
Керiвництво пiдгоryвмо цю фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до принциrry лодмьшого
безперервного функчiоIryвання. Формуючи таке професiйне судхення, керisництво врахувало фiнансовий
стан Товарйства, cBo'i iсЕуючi намiри, прогнознi результати дiяльностi та досryп до фiнансових pecypciB, а

також проанаJIiзувмо вплив полiтичноi та економiчноi сиryацiТ в yкpaiHi на маЙб}тню дiяльнiсть
Товариства.

Пр апцапu облikовоl полirlluк u

Товариство веде б}хгалтерський облiк згИно з законом УкраiЪи (Про б}.салтерський облiк i

фiнансову звiтнiсть в yкpaiнi)) вiд 16,07.1999р. N9996-xIv та затвердженими MiHicTepcTBoM фiнансiв
УкраiЪи положеннями (стандартами) буr<галтерського облiку (дмi - П(С)БО). Облiкова полiтика

Товариства булуеться з використанням наступних принципiв б)r(галтерського облiку i фiнансовоi
звiтностi: aBToHoMHicTb, обачпiсть, повне висвiтленЕя, послiдоввiсть, безперервнiсть, нара)(ування i

вiдповiднiсть доходiв i витрат, превмюваБЕя сугностi над формою, iсторична собiвартiсть, едивий

грошовиЙ вимiрник, перiодичнiсть,

Пjдгmовка фiнансовоj звiтностi вiдповiдно до НП(С)БО вимагае вiд керiвництва застосуванtlя

певних су,l,г€вих бlтгалтерських оцiнок. Керiвництво також використовуе певнi судження при

застосуваннi принципiв облiковоi полiтики, Фактичнi результати мож}ть вiдрiзнятися вiд розрахункових,

Ilл фiнансова звiтнiсть складена згiдно з НП(С)БО, якi дiяли на 31 грудня 2020 року,

При складаннi фiнансовоi зв iTHocTi встаноь,iений кордон icтoтHocтi в розмiрi 1000 грн,

Опис лрннципiв оцiнкл статей звiтностi та методiв облiху окремих статей
звiтностi

концептуальна основа Б).(галтерськлй облiк та Фiнаясова звiтнjсть склада€ться згiдно з яормами

НП(С)БО та П(С)БО

Критерiй cyTT€BocTi - для визначення сугг€востi окремих об'ектiв облiку, цо вiдносяться до
акlивiв. зобов'яrань i власноrо ьапjталу Пlлпри.мсlва. ja пopil с) гl(Bocri

лрхйняти вепичиц у 5"" вiд пiдс}мку. вiдповlдно, Bcl)\ апивis. Bcix

зобов'язань i sласного капiтаJry станом на З1 грудIrя попередgього року;
- Дя виlначенtlя сугг.восl i оfiреv х видiв дочодiв i ви,lраl пороlоч

сутг€востi прийняти величияу, цо дорiвнюе 2 % вjд розмiру чистого

лри6) l ку {збитl} ) Пiлприсvс гва ra piK. UJo передус звiтноv),
- Порогом сутгевостi з метою вiдображення переоцiнки або

зменшення корисностi об'€ктiв необоротних активiв прийняти величину, цо
дорiвнюе 10 % вiдхиленню залишковою варmстiтакrх об'€ктiв облiку вiдii
справедливоI BapтocTi;

_ Дq роlнриfiя iнфорvаUii про celMeH lи порогоv сутп восl iдля
визначенrrя сегмента звiтвим приймати величину у 10 % чистого доходу
(виручки) вiд реапiзацii продукцii (ToBapiB, робjт, лослуг),

- дIя вllзначення оренди фiяансовою строк оренди прийняти за

величину, цо становить не менше, нiж 75 % сФоку корисяого використання

такого об'€кта оренди,

Одиниця облiку За одпниlцо облiку прийяятий окремий iнвентарний об'ект основних засобiв,

iншrrч необороlни\ ма lерiа,lьнл}. а,.lивiв , нематерlмьних aKl ивiв

Запаси Одиницею бухгалт€рського облiку запасiв с кожне найменування

вiдповiдних запасiв

Вибутгя Запасiв Метод списання запасiв здiйснюеться за методом iдентифiкованоi

собiвартостi вiдповiдноi одиницi запасiв
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Дохiд вiд надання послуг Дохiд вiд надання послуг визнаеться виходячи зi ступеня завершеностi
операцii на даг} бмаясу, Олiяк) сryпеня !авершеносli операцiй з наданЕq

посл}г (виконання робir) проводяться шпяхом ви]начсння питомо] ваги

вифаl. якi lдiйснило Товарисlво } lв'я,к} i] наданняv lакиj\ посл)l

Gиконанням робiт), у ]агальнiй очiкуванiй cyмi витрат та ]i наданвя

Фиконання), При цьому, до суми витрат, здiйсневих яа п€вну дату
включаються лише Ti виФати) якj вiдображають обсяг надаяих на шо дату
лослуг (виконаних робiт),

Витати Витати звiтного перiоIry вiдображаються у момент виникнення
зобов'язань та (або) зменшеввя активiв. Витратп, якi неможливо прямо
пов'я]ати з доходом певного лерjо!). вiдображаютьсq у складj витат того
звiтноlоперiоду, вякоvувониб}лизлiйсненi,

Влди забезпечень - Резерв забезпеч€ння витрат вiдгryсток та нарахувань ССВ на TaKi

суми ведеться на субрахунку 47l (Забезпечення виплат вiдпусток), Резерв

вiдгryсток визначаеться цомiсяtц як фактично Hapaxoвaнo'i заробiтноi плати

подiлевоi на кiлькiсть календарних днiв мiсяця нарахування i помножена на 2

днi гLrановоi вjдгryстки з }рахуванням вiдповiдноiсумя вiдрахувань ССВ;
- Забезпеченм призовоrо Фонry Фезерв виплат), Формуеться

rабеrлеченtlя при}ового фонду-с}м), lло пiдляlа. виплаli лереможцяv
roтepei вiDповiдно до опр}rлюлненлп }vов ii виrry(ку 1а провелення Ia

звiтний перiод;

- Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участi у

Фiнавсовi iввестп!ii Фiнансовi iнвестицii Товариства у дочiрнi пiдпри€мства облiковуються
за методом )частi у капiталi

облik основ н llx засо бiв

Основними засобами в 2020 р. визнаються налеr(нi Товариству Maтepiмbнi активи очiкуваний строк
викорисlання (експ,туатацi]) яких у господарськiЙ дiяльностi становить бiльше одного року Ia варiстю
понад - 20 000,00 гря..

Матерiальнi об'екти варгiсть яких не перевицуе суми 20 000,00 грн,, однак строк корисного
використаннrI яких бiльше одною року, класифiкуоться, як iнmi необоротнi матерiальнi активи.

Дя вйокремленrrя у складi ocнoвltrx засобiв ммоцiнних необоротних активiв встановлена

BapTicнa межа 20 000,00 грн,

Амортизацiя малоцiнних необоротних активiв BapTicтo менше 20 000,00 грн. нараховуеться у
першому мiсяцi ix використання у розмiрi l00%.

На даry складання бмансу ocHoBHi засоби вИображаються за iсторичною вартiстю,

Первiсна BapTicTb основних засобiв станом на З1.12.2014 р., з метою лроведення у вiдловiднiсть

д:tних податкового та б),хгмтерського облiку, одноразово була скоригована, у зв'язку з чим, первiсна
Bapтicтb частини основнrх засобiв дорiвню€ Еулю, В подальшому перер:жунок (доочiнка) первiсноi
BapтocTi основних засобiв, якi станом на З l,12.2014 р, визначено за Еульовою вартiстю. не проводилися,

Амортизацiю об'ектiв основних засобiв вараховусться наступним методом:

- будинки i споруди - прямолiпiйппм методом виходячи з вiдповiдного TepMiHy корисного
використанIrя, Група З



- машини i пристроI - прямолiнiЙпим методом виходячи з вiдповiдного TepMiHy корисного
використання, Група 4

Катеmрiя
TepMill корпспого
використання, мiсяцiв

Групд

Будiвлi z40 з

1Е0 з

Катеmрiя
TepMiп корисного

викорпстаняя, мiсяцiв
Група

Термiналй 60 1

Системи обробки m зберiганIrя 60

Прiнтери 60

Т€левiзори 1

Комп'ютери 60 4

Модеми зб

Кондицiрнери 60

Монiтори 60 4

Радiо-обладяанtя бL)

Сервера 60 4

Телефони 60 4

вiдео та Фото Texнika
(обладнання)

60

Сканери 60

спчтяiковi антеяи б0

60

системнi блоки 60

Конвектори 60

Генератори 60

безперебiйного живлення
24 4

Охорона сигна,riзацiя 60 4

Детектор валют б0 4

Обiгрiвачi 60

Маршрутизаmри

60 4

Комутатори 60

60

Пилососи

60 4

Кавоварки 60

холодильники 60 4

Мiкрохвильова пiч 60



-iнструменти, прилади,
TepMiHy корисного використання,

iHBeHTap (меблi) - прямолiнiйнпм методом
Група 6

виходячи з вlдповlдного

Категорiя
Термifi корисного

викорнстпппя,
мiсяцiв

Група

Меблi 60 1

лайбокси 48 4

Сейфи 60 4

стелажi 48 4

-iнmi об'€кти освовних засобiв - прямолiнiйним методом виходячи з вiдповiдного TepNliнy

корисного використання - 144 мiсяцi, Група 9,

Лiквiдацiйна BapTicтb дорiвнюс нулlо.

При прийнятгi рiшення цодо змiни облiковоi оцiнки основного засобу, з насryпноrо звiтного
перiоду амортизацiю нарахову€ться виходячи з нового змишкового строку експлуатацii. Нарахована

ранiше амортизацiя не перераховуеться.

ОбJt i к напаrперiал ь п uх акmuвiв

Визнання i оцiнку немmерiальних активiв, а також бусалтерський облiк та вiдображенпя 'lх у
фiнансовiй звiтностi здiйсню€ться у вiдповiдностi iз вимогами П(С)БО 8 <Нематерiальнi активил,

Амортизацiю нематерiальнlтх акпiвiв нараховуеться прямолiнiйним методом.

Нарахування амортизацii нематерiмьних активiв здiйснюсться iз застосуваншIм методiв. протягом
таких cTpoKiB:

Групп
Строк дii, права

група 1 - права користування природними рес}рсами (право корисryвання

lадраvи, iншиvи рес}рсаvи природного середовиUlа. леологiчною та iншою
нформацi€ю про природне середовице);

правовстановлюючого

докумеята

група 2 - права корисryвання майном (право користуваняя земельною
lllqнкою. Hpiv права посliйноlо корисг)вання rеllельною дijянкою, вiдповiдно ло

}акону! право користування будiвлею, лраво на оренду примiщеиь тоцо);
правовстановлюючого

грула 3 - права на комерцiйнi позначення (права на торговельнi марки (знаки

ця юварiв i послуг), комерцiйЕi (фiрмовi) найменування тощо), KpiM тих, витати на

цндбання якхх впзнаються роялтi;

правовстановпоючого

група 4 - права ва об'€кти промисловоi власностi (право на винаходи, кориснi
{оделi, промисловi зразки, сортя рослин, породи тварин, компоЕування (,гопограФii)

mеграJlьниr чiKpociev. коvерцifiнi rа.vницi. в loM} числi ноу-),ау. заj\ис1 вiд
lедобросовiсноi конкуренцii тощо) KpiM Ttfx, витрати на придбання якпх визнаються

5 poкiв

група 5 - авторське право та c)tt{iжHi з ним права (право на лiтературнi,
(удожнi, музичнi твори, комп'ютеряi програми, програмIl дя електронно-
)бчислювмьних машин, компiляцii данrх (бази данrх), Фояограми, вiдеофами,
]ередачi (програми) органiзацiй мовленIiя тощо) KpiM тих, виФати на придбання яких

2 рокп



група б - iншi Heмaтepiалbнi активи (право на веденtlя дiяiьностi,
rикористання економiчнlr,х та iндrих привiлеiъ тощо)

вiдповiдно до
правовстановлюючого

Облiк BapTocTi, яка амортизу€ться, нематерiальних активiв ведеться за кожним з об'€ктiв, цо
входить до скпаду oкpeMoi групи,

Якшо вiдповiдно до лравовс lановлюючого док) veн] а .трок дiТ права корист) вання неvа lерiмьного
активу не встановлено, такий строк становить 10 pokiв безперервноI експлуатацiL

Для цiлей нарахування амортизацii лiквiдацiйна BapTicTb нематерiальних активiв лрийнято qK так\.

що дорiвнюс вулю, KpiM випадкiв, визначених п.28 П(С)БО Е (Нематерiапьнi активи>, а саме:

. коли iсну€ невiдмовне зобов'язання iншоi особи щодо приабання цього об!екта наприкiнцi строк}

його корисного використання;

. коли лiквiдацiйна BapTicTb може 6}ти визначена на пiдставi iнформацii iснуючого активного ринку
i очiкуФься, що такий ринок iснуватиме наприкiнцi строку корисного використання цього обlекта.

HeMaTepiMbHi активи iз невизначеним строком корисного використання не амортизуються,

Переоцiнка BapтocTi нематерiмьних активiв на даry бмансу здiйсню€ться тiпьки } разi, якшо icH5c

ак lи вни й ринок. шо до,lволя. виlначи lи i\ справелrив1 Bapric rb

ТМЦ llп ,пuччасово окушлванж mерчmорiях

На балансi Товариства облiковуоться ТМЦ, якi розташованi в зонi АТО та Криму, А саме:

Нерухоме мдйпо

Залпшок па рахуЕку 15 по Доясцькому представнпцтву

Залпшок на paIyHKy 15 по Горлiвське представппцтво

Iпв.попrер нsзва
BapTicтb рахунок l031

гDн.
Амортпзацiя рахунок 13l1

грй.
000007671 Будiвля представництва

(Горлiвка) 2Е8706,0з 288706.0з

000011674
Нежиле примiщення
(Коаматорськ) |1,162.4з 11162,43

назвд кiлькiсть BaDTicTb. гDн

Лайтбокс 2000*500 одностороннiй 2 13895,20

Обiгрiвач масл, l 411,00

Принтер CANON 2200 1 425,00
система гччного зв'язкч 1 2\,76,14

Всього 5 16907,94

назва кiлькiсть BaDTicTb. гDн

TepMiHал зi сканером 1,,7 2425l.6.9,7

Всього \7 2425'.6.91


