаченнi.

керiвництво Товариства сподiваеться, що мае cyTTeBi арryменти для уникнення можливих
ускладнень i не вважае, lло ризик бiльш значниЙ, нiж ризики подiбних пiдприемств в YKpaTHi. Якщо
не вважаеться ймовiрним, lло можуть виникнуги cyTTeBi вимоги, забезпечення не нароховуеться.

Час вiд часу у ходiдiяльностi Товариства можуть висуватися певнi претензiiТ. У випадку, якщо
ри3ик вiдтоку фiнансових pecypciB, пов'язаних iз такими претензiями вважаеться вiрогiдним, у
складi ре3ерву на судовi позовИ визнаетьсЯ вiдповiдне зобов'язання. Якщо за оцiнками
керiвництва та юридичнот служби Товариства суму витрат неможливо оцiнити достовiрно, резерв
не визнаеться, а вiдповiдна сума розкриваеться у фiнансовiй звiтностi.

Станом на 31 грудня 2020р,,31 грудня 2019р. Товариство не створювало резерви на судовi
справи.

25. Справедлива вартiGть

справедлива BapTicTb - це цiна, яка була б отримана за продаж актива або сплачена за
передачу зобов'язання у звичайнiй операцiт на основному (або найсприятливiшому) ринку на даry
оцiнки за поточних ринкових умов.

справедлива BapTicTb фiнансових ашивiв i зобов'язань визначаеться наступним чином:1, Справедлива BapTicTb фiнансовиХ аtпивiВ та фiнансовиi зобов'язань, що
торгуються на активних лiквiдних ринках, ви3начаеться вiдповiдно до ринкових котирувань;2. Справедлива BapTicTb iнших фiнансових апивiв та фiнансових зобов'Ьзань,
визначаетЬся вiдповiдно дО загальноприйнятих моделеЙ на ocHoBi аналiзу дисконтованих
грошових потокiв iз застосуванням цiн, використовуваних в iснуючих угодах на поточному
ринку;
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ЗОБОВ,ЯЗАННЯ На 3'l,'l2.2019p оплати надходження
товару На 31.,l2,2020p
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ToBapucmBo з обмеженою вiOповiOальнiсmю "ПiOпрuемсmво з iноземнuмч iнвесmuцiямч "АСБлс- укрлIнд"
Фiнансова звimнiсmь, сютаOена за МСФ3, сmаном на piK, шо закiнчuвся 31 еруОня 2020р.

3. Справедлива Bapтicтb похiдниХ фiнансових iHcTpyMeHTiB визначаеться з
використанням ринкових котирувань. Утому випадку, коли TaKi котирування недоступнi або
Не МОЖУТЬ вiдображати ринкову ситуацiю в умовах високоТ волатильностi ринку,
справедлива BapтicTb визначаеться з використанням моделей оцiнки, заснованих на
припущеннях, якi пiдтверджуються ринковими цiнами або ставками, чинними на звiтну
дату.

Станом на 3'| грудня 2020 р. Товариство не мало фiнансових акгивiв та зобов'язаннь, якi
оцiнюються за справедливою вартiстю на перiодичнiй ocHoBi.

облiкова BapTicTb грошових коштiв, дебiторськот та кредиторськот заборгованостi, кредитiв та
займiв отриманих дорiвнюе ix справедливiй BapTocTi.

26. ПодiТ пiGля дати балансу

пiсля звiтнотдати 31 грудня 2020 року не вiдбулося жодних подiй, якiсправили б iстотний вплив
на пока3ники фiнансовоТ звiтностi Товариства та вимагали розкриття iнформацiТ в примiтках до
цiеТ фiнансовоТ звiтностi.

'l1 березня 2020 р. Всесвiтня органiзацiя охорони здоров'я визнала спалах KopoHaBipycy
covlD-19 пандемiею в знак визнання його швидкого поширення по всьому cBiTy. Багато урядiв
вживають дедалi жорсткiшi кроки, щоб допомопи стримувати розповсюдження Bipycy, а в
багатьох юрисдикцiях зараз 3атримують розповсюдження Bipycy, зокрема] вимагають
самоiзоляцiТ i карантинУ вiД потенцiйнО постраждалих, здiйснення заходiв соцiального
дистанцiювання та контролю або закриття кордонiв та мiст/регiонiв або HaBiTb кратни, проводяться
вакцинацiТ,

На дату оприлюднення фiнансовоТ звiтностi Товариство продовжуо свою операцiйну
дiяльнiсть. ЯкщО ситуацiя не змiниться, Товариство не плануе суттевих кориryвань своiх рiчних
бюджетних результатiв на piK, що закiнчиться 31 грудня 202,1 року.

Хоча керiвництво вважае, що вживае вiдповiдних заходiв для пiдтримки стiйкостi бiзнесу
товариства в сучасних умовах, продовження поточного нестабiльного дiлового середовища
може негативно вплинуги на результатита фiнансовий стан Товариства таким чином, який наразi
неможливО визначити. Фiнансова звiтнiсть вiдображае поточну оцiнку керiвництвом впливу
украТнського дiлового середовища на операцiТ та фiнансовий стан Товариства, Майбутно дiлове
середовище може вiдрiзнятися вiд поточноТ оцiнки керiвництва.
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