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(ПАЛЛАДlУМ ФlНАНС},

3BiT чlодо аулуlту фiнансовоТ звiтностi

Думка

Ми провели аудит фiнансово'i звiтностi тоВ (ФlНАНсоВА компАнlя (ПАЛЛАДlУМ ФlНАНс)Gадалi - КомпаНiя), tло складаетЬся з БалансУ 1Звiту про фнанСовий стан) станом на 31 грудня2020 р, Звiту про фiнансовi результати (Звiту'про сliкуiнЙ доriд1, Звiту пiо влаiниИ капiЪл, Звiтупро рух грошових коштiв (за прямим методом) та звiтiих даних за piK, що iакiнчи"a" a"Ъ"a""rоодатою, i примiток до фiнансово'i звiтностi, вклЬчаючи стиiлии 
"r-Ьд'з"Ь"ущr* оопкЬ"r*Ъопir"*.

на нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додаеться, вiдображае достовiрно та повно, в ycix сугтовихаспектах фiнансовий стан компанii на 31 грудня zozcj р., П бrнансовl результати i грошовi потоки заpiK, що закiнчився зазначеною датою, в,дпоЁiдно до закону}краiни "ilйбr";;r;;.;й'оопi* r"фiнансову звaтнiсть в yKpaIHi) та Мiжнародни'х сriпд"рiЬ bi*"r"o.o', звiтностi (МСФЗ).
Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА),
нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi (вiдповiдальнiсть аудитораза аудит фlнансовоТ звiтностi) нашого звiту, Ми е 

"езапЬ**r"" 
по вiдношенню до Компанi'i згiдно зМiжнародним кодексом етики професiйн"i оу"r"пi"lБ |.йЬч"о . мiжнароднйй ста;;;;;"""незалежностi) Ради з Мiжнародни* стандартiв ети*и'дл" бухгалтерiв (Кодекс РМСЕЁ) БЪr""r"r,вимогами застосовними в ykpaiнi до нашого аудиту фiнаньовоi звiтностi, а також викънали iншlооов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та кодексу'РМСЕБ, м" 

""а*"сrЪ, що ;й;;;;; ;"r"аудиторськi докази е достатнiми i прийнятними для Ьикористання iх як основи дп" "аrоi iyr*",
lнформацiя, tцо не е фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора цодо нет
управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, lнша iнформацiя складаеться зlнформацii фiнансовоi компанii, Довiдки про оос",.,а iin"ii"i" укладених та виконаних договорlв знадання фiнансОвих послуг, ,Щаних прО BapTicTb акгивiв, щодо яких лiзинГодавцем уй"i""iдоговори фiнансового лiзингч та про джерела бiнансування нових договорiв фiнансового лiзингу,
Да+i.njх_про обсяг i кiлькiсть уйад""r" rа в"*она*их договорlв фlнансового лiзингу, Даних про
I::a:il], ?1ylaHi договори факторингу, iнформацli про рух обсягу деоirорсо*Ьi Таоор.Ь""о"r,,наоуrоl за договОрами факгорингУ, .Qаних про укладенi та вЙконанi договорй з ,"да"""'*оrr," упозику, в тому числi i на умовах фiнансового кредиту, iнформацi.i про рух ,jО""rуЁЪii"р.iЪiзаооргованостi за виданими кредитами/позиками, !iних'про структуру основного капiталу таакгиви фiнаrсовоi установи, lнформацi] щодо paxyHkiB бiнансовоi компанiт в банкiвських
установах, flаних про структуру iнвестицiй фiнансЬвоt компанi'i, Даних про обЙi," *й"*"r,
!9!o89piB гарантiТ, Даних про стан виконання та причини припинення договорiв гарантii, Даних провеликi ризикИ фiнансовоi устаНови, але не мiститЬ бiнансовоТ звiтнО"ri ," 

""rЪrоЪ"irу 
Ьйrор"щодо Hei,

Наша думка щодо фiнансовоi звiтностi не поширю€ться на iншу aнформацiю та ми не робимовисновок з будь-яким piBHeM впевненостi lцодо цiеТ iншо'i iнформацiТ.'

l :" :,*y : нашим аудитом фlнансовоi звiтностi нашою вiдповiдальнiстю о ознайомитися з iншоюlнформацiою та при цьому розглянуrи, чи ic'ye суттова нБвiдпЬвiднiсть nn,* irrоЙ i"фоЪ"Ъцl.о iфiнансовою звiтНiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, аОо чи ця iншаiнфjрмацiя виглядае такою, lло мlстить 
"y.r"""'"r*fr"nb""i я*що i" oc*o"i пЬоi"де-"оr ,."""

!:9:]] _11 
до*oдимо.висновку, що ic'ye .уrr."" 

""фr.пЬ"ня цiот iншоt i"фор"iцii йй rоооi'"за"iповlдомити про цей факг. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно oyno о-"й"йi";;;;;;

Ас с rоwе uk,a пе s а феmьёr of crowe G оьа Each mеmьеr пrm of crowe Giobal ]s . separale and ndepe.dent legal ent ty Ас crowe ukra пе апб ls:I];j:'^1?:y""",ff}y,r lаыеlоr any acls orom sslo^ ы с."" сь6"] 
"i""y 

й;;;;;Ё;; з;";" G "ь,
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ВiдповiдальнiсТь управлiнськоrо персоналу та тих, коrо надiлено найвиtцими
повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть

Управлiнський персонал несе вlдповiдалЬнiсть за складання iдостовiрне подання фiнансовоi
звiiностi вiдповiдно дО Закону УкраiнИ uПро бухгалтерСький облiк та фiнансовУ звiтнiсть в YKpaiHiD

та МСФЗ та за таку систему внлрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визнача0

потрiбною для того, щоб зjбезпечиrи складання фiнансовоi звiтностi, lцо не мiстить сугтових

викривлень внаслiдок шахрайства або помилки,

При складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський пер_сонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку

здатностi компанii продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, розкриваючи, де це

застосовано, питання, tло стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення

про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, KpiM випадкiв, якtло

уiр"-пr"i*йи персо"ал або плануо лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не мае

iнших реальних альтернатив цьому,

Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом

фiнансового звiтування KoMnaHii,

вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi

Нашими цiлямИ е отриманнЯ обlрунтовано'| впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить

сугтевого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, lло мlстить

нЬшу лумку, ббrру"това"а впевненiсть о високим piBHeM впевненостi, проте fiе гара:lу0, що аудит,

проiедений вiдповiдно до МСА, завх<ди виявить сrгтеве викривлення, якlло воно lcHyo,

викривлення можуть бри результатом шахрайства або помилки; вони вважаються супевими,

"*(Ь 
о*р"rо 

"Оо 
Ь сукупностi,'як обlрунтовано очiкуеться, вони можлЬ впливати на економiчнi

рiшЬннj користувачiЬ, tло приймаються на ocнoBi цiе] фiнансовоl звiтностi,

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуомо професiйне судження та

професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту, KpiM того, ми:

о iдентифiкУомо та оцiню€мо ризики сугтевого викривлення фiнансовоi звiтностi внаслiдок

шахрайства чи помилки, роiробляеЙо й виконуемо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi

ризики, а також отримуомо аудиторськi докази, що о достатнiми та прийнятними для
використання'|х як основи для нашо"l думки, Ризик невиявлення сугтевого викривлення

внаслiдок шахрайства о вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскlльки

шахрайство l\,tо*" 
"aо""rt4 

Ьмову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або

нехтування заходами внутрiшнього контролю,

. ОтРИМУ€Мо розумiння заходiв внлрiшнього контролю, цlо стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки [цодо

ефекrивностi системи внутрiшнього контролю;

. оцiнюомо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обlрунтованiсть облiкових оцiнок i

вiдповiдних розкриттiв iнформацii, зроблених управлiнським персоналом;

. Доходимо висновку цlодо прийнятностi використання управлiнським персоналом.припущення

про бЬзперервнlстЬ дlяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на ocнoBi отриманих

аудиторських доказiв, робимо висновок, чи icHye суттева невизначенiсть tцодо подiй або

yiroB, якi поставилИ б пiд значний cyMHiB мо)(l.tивiсть компанiТ продовжити безперервну

дiяльнiсть, Якщо ми доходимо висновку щодо iснування TaKoi сугтово-l невизначеностi, ми

повиннi привернуги увагу в своому звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацii у

бiнансовiи звiтнбстiъбо, якщо Taki розкриття iнформацi-l б неналежними, модифiкувати свою

fryMKy, Нашi висновкИ l'рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту

]уд"iора, BTiM майбутнi подjj або умови можrIь примусити Компанiю припинити свою

дiяльнiсть на безперервнiй ocнoBi,

. оцiнюемо загальне подання, струкгуру та змiст фiнансовоi звiтностi включно з розкриттями
iнформацil, а також те, чи показуо фiнансова звiтнiсть операцii та подii, [цо покладенl в

основу 11 складання, так, щоб досягги достовiрного вiдображення,
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lL::::l"]]:,-1o тим, кого надiлено наЙвиlлими повноваженнями, iнформацiю про запланований
9?::'| "," 

проведення аудиту та суггевi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суггевiнедолlки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту,
ми також надаемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, lцо ми виконаливiдповiднr етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляомо lм про Bci стосунки й iнmi питання, якlмогли б об/рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де цезастосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв,

3BiT rцодо вимог iнlлих законодавчих i нормативних aKTiB
у ыдловiдностi до вимог Закону Украiни (про аудит фlнансовоi звiтностi та аудиторську дiяльнiсть>аудитори мають надати додаткову iнформацiю,
OcHoBHi вidомосmi про ауdumорську фiрму
Повне найменувення

Мiсцезнаходження

lнформацiя про включення до Реестру
аудиторських фiрм та аудиторiв

ТОВ Аудиторська компанiя <Кроу yKpaiнa)

03040, м. КиТв, пров, Задорожний, 1А
Нолер реестрацir в PeecTpi аудиторlв та
суо eKTlB аудиторськоi дiяльностi 3681

Суб'екг аудиторськоТ дiяльностi, який мао право
проводити обов'язковий аудит фiнансовоl
звlтностl

Суб'окт аудиторськоi дiяльностi, який мае право
проводити обов язковий аудит фiнансовоТ
звlтностi пiдприемств, що становлять
суспiльний iHTepec

партнером завдання з аудиту, результатом якого е цей звiт незалежноrо аудитора, е Вiталiйlавриш.

Вhалiй Гавриш
Партнер

Honep ре€сrрацli в Peccтpi аудгторlв та
cyo,eKT|B аудиторськоl дiяльносri 1О0594

м. Киiв, Украlна
'19 березня 2021



доrпЕ l
,о fuimЕоЕr@(fl!щryгу)
6]aЕчrчdfrо 6!fiy l 'J.rЕльвi вЕ.оrя до Фнsчс.воi звiтяосгi'

Дата (рiц

Вхд екопойчноi дirльпосп

Сер€дш кiJькiсIъ прsцiвнпкiв

Налавня iнпtrх фпапсовкх посщт (KpiM страхlвання тs пепсiйпою
забсзпечеппя), п, в, i. у,

за r(вЕД

l5
Адреса, телефон вулиця JЪВА
Ощнпця вимiру: Trrc, Фн. без деояткового знак.

31 груд я 2020

про с]т),,,й д.*iдХформа
Ns2), rрошовi показники якого наDодятъоя в гриrяях з копiйхамп)
СкjIадено (зробиm позндчку "ч" у вiдповiднiй клiтипцi).

за полоr€ннями (отандартами) б}хгштерського облiRт
la v|жяародниvн с mн]арвми фiнднсовоi звiгнос гi

Бшанс (}BtT про фlшнсовпй стiн)

l!r0l00l

Актпв
код нл кiпсць

2 .3 .l

l. Необоротнi акrиви
Нематерiальнi активи l000

l00!
ядкопячеllа аморпrзацtя l002

Незаверцlенi капiтмьяi iнвеотицii l005
l0l0 .l

10l 7] 7]

10l2 з5 69

IпвестицiйЕа Еер}tомiсть l0l5
Первiсяа варпсть iнвестяцiйноi нер}хоrчосп l0l б

3ноо iнвеотицiйноi Bep}ToMocTi l0l7
Ловгострокоsi бiологiчяi аI(l1ви l020

Пgрвiýнs варпотъ довгостокових бiолопчнпх ахтивlв l02t
l022

Довгостроховi фiнансовi iнвеотяцii:

lкi облiков}юlъся з! меmдом }частi в кдпiт.,,ri

il{mtl\ пiдприемстD 10j0
iнпli фiнаясовi iнвесtl'цii l0]5

Довrостроковs дебircрська заборгомнiсть l0.t0 15 6|6 19 600

вiдстроченi подsповi sктrrвt I0.15

Г\]вiJ l050

Вiдстроченi .кDiзliцifi Hi вхтратя l060
3алишок коштiв у централiзованя\ стаховtх рсзервних фондах ]065

Iншi необоротпi sктивн 1090

} сього ra розпirот I l095 75 6ý{ 19 60{

tr. ОборотнiакT llви
100

Виробнячi залася 10l

НезавершоЕс виробництво 102

Гоmва прол]-кцiя l0з
Iоварп l0J
поmчнi бiологiчнi sкпвх l0
Лепозип перестаýвання
Векоелi олсрlканi l l20

Д.6iюрсьш иборгованiсть за прод-'кцiю, ювзри. робов. посгч-гt 1l25

Дебiторська заборrоD.нiстъ зв розраrанкамя:
за Dидзними зDаlсамI,i l l]0 62 .l J.15

l lз5

у ]ому чиýлi з податr.т на прхбуmк l1зб

Дебimроъкд заборrовsвiсть зд розраVнкамн з нарехованш доходв l.r0 1.15 2 з51

Лсбircрська заборrованiсть за ро]ра\.lнкзitв iз вн\ трппнi\ розра\-\нfi ,в l l,l5
Iпша поючна дебimрська заборгованiсть 155 68 9lб 90 665

Поmчнi фiнаноовi iявестицii ] I60 lз1 662 1.18 958

Грошi тэ ii еквiвалеятя lб5 6 162 20 ?0l
l66
16,| 20 701

Витрати майбутяiх перiолiв l70 9

Частка перестр&ховfiка у ста\ових резервж 1180

рсзсрs&х довгоотоковш юбов'язýнь
l 18l

ltr
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СагаirдаN Вiк,Iорiя ]\Itlкo.-raЪBa

дерr(явну полiтхку у офрi сmтистиr(и,



Il
I
l
l
l
l
l
I
l
l
l
l
l
t
l
I
l
l
l
l

Ддта Фiк, мiсяrъ, чисдо)
Пiдпрrrсмство ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВЦАЛЬШСТЮ я

"ФIнАнсовл комIIлнtя,,IIллJIАдум ФIнлнс"
(пайменуванн!)

3BiT про фiпаrrсовi резу"ътsтц (Звiт цр с}\rýтЕпй доriд)
зд Pilс 2020 р.

Форма N2 Код за ДКУДГ-Тббб-l
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стлття Ko.r

ряIка
за rBirпrrir

rrepio:

Зд altцtol,i.lHпir
lrерiод

llопередвього
poкf

l 2 J "l
Чистий дохiд вiд реалiзацii прол}-кцii (ToBapiB, робiт. послуг) 2000 зб 99з 36 575
Чuсmi заробленi сmраховi премti' 2010

премii' пidпuсанi, всlлова cyjna 201 1

пре],lii:, пере daчi у пере спрахування 2012
змiна резерву незаробленuх пре.|1,1iй, вапова cyJlla 20l з
змiна часlпкll переспраховuкiв у резервi незароб.|ленчх
премiЙ

20]1

Собiвартrсть реалiзованоi прод,кчii
(товарiв,робiт, послl,г) 2050 (

Чrcmi понесенi збlllпкч за cmp(xoыLrиu вuплаmацч 2070
Влrовиri:

прибlток 2090 зб 993 36 575
збI{юк 2095 )

loxid (вuпрапч) вid з_\|iнч у резервах doBzocmpoKoBttx
зобов'язань

2l05

,Щохid (вuпраmu) вid змiнч iнш|а cmpжoчLtx резервiв 2] I0
aMiHa iHulux сmраховllх резервiв, Baloqa сума 21l ]
змiна часmкu пересmрФсовuкiв в iцut|x сmраховllх резервах 2l]2

Iншi опсрачiйнi :охоли 2|2(l 557 8

у пому чuс,,li :

ooxid Bid змiнч варпосmi aKmuBiB, якi оцiнююmься за
справеdпuвою варпiсmю

2]2l

doxid Bid первiсно?о вuзнання бiо.lо?iчнuх акmuвiв l
с i Ll ь с ь к ozo с п оdарс ь к о l' п ро фкц i i'

2122

doxid aid вuкорuспання кошmiв, Buяiлbчeчux Bid
опоdапкування

2123

Адмiнiстативнi влпрати 2lз0 ( 3009 2 692
Витрати на збl,т 2l5 0 ( 3 ) )
Iншi операчiйнi витрати 2l80 ( l2 ) 2 849 )

ч mому чuс"li:
вuпраmч Bid змiнч варmосmi акпuвiв, якi оцiнююlпься за
с пр ав е dлuво ю в арlпi сmю

2181

вumраmч вid первiсноzо вuзнслння бiоJlоziчнчх aKпuBiB i
с i л ь с ь к ozo с п oda рс ь к о i' п роdу к ц i i'

2]82

Фiнансовиli результат вiл операцiйноiдiяJrьностi:
приб}"mк 2l90 з4 526 зl042
зби-юк 2l95 ) (

,Щохол вiл 1^racTi в мпiталi 2200
iншi l|iнансilвi,lохtllи 2220 2 0lб
|нlrri.tоrо:и 224l) ll з77 8 з42

I lllo_,ll.) чt!с.li:
illxii BiO б.lа?оdli|нOi ()о]lо:lо?ч

221

Фiнансовi витрати 2250 ( 43 554 38 74l )
3трати Bi: rчастi в капiтт 2255 ( )
lншi витрати 2270 ( 53
Ррчбуtпок (збuпок) Bid вп.пtву iнфlяl|il на _чоне,парнi спаmmi 227 5



додатка

Фiнансовий резуJIьтат до оподаткування:
прибl"юк 2290 z з49 2 б()6

збиmк 2295

Вrфати (дохiд) з полаrц, на прибl"юк 2з00 (42з) (469)

Пр"ф"ю* (збrюк) вiд припиненоi дiяльностi пiсля
оподатIqваннJt

23 05

Чrrстий фiнансовиir резу.пьтат:
приблток 2350 | 926 2 |з7

збrюк 2355

сукупниЙ

IV. РОЗРДХУНОКПОКЛЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI

дндтол
ич

lo

HlKoJlACB BlKToP АI]АтолIЙович

II.

С,гlття код
рядкд

За звiтнIrl-r
перiо;r

за анапогiчнпй
псрiо.л

попередньOг0

року
l 2 3 {

Дооцiнка (} цiнка1 необоротних акгивiв 2400

Дооцiнка (чцiнка) фiнансових iHcTpyrreHTiB 2405

Накоплtченt црсовr рlзницl 2,1l0

часr*а iншоm сукупного дохо.ry асоцiйоваr а( 1а спiльних
пiдпоиемств

24l5

Iнший сукупний лохiл 2445

Iншиr-r сукупнuri дохiд до оподаткl,вання 2.150

П"д"m. ""гrрйу_ц 
,""Ъаний з iншим суку,пним доходqL 2455

Iншиr1 сlкl,rпrrtii.цохiд Itiс.пя оIIо;IаткуваIпlя 2{б0

Сукупнпir лохi,r (cyпra рядкiв 2350, 2355 та 2,160) 2{б5 | 92б z |з7

IП. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕР витрАт

наlва стаг,l i код
рядка

за звiтниri
rtерiол

3а андlогiчнIrri
перiоr

попереднього
року

l 2 J -l

Матерiальнi затрати 2500

Вrграти на оп,T аry праrч 25 05 989 995

Вiдрахуванrrя на соцiальнi заходи 25l0 |97 l48

Амортизаця 25 l5 34 з5

IнIцi операцiйнi витрати 2520 4 7l5 4 36з

Разоlt 2550 5 935 5 54l

Сдгайдак Вiкгорiя МиколаiЪна



l
l
l
l
I
l

Дата (pit<, мiсяць, число
Пiдприсмство ToBAPIlcTBo З ОБМЕrКЕНОЮ ВlДПОВЦА"lЬНtСТЮ "ФlttrНСОВ-{

коN{IьнIя " пА_rLlАдIуN{ ФIнлнс"
(найменування)

Звiт про pvx грошових коштiв (за пря}i]r}r MeTo:o:rr)
]а PiK 2020 р.

Форма Nз код за ДкуДГl:lt ом l

l
l
l
l
l
t
l
l
l
t
l
l
l
l
l

Стаття коJ За звiтний перiол За аналогiчний перiол
попеDедньою DoKv

l 2 J .+

I. Рух коштiв у результатi операцiйноi дiяльностi
Надrодкення вiд:
Реалiзацii про.ryкцii (mBapiB, робi1 послуг) з000 36 662 з5 959
Поверненtrя полаткiв i зборiв 3005

у mму числi податr<у на додаrry BapTicTb 3006
IJiльового фiнанс1 вання 3 0l0
Надходдсння вiд оцимання q,бсидiй. дотацiй 30l l
Налодження aBaHciB вiд поý-пцiв i заlrовникiв з0l5
Налходження вiд повернення aBaHciB 3020 .l

налодження вiд вiдсоткiв за за]ишкаllи коштiв на
пOючних рахунках 3025 29]'
Надходження вiд боржникiв неl,сmйки (штрафiв, пенi) 3035
На,цодхення вiд операuiйноi оренли 3040
Налtо.Фкення вiд отrшlанrrя рояrтi, aBmpcbKrдr
винаmрод

з ()45

На,цодженrrя вiд страхових премlй 3050
Налхо,9кення фiнансових },станов вiд повернення позик 3055 l7l 360 l45 690
IHmi надходження 3095 |2 77l 20 877
Витрачання на оплац,:
ToBapiB (робiт, посщт) з l00 | 7zз 156з )
Прац з l05 76з 778 )
Вiдрахl,вань на соцiаT ьнi заходи зll0 207 l55 )
Зобов'язань з податкiв i зборiв зll5 627 5l8 )
Вrграчання на огrlаry зобов'язань з полатк1, на прибуюк зllб 442 з29 )
Вrтграчанtlя на оrпаry зобов'язань з податtý, на додану
BapтlcTb

зll7 ( ) ( )

Вктрачанlrя на оп-,tац_ зобов'язань з iкших податкiв i зборiв зll8 ( l85 )
Витрачанrrя на огr-rац, aBaHciB зl35 ) )
Вrграчанtrя на огrrаry, повернення aBaHciB 3140 ) ( )
Ви:грачання на огшаry цiльовпх BHecKiB з l45 ) ( )
Вrграчання на оп,rаry зобов'язань за страховими
коЕIрактами з l50

( ) ( )

Вrrграчанlrя фiнансових \,станов на надан}ul позик 3155 lзб 685 ( 168 280 )
Iншi вицачання з l90 l5 ( з5826 )
Чистиri p.r-x коштiв вiл операчiйноi дiяльностi зl95 8l 068 _4 59l

II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйноi дiяльностi
надtодr<еrrrrя вiд ралiзачii:
фiнансовl.щiддgg:.rчiй 3200 |55 477 3 953
необ9д*{ffi актй'Ь1 3205

32l5
.fcH.]1B з220

алiоJжсння Bi,1 .tсривативiв з225
НаJходженttя Biд погашеннrI позик 3230

КЕф,a'drfurд вифlтяfiбчiрнього пiдприсмства та
llцоrlоQподаDськоl o.Dtюill з235



lншi надходхенtrя 3250
Вrграчанrя на придбання:

фiнансових iнвестицiй 3255 l74 65l ) lз l 086
необоротrlтх активiв 3 260 (

Виrrпати за деривативами з270
Витачання на наданнJr позик 3275
Вкграчання на прилбанля :очiрнього пi:прислtства та
iншоi господарськоi одиницi з 280

( ) (

Iншi гrT атежi з290
Чистиr-l рlх KoltrTiB вiд iIlвестlrцiiiноi лiя.пьностi 3295 -19 l71 -lz7 1зз

III. Рух коштiв у рeзультатi фiнансовоi дiяльностi
НаlЕодrсеrшя вiд:
Власного капiтагry зз 00 29 000 75 900
Оцимання позик 3305 l67 990 250
На,Ф<одження вiд прда:ку частки в дочiрньому
шдприемств1 ззl0
Iншi нал,tодження 3340 574
Витрачання на:
Викуп власнж акцiй зз.l5 (

погашення позик 3350 206 545 46 l00
Сп,rаry ливiлеrrлiв 3355
Витрачання на сгrlаry, вiдсоткiв 3360 ( з7 800 795
Вrграчаrпrя на cmlaTy заборгованостi з фiнансовоi
ореtци

зз65 ( ) (

Вrграчанrrя на прилбанrrя частки в дочiрньопýl
пiдприемствi 3370

) (

Витрачання на виплати неко}rгрольованим часткам у
дочlрнlх пдприемствах зз75

( ) (

lншi гrlатежi зз90
Чrlстrrй p5lx коштiв вiл фiнапсовоi дiя.,Iьносr,i 3395 -47 355 l35 829
Чlrстrrl"r pvx t,poпloBlrx коштiв зд звiтнrrri ttepio.t 3{00 l4 539 4 105
Залшlоклп*r.дочаmк року _.r@-* з405 6 162 205
В.r,,rиЁбi ни "алюйтеiв "а 

за"ишi ,-'фlцi#*Ьk;ý
,"_;r+ 'I,] ..bblid

з4l0
За-rишок ttorttTiB на кiнсць Dоц )34l5 20 70l 6 162

l

цлтолМо{;
:)
п €В ВIКТОРЛНДТОЛIЙОВИЧ

l йll Слt aii,raK MlrHo.taiBltasPWy
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l
l
l
l
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l

Дата (pitc мiсяць, число)

ПЙприемство ТОВДРИС"ТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВЦДЛЬНIСТЮ .ФIЕ{НСОВД за еДРПОУ
KoMIIAH ш .пА-пJlАдIум ФlнАнс"

(ваймен}ъsння)

Звiт про в.пасппй капiтсl
t& PiK 2020 р.

KoJIl
20?):= -,4,

lД9}l_ш*а]ч,*-,-

Фор}rа ЛЪ,| Ko.1 за ЩVДГr8обБl

Стаття

код
ряд-
ка

Зарес-
строва-

ний
(пайовий)
капiтал

Капiтал
у лоочiн

- ках

Додат-
ковий

капiтал

Резер-
вний

капiтал

Нерозпо-
дiлений

прибуток
(непокри-

тий
збиток)

Нео-
пла-

чений
капiтал

Вилу-
чений

капiтал

Всього

t 2 J 4 5 6 1 8 9 t0
залишок на початок
року ,l000 ,7,1 0о0 ,l000 |12 2l19 8з 2з1

Коригування:
змiна облiковоi
полiтики 4005
Виправ,Tення поrrилок ,+0l0

Iншi змiни 4090 (4 000) (3 999)

Скоригований зали-
шок на початок рокy 4095 17 000 l12 2 \20 19 2з2

Чистий прибуток
(збиток) за звiтний
перiод 4t 00 | 926 \ 926

Iнший сукупний
дохiд ]а звiтний
перiод 4l l0
!ооцiнка ýцiнка)
необоротнrоi активiв 4lll
,Щооцiнка ýцiнка)
фiнансовrл< iHcTpyMeHTiB 4llz
Накопиченi KlpcoBi
рiзнlщi 4llз
Частка iкшого сукутurого

доходу асоцiйованих i
спiльнrтх пiдrцlиемств 4ll4
Iнший сr,к},пний дохiд 4l lб
Розполiл прибутку:
вrrплати власникам
(дивйенди) ,1200

Спрящваlrня прибутсу
до з ар€€сц)ованого
капiталу 4205
tsцрах)-вання до
резервного капiтапу 42l0 96 (96)

Ь,,

)),,

,уа{}

1
0



Пршбання (продаж)
некоrтФольованоi
частки в дочiрньом},

6811о 0оо

ы.""i'9

€в BIKTOP АнАто-[IЙовltч

Сагайдак миколаiвна
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I]i_Illpl,(чcIBo

l

l
l

l
l
l
l
t
I
l
l
I
l
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l
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l
l

Дага (piK. viсяць. число)

ТОВДРllСТВО ]ОБillЕЖЕНОЮВlЛIIОВlJА,IЬНIСТК)"ФIНАНСОВА ]аСДРП()У
ко!lIlлнlя " пл,t-:Iл.l I },}l ФIнлнс"

(найменування)

Звiт лро власвий капiтrл
зr PiK 2019 р.

K().lll
2020 0l 0l

,12] 59l ]0

Фо р i! а,\i.l Ко. r,u .'l Kt'. l Гttвttвtl-ТВtlТБ_l

С,гаття

код
ряд-
ка

3арес-
строва_

Еий
(пайовий)
капiтал

Капiтал 1
дооцiн-

ках

Додат-
ковий

капiтал

Резер-
впий

капiтал

Нерозпо-
дiленlrй

пршбуток
(Еепокри-

тий
збпток)

Нео-
пла-

чений
капiтал

Вилч-
.reH и й

капiтал

Всього

l 2 3 ] 5 6 ,7 li 9 l0
залишок на початок
DoKY {000 5 l00 j 89 5 l9.1

Коршгуванвя:
змiна облiковот
полiти ки 4005
Виправлення помилок 40l0
lншi змiни ,l090

Скориrованшй lа;rп-
шок на початок pol(v ,l095 5 I00 lJ9 5 l 9.1

Чистий прибуток
(збпток) за звiтпий
пеlliод 4l00 ] l_]7

Iншпй сукупвпй
дохiд за звiтний
пепiод .ll l0
!оочiнка (yuiHKa)
необоротних активiв 4l l l
,Щоочiнка (yuiHKa)
фiнансових iHcTpyMeHTiB 4l l2
Накопиченi KypcoBi
рiзницi 4l l]
Частка iншого сукупного
лохолу асочiйованих i

спiльних пiдприсмств 4I l4
Iнший сукупний дохiд 4l lб
Розподiл прибутку:
виплати власникам
(дивiденди) 4200
Спрямування прибутку
до заресстрованого
капiталч 4205
Вiдрахування ло
DезеDвного капiталч 42l0 l07 (l07)

Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
вiдповiдно до
законодавства 42l5
Сума чистого прибутку
на створення
спецiальних
(цiльових) Фондiв 42,20



НlКОЛА€В BIKTOP АНЛТОЛIЙОВИЧ

l
t
]

l
t

l
l
I

l
l

l
Керiвник

Головншй
Сагайдак Вiкторiя Миколаiвна

Прилбання (пролаж)
неконтрольованоТ
частки в дочiрньому



ТОВ (ФК (ПАЛЛМlУМ ФlНАНС)
фiнансова звiтнiсть за piк, lцо закiнчився 31 грудня 2020'сумч навеOено в muсячах якщо не вказано iнше)

примlтки до ФlнАнсовоТ звlтностl
1. Органiзацiя Товариства та iT ocHoBHi види дiяльностi

lнформацiя про компанiю

ТоВАРИстВо З оБМЕЖЕНоЮ вlДпоВlдАлЬНlстЮ ''ФK'пАЛлАДlУМ ФlНАНс'' (надалi -Товариство, Компанiя) заребстроване 06 серпня 2018 року, номер запису про включення вiдомостей
про юридичнУ особу до Сдиного державноrо реестру 1о74 1о2 оо00 077918, 3мiни органiзацiйно-
правовоТ форми та назви Товариства не здiйснювались.

lдентифiкацiйний код Товариства за едрпоу - 4235913о,

Мiсцезнаходження: УкраТна, 01О32, м. КиТв, вул, Льва Толстого, будинок 39, офiс 106.

Види дiяльностi Товариства за КВЕД: :

64,99 НаданнЯ iнших фiнансовИх послуг (KpiM страхування та пенсiЙного забезпечення);
64.19 lншi види грошового посередництва:
64,91 Фiнансовий лiзинг;
64,92 lншi види кредитування,

Середня кiлькiсть працiвникiв протягом звiтного року - 5 чол,

ТовариствО мае своiми основними цiлями отримання прибрку вiд надання фiнансових послуг,
Станом на з1.12.2020 року вiдповhно до розпорядження Нацiональноi KoMiciT, що здiйснюе

державне реryлювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, Товариство мао лiцензii на провадження
господарськоТ дiяльностi з наданнЯ фiнансових послуг (KpiM професiйно'i дiяльностi ,Ь j"r*y ц,"rr*паперiв), а саме на:

- надання послуг з факторингу:

_ надання послуг з фiнансового лiзингу.

- надання гарантiй та поручительства;

- надання коштiв у позику, в тому числi i на умовах фiнансового кредиту.

Валютою звiтностi е гривня. 3BiTHicTb подано в тисячах гривень, без десяткових знакiв.

Рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства була затверджена директором та головним бухгалтером довипуску'17,03,2021,

3аре€стрований статлний капiтал компанiТ станом на 31j22О2О складае 110 ОО0 тис,грн.

повнiстю сплачений грошовими коштами в нацiональнiй валютi статутний капiтал компанii станом на
31.12,2020 складае 1 10 00О тис,грн,

Учасниками та власниками Товариства станом на 31.12,2О2Ор. е:

- пзнвlФ (палладiум> в i'Tepecax та за рахунок якого дiе Тов <компанiя з управлiння активами(Мiжнародна iнвестицiйна та будiвельна компанiя> (е!РПОУ 3830S072);

- гр, Шум Михайло Анатолiйович,

кiнцевим бенефiцiарним власником Товариства е Шум Михайло Анатолiйович,

ПротягоМ звiтного перiоду Злиття, присднання, подiлу, видiлення Товариства не вiдбувалось,
1
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фiнансова звiтнiсть за piк, lло закiнчився 31 грудня 2020

навеOено в mчсячах zpuBeHb, якшо не вказано iнше,

2. Бiзнес середовище в умовах якоrо Товариство здiйснюо дiяльнiсть

Товариство здiйснюе свою дiяльнiсть в yкpaiнi, Попри те, U]o eKoHoMiKa Украiни вважа9ться ринковою,
вона продовжуО демонструватИ певнi особливостi, властивi економiцi, lло розвиваеться, TaKi

особливостi характеризуються, але не обмежуються, низьким piBHeM лiквiдностi на ринках капiталу,

високою iнфляцiею та значним дефiцитом балансу державних фiнансiв та зовнiшньоi торгiвлi,

На тлi значного погiршення у 2О14 - 2О'17 роках поточна полiтична та економiчна ситуацiя в YKpa-lHi

залишаеться нестабiльною. Уряд Украiни продовжу€ здiйснювати комплексну програму струкгурноi

реформи, спрямовану на усунення iснуючих диспропорцiй в економiцi, державних фiнансах та

управлiннi, боротьбу э корупцiею, реформування судовоi системи тоtло з кiнцевою метою забезпечити

умови для вiдновлення економiки в Kpaiнi.

Слабкiсть нацiональноi валюти, яка зазнала девальвацii бiльш нiж у три рази по вiдношенню до
долара СШД з початку 2О14 року. в поеднаннi з обмеженнями щодо мiжнародних розрахункiв,
негативне сальдо зовнiшньоi торгiвлi, триваюча нестабiльнiсть на традицiйних експортних товарних

ринках краlнИ та високиЙ piBeнb iнфляцii залишаються значними ризиками для стабiлi3ацii
операцiйного середовиlла в yкpaiнi у найближчому майблньому, Подальша пiдтримка з боку МВФ та
iнших мiжнародних донорiв залежить вiд збереження динамiки зазначених вище структурних реформ,

У березнi 2О20 року Всесвiтня органiзацiя охорони здоров'я оголосила спалах covlD_19 пандемiею,

Пандемiя covlD-19 здiйснюе широко поширений, iз швидким розвитком i непередбачений вплив на

cBiToBe суспiльство, eKoHoMiкy, фiнансовi ринки i дiлову пракгику, Уряд вжив заходiв tлодо

стримування поширення Bipycy, включаючи соцiальне дистанцiювання. обмеження на поiздки.

закриття кордонiв, обмеження громадських зiбрань, роботу з дому, змiни логiстики в ланцюжку
поставок i закритгя другорядних пiдприомств. Пандемiя covlD-19 вплинула iможе продовжувати

впливати на нашi бiзнеi-операцii, включаючи наших спiвробiтникiв, клiентiв, партнерiв iсуспiльство, i

iсну€ значна невизначенiсть в xapaпepi iсryпенi i] триваючого впливу в часi,

Ступiнь, в якiй пандемiя cov|D_19 вплине на наш бiзнес, буде залежати вiд безлiчi змiнних факгорiв,
якi ми не можемо надiЙно передбачити, включаючи тривалiсть i масштаби пандемii; дii уряду, бiзнесу
та окремих осiб у вiдповiдь на пандемiю; вплив на економiчну активнiсть, включаючи можливiсть

рецесii або нестабiльностi фiнансового ринку. Цi фактори можrгь негативно вплинути на витрати

споживачiв, бiзнесу iуряду. а також на здатнiсть клiентiв оплачувати продуюти iпослуги на постiйнiй

ocHoBi, l_]я невизначенiсть Також впливао на бухгалтерськi оцiнки та припущення керiвництва, lло може

привести до бiльшоi мiнливостi в рiзних областях, якi залежать вiд цих оцiнок iприпущень, включаючи

iнвестицii, дебiторську заборгованiсть та прогнознi орiентири,

3. Основи пiдrотовки фiнансовоi звiтностi

(а) Положення про вiдповiднiсть

Фiнансова звiтнiсть Товариства була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоi
звiтностi (МСФЗ), якi опублiкованi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО).

(Ь) Основа оцiнки

Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на ocHoBi iсторичноi Bapтocтi, за винятком наявних для продажу

фiнансових акгивiв, оцiнених за справедливою вартiстю.

(с) Функцiональна валюта та валюта подання даних фiнансовоi звiтностi

Функцiональною валютою Товариства е yкpaiнcbкa гривня. яка, маючи статус нацiональноТ валюти

украiни, вiдображао економiчну сугнiсть бiльшостi операцiй, що проводить Товариство та пов'язаних з

цим обставин.

товариство переводить cTaTTi в iноземнiй валютi у функцiональну валюту та вiдображае в звiтностi

вплив такого переведення наступним чином:

(i) акгиви iзобов'язання перераховуються за курсом на звiтну дату.

(ii) доходи та витрати в кожному звiтi про сукупнi доходи або окремому звiтi про прибутки та збитки

переводяться за валютними курсами на дати операцiй:

(iii) yci остаточнi Kypcoвi рiзницi визнаються в iншому сукупному прибутку,

2
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гривня також виступае валютою подання фiнансовоi звiтностl,
Bci показники фiнансовоi звiтностi округлюються до цiлих тисяч гривень,
(d) Використання оцiнок icypKeHb
Керiвництво Товариства здiйснюо 

,оцiнки i припущення, якj впливають на суми, вiдображеннi уфiнансовiй звiтностi, при пiдготовцi бiнансовоi звiiiЙl вЙповiдно до МСОЗ,
Факгичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок,
оцiнки та здiйсненнi на iх ocнoвi припущення переглядаються на регулярнiй ocHoBi, змiни в облiковихОЦiНКаХ ВИЗНаЮТЬСЯ В ТОму перiодi, в я*ому цi оцi"ки пЕр"Й"д"п""" та в ycix наступних перiодах, якихторкнулися зазначенi змiни.

4. ocHoBHi положення облiковоi полiтики

ffiт,i:нjJlН::i;rъ:l--,, викладенi нижче, застосовУеться послjдовно до Bcix перiодiв, поданих у

(а) ОперацiТ в iноземнiй валютi
операцii в iноземнiй валютi перер.аховуються у функцiональну валюту Товариства за валютнимкурсом на дату здiйснення операцiт, MoHeTapHi- статri, що вiдображенi в iноземнiй валютi станом назвiтну дату, перераховуються у функцiональну "й"rу ."ъ"поrним курсом, що дiяв на звlтну датуНегрошовi cTaTTi в iноземнiй валютi, що об"rспоюr"сЪ ЪЪ 

.

обмlнним *ур.оr-r"'д-",у операцiI. iегрошовi 
"r"]-, 

-"'i"Ъ"j#J,?""""Т#*iJ'"3;ff;rfr}"j::

:l::::jп""о" вартiстю, перераховуються за курсом, що дiяв на дату визначення слраведливо.|вартост|,

kypcoBi рiзницi, lло виникають врезультатi перерахунку грошових статей в iноземну валюту, належатьвизнанню у складi прибрку_ 
?.б,l_aб1]*у, за .ви"ятком рiзниць, lло виникають при перерахуваннi,наявних для продажу пайових iHcTpyMeHTiB, якi виз"аюrьi" у складi iншого cy*yn"orb до"-fiу(Ь) Фiнансовiiнструменти

Фiнансовим iHcTpyMeHToM е будыякий договф, що приводить до виникнення фiнансового активу воднiй органiзацii iфiнансового зобов'язан*я 
"Оо 

ir"rpyrer-i' власного капaталу в iншiй органiзацiI.
i) Фiнансовi акmчвч

Первiсне визнання та оцiнка

:]::::^"i ^1,]-Y_ ]р" первiсному визнаннi класифiкуються як оцiнюванi надалi за амортизованоювартlстю, за справедливою вартiстю через iнший сукупнии дохiд (lсд) iза справедливою вартiстючерез прибугок або збиток,

Класифiкацiя фiнансових акгивiв при первiсному визнаннi залежить вaд харакгеристик передбаченихдоговором грошових потокiв за фiнансовим акrиiом та бiзнес-моделi, що застосовуеться ТовариствомДЛЯ УПРаВЛiННЯ ЦИМИ аКТИВаМИ, За В]4нятком ,op.o"oi !"oiropa.*oi a"о"рr""Ъraj*i, 
"ка 

не мiститьвагомогО компонента фiнансуваннЯ або по вiднощенню до 
"Koi 

То"ар""r"о-ЙrЪсуЬ"пБ 
"npo*"r""lрllс14:ного характеру, Товариство спочатку оцiнюе фiнансовi акгиви за справедливою вартlстю,зоlльшеною у випадку фiнансових акrивiв, якi оцiнюються не за справедливою вартlстю через

:I?ибугок 
або збиток, на суму витрат за угодою. Торгова деоlторська заборгованiсть, яка не мiститьвагомого компонента фiнансу:?:l| або щодо якоj Товариство застосувало спрощення практичногохараrтеру, оцiнюоться за цiною угоди, визначеноI вiдповiдно до мсФз (|.FRS) 1а. 

. -
для того щоб фiнансовий актив можна було класифiкувати iоцiнювати за амортизацiйною вартlстюабо за справедливою вартiстю через iнший 

"у*упri"и'до"и необхiдно, щоб договiрнi умови цього
affii ::^Н?:ffХТХ""#:Н'" 

Грошових потокiв, якi . n"r'.o ппаr"*"ми по рахунку oiHoBHoi суми
здiйiнюетьс" 

"" 
pi""i *о**JБi;:;"r"JJНr"""*НОi 

СУМИ бОРГУ, Така оцiнка називаотьiя Sppl_TecToM i

Бiзнес-модель, яка використову_еться Товариством для управлiння фiнансовими активами, описуоспосiб, за яким Товариство управляо свотми фiнансов"rй а*rr""r" з метою генерування грощовихпотокiв, Бiзнес-Модель визначае, чи будуть 
'грошовi 

потоки наслjдком orp"""ti"" пaр"дбаченихдоговором грошових потокiв, продажу фiнансових акгивiв або lтого, l lншого
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'cyMu HaBedeHo в mчсячах якшо не вказано iнше

Bci операцii купiвлi або продажу фiнансових акrивiв, lло вимаrають поставки активiв у строки,
встановлюваний законодавством, або вiдповiдно до правил, прийнятих на конкретному ринку(торгiвля на стандартних умовах), визнаються на дату укладення угоди, тобто, на даry, коли
Товариство бере на себе зобов'язання купити або продати акгив.

Подальша оцiнка

Для цiлеЙ подальtuоi оцiнкИ фiнансовi активи класифiкУються на чотири категорii:

. фiнансовi акгиви, якi оцiнюються за справедливою вертiстю (борговi iнструменти);

. фiнансовi акгиви, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд з
подальшою рекласифjкацiею накопичених приблкiв i збиткiв (борговi iнструменти);

о фiнансовi акгиви, класифiкованi за рiшенням органiзацil як Taki, що оцiнюються за
СПРаВеДЛИВОЮ ВаРТiСТЮ ЧеРеЗ iнший сукупний дохiд без подальшоi рекласифiкацii накопичених
прибркiв та збиткiв в момент припинення визнання (пайовi iнструменти);

. фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуrок або збиток.

Фiнансовi акmчвч, якi оцiнююmься эа справеолuвою варmiсmю (6opeoBi iнсmруменmu)
l_{я категорiя е найбiльш доречною для Товариства. Товариство оцiнюе фiнансовi акгиви за
амортизованою вартiстю, якlло виконуються обидвi насryпнi умови:

. фiнансовиЙ актив лримуотЬся в рамках бiзнес-моделi, метою якоТ е rгримання фiнансових
активiв для отримання передбачених договором грошових потокiв; i

. договiрнi умови фiнансового активу обумовлюють отримання в зазначенi дати гроlлових
ПОТОКiВ, ЯКi О ВИКЛЮЧНО платежами в рахунок ocнoвHoi суми борry i вiдсоткiв на непогаlJJену
частину основноТ суми борry,

Фiнансовi акгиви, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, згодом оцiнюються з використанням
методу ефекгивноi процентноi ставки, iдо них застосовуються вимоги U.lодо знецiнення, Прибугки або
збитки визнаються в прибугку чи збитку в разi припинення визнання акгиву, його модифiкацiТ або
знецiнення.

Фiнансовi акmчвu, якi оцiнююmься за справеОлuвою варmiсmю череэ iHluuй сукупнuй Ooxid
(6opeoBi iнсmруменmu)

Товариство оцiнюе борговi iнструменти за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, якlло
виконуються обидвi насryпнi умови:

. фiнансовий акгив гримуеться в рамках бiзнес-моделi, метою якоi е як отримання
передбачених договором гроцlових потокiв, так i продаж фiнансових аrгивiв; i

о договiрнi умови фiнансоВого активУ обумовлюють отримання в зазначенi дати гроtlJових
ПОТОКiВ, ЯКi О ВИключно платежами в рахунок ocнoвHoi суми борry i вiдсоткiв на непогашену
частину ocHoBHoi суми борry.

У разi боргових iHcTpyMeHTiB. якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд,
процентний дохiд, переоцiнка валютних kypciв iзбитки вiд знецiнення або вiдновлення таких збиткiв
визнаються в звiтi про приброк або збиток i розраховуються таким же чином, як iB випадку
фiнансових акгивiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю. Решта змiни справедливоi BapTocii
визна€ться у складi iншого сукупного доходу. У разi припиненнi визнання накопичена сума змiн
справедливоi BapтocTi. визнана в складi iншого сукупного доходу. рекласифiкуоться в складi чистого
прибутку або збитку.

Фiнансовi акmчвч, класчфiкованi на розсуd Товарuсmва як mакi, шо оцiнююmься за
справеалчвою варmiсmю червз iнLцчй сукупнuй dохi0 (пайовi iнсmруменпu)
Пiд час первiснОго визнання Товариство може на власний розсуд прийняти рiшення, без права його
подальшого скасування, класифiкувати jнвестицii в паЙовi iнструменти як Ti, шо оцiнюються за
справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, якtло вони вiдповiдають визначенню власного
капiталу згiдно з МСБО (lAS) 32 (Фiнансовi активи: подання) i не призначенi для торгiвлi. Рiшення про
таку класифiкацiТ приймаеться по кожному iHcтpyMeHTy окремо.

Прибрки або збитки за такими фiнансовими активами нiколи не рекласифiкуються до складу прибутку
або збитку. Дивiденди визнаються в якостi iншого доходу в звiтi про прибrгки або збитки, коли право
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ТОВ (ФК <ПАJIЛАДlУМ ФlНАНС)
фiнансова звiтнiсть за piк. що закiнчився 31 грудня 2020
(сумч навеOено в mчсячах vрз!!9!!!! epuBeHb, якщо не вказано нше)

на отримання дивiдендiв встановлено, KpiM випадкiв, коли Товариство отримуе вигоду вiд такихнадходжень в якостi вiдщкодування частини 
""procii 

g,"а""овоrо активу. В цьому випадку TaKiприбrгки вiдображаються в складi iншого 
"у*упйЫдо*Jду. 

lнструменти капiталу, класифiкованi нарозсуд Товариства як TaKi. lло оцнюються ." aпр"""й""оо вартlстю через iнший сукупний дохiд, неоцiнюються на предмет знецlнення,

Товариство прийняла рiшення,, без права його подальшого скасування, вiднести до цiоТ категорiiiнвестицiТ в некотируванi пайовi iнструменти.

Фiнансовi акmчвu, якi оцiНююmьсЯ за справеёлuвою варmiсmю через прuбуmок або збumок
категорiя фiнансових акгивiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибугок або збиток,включао фiнансовi акrиви, 

Iтр_имуванi дп" прод"*у.-Ъlнансовi акr"ви, класифiкованi на розсудТовариства при первiсномч визнаннi я* оцi"ю"анi # 
"iр"""дп""оо вартiстю через приброк абозбиток, або фiнансовi 

"*l:."]_" 
обов'"зковому пйд-*i оц,rоо.ься за справедливою вартiстю.

Р,]i:i::_:lл".у":1 класифiкуються як призначенi для реалiзЬцiт, як|цо вони .р"дЙ"l .lr-чrЪ продажу вНаИОЛИЖЧОМУ МаЙбГНЬОМУ. Похiднi iHcTpyMeHT", вЙю"но з вiдокремлениl,i;ЪЪr;;;;;;, похiднимиlНСТРУМеНТаМИ, ТаКОЖ КЛаСИф, iКУЮТЬСя як призначенi для реалiзацiт, ." ;;;;rЙЪ;;;*i", *on" 
"оr":::::1*:1j" розсуд товариства в якостi ебекrивного ir"rpy"""ry хеджування. Фiненсовi акIиви,грошовl потоки за якими не € вимючно платежами в рахунок основноi суми боргу i вiдсоткiв,класифiкуютьсЯ i оцiнюютьсЯ за справедливоЮ вартiстю через приброк або збиток' нЬзалежно вiдбi3нес-моделi, lцо використовувалася, Незважаючи Hi крЙтерii для класифiкацii боргових iHcтpyмeHTiBяк тих, lлО оцiнювалисЯ эа амортизацiйною вартiстю'або за справедливою вартiстю через iншийсукупний дохiд, як описано ви[це, при первiснЬму визйнi тоjарисiво ,"Б*" L"-"п"""rй розсудкласифiкуватИ борговi iнструменти як TaKi, rцо оцiнЪються за справедливою вартiстю через прибуrокаоо зоиток, якlло така класифiкацiя усувао або значно зменшуе оолlкову невiдповiднiсть,

Фiнансовi акгиви, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через приброк або збиток, враховуютьсяв звiтi прО фiнансовиЙ стан за слраведливою варiiстю, а чистi змiни П справедливоI Bap'oc'iвраховуються в звiтi про приблок або збиток,

До даноi категорiТ вiдносяться похiднi iнструменти та iнвестицii до котируваних пайових iHcTpyMeHTiB,якi Товариство на свiй розсуд не класифiкувап". О". nba"" скасування, як Ti що оцiнюються засп_раведливою вартiстю ,"q:1 Учlй сукупний дохiд.' !ивiденi" ." *оr"руi-"Й пайовимиlHcTpyMeHTaM визнаються як
дивiдендiв встановлено, 

lншии дохlд у звiтi про прибуrки та збитки, коли biaBo на отримання

ПохhниЙ iHcTpyMeHT, 
"бrоо"1:,1i,.1jl9ридн ий договiр, цо включае основний договiр, о фiнансовимзобов'язанням або нефiнансовим iHcTpyMeHToM, вiддiляеться вiд o"*o""oio доiJ]|-у'iЪрi-"у.rr." 

"*
окремий похiдний iHcTpyMeHT, якlцо: властивi йоЙу економrчнl характеристики l ризики не е Tic'o
::_"-::?:]"" з ризиками i харакгеристиками ocHoBHoio договору; окремий iHcTpy'eHT, якиЙ передбачаеTl ж умови, lцо i вбудований похiдний iHcTpyMeHT, вiдпЬвiдЪ. Ь" 

"".""r"r"Ыioriorbio 
'П.rруr"rrу; 

iгiбридниЙ договiр не оцiнюеться за справедливою вартiЬтю через приброк або збиток. Вбудованiпохiднi iнструменти оцiнюються за справедливою Ёартiстю, _а змiни ii справедливоl Bap'oc'iвизнаються в прибрку ," .б:lly ..l:r:iяд порядку облiку вiдбувает""" 
"о" 

J ЪЪТ'.r]i " у"о"",договору, що призводять До вагомиХ змiн грошовиХ пЬтокiв. якi no.iiO"i oyn" Ы" irl,iЙу 
""i"д*у, "Оо "разi рекласифiкацii фiнансовою акгиву i Його 

""р""Бд""rБ a категорii оцiнюваних за справедливоювартiстю через прибугок або зЬиток.

P:jlii..]:"]ol"eHT, вбудований в гiбридний договiр, що включае основний договiр, який €Фlнансовим активом, не вDаховуеться окремо. Основний договiр, який е фiнансовим апивом,
:::9]g:- чYфiкувати разом .Ъ вбудовiним по*iд""* 

''i..rруrентом 
як фiнансовиЙ актив, lцооцlнюеться за справедливою вартiстю через прибуток Ьбо збиток.

Припинення визнання

Фiнансовий акгив (або - де краще застосувати - частина фiнансового акгиву або частина групианалогiчниХ фiнансовиХ акrивiв), припиняa j"a""""r"", ffiTo виключаеться з консолiдованого звlтуТовариства про фiнансовий стан), якtло:

. TepMiH дii прав на отримаНня грошовиХ потокiв вiд апиву минув;
або

, Товариство передало 
':1,-!q1"" 

на отримання грошових потокiв вiд акгиву або взяла на себезобов'язання по виплатi третiй cTopoHi од"р*у" jй-rрошових 
потокiв у повному обсязi iбез
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ТОВ (ФК <ПАJ]ЛАДlУМ ФlНДНС)
фiнансова звiтнiсть за piк, що закiнчився 31 грудня 2020
(сумч навеOено в muсяча" ,

icToTHoT затримки за <транзитною) угодою; та або (а) Товариство передала пракгично Bciризики i вигоди вiд акгиву, або (б)'Товариство не передало, але й не зберiгае за собоюпрактично Bci ризики iвигоди вiд активу, але передала контроль над цим активом.
Якщо Товариство передало своТ_права на отримання грошових потокiв вiд аfiиву або уклалотранзитну угоду, воно оцiнюе, чи зберегло воно ризики iвигоди, пов'язанi з правом власностi, i, якщотак, в якомУ обсязi, ЯкщО ТовариствО не передало, але й не збереrло за собою практично Bci ризики iвигоди вiд активу, а також не передало контроль НаД актИВОJl,!, Група продовжуе визнавати переданийаlсив у тlй Mipi, в якiй вона продовжуе свою участь в ньому, В цrЬirу ""i"i-у iЪЪ"'рй"iй r"*о* 

"".r".вiдповiдне зобов'язання, ПереданЙri 
"*r"" 

i 
"iдпо"iднJ 

зобов'язання оцiнюються на oc'o.i, якавiдображае права та зобов'язання, збереженi То"Jр"-"rБоi.
подальша участь, яка Ппий13.о_!опмч гарантii за лереданим активом, оцiню€ться за найменшою iзнаступних величин: первiсноi балансовоi BapTocTi акгйву 

"оо ""*сйriii"Ьi "ir"-*"йr*оду""rr"виплата якоi може вимагатися вiд Товариства.
3нецiнення фiнансових активiв

],о-:.1g,l:r"" визнае 
_оцiночниl л!_".:"р" .(забезпечення) пiд очiкуванi кредитнi збитки (ОК3) повlдношенню до Bcix боргових iHcTpyMeHTiB, оцiнюваних не, по справедливiй Bap'oc.i через приблокабо збиток, ОКЗ розраховуються на oc'o.i рiзницi мiж yciMa договiрними грошовими потоками, lцонале)t(ать Товариству Згiдно договору, i BciMa грошовимй noro*"r", якi Товариство очiкуе одержати,дисконтована з використанням первiсно'i ефекгивноI процентноi ставки або П приОлЙзнбго значення.Очiкуванi грошовi потоки включають грощовi. потоки вiд Йдажу утримуваного забезпечення або вiдiнших механiзмiв пiдвиrцення кредитноТ якостi, я*i е невi!'ем"ою частиною договiрr"" ,rо",

оК3 визнаються в два еТаПИ: У разi фiнансових iHcTpyMeHTiB, за якими з моменту Тх первiсноговизнання кредитний ризик значно не збiльшився, ст"оjюеться оцiночний резерв пiд эбитки щодокредитних збиткiв, якi можvть виникнли_ внаслiдок дефолтiв, можливих протягом наступних 12 мiсяцiв(12-мiсячнi очiкуванi кредЙтнi збиткиl, Дп" ОiЙrсБ"i'" i".ipyr""r,", за якими з моменту первiсноговизнання кредитний ризик icToTHo збiльшився, створюеться оцiночний резерв пiд збитки щодокредитних збиткiв, очiкуваних протягом строку дii цього фiнансЬвоr; i""Бу;ъ;r,'не"з*алежно вiдcтpoKiB настання дефолту (очiкуванi кредит"i зОЙткi ."- 
"Ъ"i "rро*1.вiдносно торговот дебiторськот заборгованостi i акгивiв за договором Товариство застосову€

::l?^ч::li ]]д"!д при розрахунку окз, отже, Товариство не вiдслiдковуе з"i"й-*Ёдrйrо ризику, азамlсть цього на кожну звiтну дату визнае оцiночнйй резерв 1зJбезпеч,j.""j пй Jo,i*" J cyMi, рiвнiйочlкуваниМ кредитниМ збиткам за весь строк. Товарисiво використовувала матрицю оцiночнихрезервiв, спираючись на свiй минулий льсвiд gинi|нa.ня 
,кредитних збиткiв, скоригованих зурахуванням прогно3них факгорiв, специфiчних для позичальникiв, i загальних економiчних умов.

Вiдносно боргових iHcTpyMeHTiB, я{i оцiнюються за справедливою вартiстю через |СД, Товариство
:i::::.:.у9 тр"щення про низький кредитний ризик, Ёа кож"у звiтну дату ТовЬриствБ'оцrнюе, чи еоорговии lHcTpyMeHT iHcTpyMeHToM з низьким кредитним ризиком, використовуючи всю об/рунтовану iпlдтверджУючУ iнформацiю, о::].Y,l:l_ч""дмiрних витЬат або зусиль, пр"'й;";;;r;i;акоi оцiнкиТо_вариство пер_еглядае внrгрiшнjй кредитний рейтинг боргового iHcTpyMeHTy. KpiM того, Товариствовважа€, що вiдбулося эначне,.збiльшення кредит"ого р"a"*у, 

"*що 
передбаченi договором платежiпростроченi бiльш нiж на 30 днlв.

Товариство. вважее, що за фiнансовим аfiивом стався дефолт, якщо передбаченi договором платежiпростроченi на 90 днiв. однак в левних випадках Товариство також може прийти до висновку, lцо зафiнансовим активом стався дефолт, якlло ;;йр;;;';ь; зовнiшня i*ооir"цl"-.*".i"'." ,", щомалоймовiрно, що Товариство отримае, О"з урj"у"Й"" 
'Ъ"анlзмlв 

пlдвищення кредитноi якостi, всюсуму решти виплат, передбачених договором. Фiнансовий актив спису€ться, якlцо у Товариства немаеоб/рунтованих очiкувань щодо вiдщкодування 
";r;;б;;;;; д.говором грошових потокiв.

i0 Фiнансовi зобов'язання
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi зобов'язання кламфiкуються при первiсному визнаннi вiдповiдно, як фiнансовiзобов'язання, якi оцiнюються за справедливою вартiстю черёз приброк або збиток, кредити i позики,кредиторська заборгованiсть .або похiднi iнструменти, йасибiкованi 

"" ь;.;у; 
-й;;риства 

якlнструменти хеджування при ефекгивному хеджувiннi,
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ТОВ (ФК (ПДlЛМlУМ Ф|НАНС)
фiнансова звiтнiсть за piк, цо закiнчився 31 грудня 202О
(cyЙu навеоено в mчсячех v{PaiH9!!!L ерuвень, якчlо не вказано iн.це)

Bci фiнансовi зобов'язання
кредитiв, no."* i *рй",орс;-Т::Ъ'#;ýХ"fi:?#JХ$ЖfflО ВаРТiСТЮ, з вирахуванням (у разi

Фiнансовi зобов'язаннЯ 
'o"1l1:-r_:" ,"-очаlоть торгову та iнцJу кредиторську заборгованiсть, кредитита iншi позики, вкпючаючи банкiвськi овердраqти, а таiож похй"iЪПi"""ЪЫ ii".ру;;й"

Подальlла оцiнка

подельша оцiнка фiнансових зобов'язань залежить вiд ii масифiкацii у такий слосiб:

?нт::"' 
зобов'язання, якi оцiнююmься за справеОлuвою варmrcmю через прuбуmок або

Категорiя (фiнансовi зобов'язання,_якi^:!уо9r""" за справедливою вартiстю через прибуrок абозбиток) включае фiнансовi зобов'язання, лризначенi для торгiвлi, i фiнансовi зобов'язання,масифiкованi на розсуд Товариства при первiсному визнаннi як оцiнюванi за справедливою вартiстючерез приблок або збиток.

Фiнансовi зобов'язання класифiкуються як (призначенi) угримуванi для продажу, якцо вони понесенi з
ll.:I:ю зворотноi купiвлl в найближчому майбрньому. ilя кеiеrорЙ ,"*Ь* Ь-Ъ"".-пох-iднi фiнансовi:::]lry:"у в яких товариство е стороною за догоЁором, не визначенi ." ро."удо" iБ"ар}lства якlнструментИ хеджування в межах вiдносин хеджування, як вони визначенi в ЙсоЭ'(tгкs) 9. Видiленiвбудованi похiднi iнструменти також класифiкуюiься як'р|имуванi для торгiвлi, за винятком випадкiв,коли вони класифiкуються на розсуд Товарисiва якостi ебЪкrЙвного iH"rpyu"rry 

""д*у""r""
lзJ:flж"*" 

збитки за зобов'язаннями, призначеним для торгiвлi, визнаються в звiтi про приблки

Фiнансовi зобов'язання, масифкованi на розсуд ТовариGтва при первiсному визнаннi як оцiнюванi заСПРаВеМИВОЮ ВаРТiСТЮ ЧеРеЗ ПРИбУrОк або збиток, вiдносяться до цiеi *aieibpiiЪ'j"ry nupri""o.oвизнання та виключно при дотриманнi критерiТв МсОЗ ilЁкsl у.
Креdumч mа поэuкч

Пiсля первiсногО визнання процентнi Федити та позики офнюються за амортизованою вартiстю зВИКОРИСТаННЯМ МеТОДУ ефеКrивноi тlроцентноi ставки. прибрки ," .б;r;; ; ;;ii"- f i""""o""u"зобов'язаннямИ визнаються 
9_приОлкч чи збитку при''пр"пин""нi 1ц визнання, а"Йож у Mipyнарахування амортизацiт з використанням ебекгивнът пiоцентноI ставки.

А,tvtортизована Bapтicтb розраховуеться з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а такожкомiсiйних або витрат, якi ё_невiд'омноо 
"j.r""оБ ЕфЪ"rи""оТ процентноi ставки. Амортизацiяеф€]fiивноi процентноi ставки вмючаеться до складу витрЪт по фiнансуванню в звiтi про прибуrок або

Припинення визнання

Визнання фiнансового зобов'язання припиняеться, якlцо зобов'язання погашено, анульовано, ебострок Його дiт закiнчився, якц{о неявне фiнансове зобьъ'язання замiнюеться iншим зобов,язаннямперед тим самим кредитороч,на сy.'т€во вiдмiнних умовах або 
"*що уrоrй ,"""rorJiiOo"'"."rr"значно змiненi, така замiна або_3мiни враховуються 

"* 
пр"п""""r" визнання первiсного зобов'язання

Б"Н:IЪ:Х?"Т; 
НОВОГО ЗОбОВ'ЯЗаННЯ. а РiЗНИЦЯ в ii балансовоI BapTocTi визнаеться в звiтi про

ill) Взаемозалiк фiнансовuх i]cmpyЛalmiB
Фiнансовi акгиви iфiнансОвi зобов'язаннЯ пiдлягаютЬ взаемозалiку, а нетто-сума поданням в звiтi профiнансовиЙ с7ан, якцо е юридично захищене на даниЙ момент право на взаемозалiк визнаних сум i

:::-:-:_1Yi! провести розрахунок на HeTTo-ocHoBi, реалiзувати активи та одночасно з цим погаситизооов'язання-

(с) ocHoBHi засоби
(i) Власнi ocHoBHi засобч
об'екги основних засобiв вiдображаlоться у фiнансовiй звiтностi за факгичними витратами завирахуванням накопиченоТ амортизацii та збиткiв вiд знецiнення,
У випадку, якщо об'6кг основних засобiв складаеться з кiлькох компонентiв, lцо мають рiзний строккорисного використання, TaKi компоненти вiдображаються як oKpeMi об'е*." о""о""", i"cbd".



ТОВ (ФК (ПАЛЛМlУМ ФlНАНС)
фiнансова звiтнiсть за piк, що закiнчився 31 грудня 2020
(cyMu навеdено в muсячах yчpaiчcb\ux epuBeHb, якшо не вказано iнше)

Аморmuзацiя

дмортизацiя нараховуеться прямолiнiйним методом протягом строку корисноi слуrкби окремих акгивiв,
дмортизацiя нараховуеться, починаючи з дати введення в експлуатацiю, а для об'екriв основних
засобiв, створених безпосередньо Товариством _ з моменту завершення будiвництва об'екгу та його
готовностi до експлуатацii,

Строки корисного використання рiзних о6'екriв основних засобiв вiдображенi наступним чином:

Рокч

2

с
3асоби зв'яэку та комп'ютерне обладнання

lнше

lншi необоротнi (малоцiннi) активи амортизуються в розмiрi 100% у
першому мiсяцi ix використання.

(i) Нематерiальнiактиви

придбанi нематерiальнi акгиви вiдображаються в фiнансовiй звiтностi за фактичними витратами За
вирахуванням накопиченоi амортизацiТ та збиткiв вiд знецiнення.

Витрати на придбання лiцензiй на спецiальне програмне забезпечення та його впРОВаДЖеННЯ

капiталiзуються в Bapтocтi вiдповiдного нематерiального акгиву,

Створений нематерiальний актив визнаеться лише в тому випадку, якщо icнye виСОка йМОВiРНiСТЬ

отримання вiд нього економiчних вигiд, що перевищуе витрати на його розробку, протягом бiльш нiж

одного року та якlло витрати на його розробку можна достовiрно оцiнити, СтворениЙ ТОВаРИСТВОМ

нематерiальний актив визнаеться лише в тому випадку, якщо Товариство мао технiчнi мОжЛиВОСТi,

ресурси та намiри завершити його розробку та використовувати кiнцевий продукг,

наступнi витрати, що вiдносяться до нематерiальних активiв, капiталiзуються лиtUе тодi, якшО вОнИ

збiльшують майблнiекономiчнi вигоди, lло пов'язанi з тим об'окrом, до якого цi витрати вiднОСятьСЯ,

Дмортизацiя нематерiальних активiв нараховуеться за методом прямолiнiЙного нарахування 3НОСУ

протягом очiкуваного строку ix корисного використання та вiдображаеться у складi витРат ПОТОЧНОГО

перiоду, Нематерiальнi акгиви з невизначеним строком корисноi експлуатацii (беЗСтРОКОВi ЛiЦеНЗii) Не

амортизуються-

Передбачуваний TepMiH служби склада€: PoKu

lншi нематерiал bHi акIиви Не бiльше 10

U) 3нецiнення

(i) Фiнансовi акmчвч

Станом на кожну звiтну дату фiнансовий актив, не вiднесений до категорii фiнансових iHcTpyMeHTiB,

шо оцiнюеться за справедливою вартiстю, змiни якоi вiдображаються у звiтi про прибрки та ЗбИТКИ За
перiод, оцiнюеться на предмет наявностi об'екrивних свiдчень його можливого знецiнення.

Фiнансовий актив вважаеться знецiненим, якщо iснують об'екгивнi свiдчення того. lло пiсля
первинного визнання акrиву вiдбулася подiя, наслiдком чого виявився збиток i tло ця пОДiЯ ЗДiйСНИЛа

негативний вплив на очiкуваний показник майбугнiх потокiв rрошових кошriв вiд данОгО аКrИВУ, РОЗМiР
якого можливо достеменно оцiнити.

,Що об'ективних свiдчень знецiнення фiнансових активiв можуrь вiдноситися неплатежi абО iНШе

невиконання боржниками cвoix обов'язкiв, реструкгуризацiя заборгованостi перед ТовариСтвОм на

умовах, якi в iнших випадках Товариством HaBiTb не стали б розглядатися, ознаки мОжЛИВОГО

банкротства боржника або eMiTeHTa, зникнення активного ринку для якого-небудь цiнного паперу. KpiM

того, по вiдношенню до iнвестицii в дольовi цiннi папери, об'ективним свiдченням 3нецiнення такОi
iнвестицii е значне або довготривале зниження i] справедливоТ Bapтocтi нижче il факгичноТ Bapтocтi.
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ТОВ (ФК (ПАЛЛАДIУМ ФlНАНС)
фiнансова звiтнiсть за piк, lло закiнчився 31 грудня 2020
(cyMu навеdено в mчсячах , якщо не вказано iнше

Ознаки, що е свiдченням знецiнення дебiторськоi заборгованостi та iнвестицiйних цiнних паперiв, lло
класифiкованi в категорiю таких, lло гримуються до cтpokiB ix погашення, Товариство розглядаб як на
piвHi окремих аýивiв, так i на piвHi портфелю,
yci TaKi акIиви, розмiр кожного з яких, lло розглядаеться окремо, € значним, оцiнюються на можливе
знецiнення в iндивiдуальному 

_порядку. В тому випадку, якlло з'ясовуеться, що перевiренi окремо
значнi cTaTTi дебiторськоi заборгованостi та iнвестицiйних цiнних паперiв, що Ьасифiковiнi в
категорiю таких, lцо угримуються до cTpoKiB П погашення, не е знецiненими, 

'iх 
об'еднують в портфель

для перевiрки на предмет знецiнення, яке вже мало мiсце, але ще не зафiксовано,
cTaTTi дебiторськоi заборгованостi та iнвестицiйних цiнних паперiв, lцо класифiкованi в категорiю
таких, lло лримуються до строку Тх погашення, розмiр кожного з яких, lло розглядаеться окремо, не е
значним, оцiнююJься на предмет знецiнення в сукупностi шляхом об'еднання в портфель тих статей
дебiторськот заборгованостi та iнвестицiйних цiнних паперiв, що класифiкованi в кiтегорiю таких, lло
угримуються до cтpoKiB погашення, lло мають cxox(i харакгеристики ризикiв,
При оцiнцi факгiв, що свiдчать про знецiнення, Товариство аналiзу€ iсторичнi данi у вlдношеннi
ступеню ймовiрностi дефолту. cTpoKiB вiдшкодування та сум понесених збиткiв, що iкоригованi з
урахуванням токи зору керiвництва у вiдношеннi поточних економiчних та кредитних умов, в
результатi яких факгичнi збитки, можливо, виявляться бiльше або менше тих,'якi'можна'було б
очiкувати, виходячи з iсторичних тенденцiй,

У вiдношеннi фiнансового активу, що облiковуеться за амортизованою вартiстю, сума збитку вiд
знецiнення розраховуоться як рiзницi мiж балансовою вартiстю акг"ву, Ti пр"""дЪ"оо вартiстю
очiкуваниХ майбrтнiХ потокiв грошових коtцгiв, дисконтованих за первинною ефекгивною ставкою
проценту такого акгиву. 36итки ви3наються у складi прибркiв або збиткiв за перiод та вiдображаються
на рахункУ оцiночногО резерву, розмiр якого вираховуеться з BapTocTi дебiторськоi зJборгованостi,
ПроцентИ на знецiнениЙ актив продовжують нараховуватись, У випадку ,асrа*r" якоi-небудь подii, lцо
приведе дО зменшення розмiру збитку вiд знецiнення, вiдновлена сума, що ранiше була iiд""се"а на
збитки вiд знецiнення, вiдображаеться у складi прибутку або збитку за перiод,

3битки вiд знецiнення iнвестицiйних цiнних паперiв, класифiкованих за категорi€ю тих, lло е в
наявностi для продажу, визнаютьсЯ шляхом переноСу у склаД прибугкУ або збитку за перiод Tiei суми
накопиченогО збитку, який ранiше визнавався у складi iншого сукупного прибугку та вijображавiя в
резервi змiН справедливоi BapтocTi у складi власного капiталу.

Цей накопичений збиток вiд знецiнення, lло виключа€ться зi складу iншого сукупного прибугку та
включаOться до складу прибугку або збитку за перiод, е рiзницею мiж варiстю придбання вiдпоЬiдного
активу за вирахуванням виплат ocнoвHoi суми нарахованоi амортизацiI та його поточною
справедлиRою вартiстю за вирахуванням Bcix збиткiв вiд знецiнення, що ранiще визнавалися у складi
прибугку або збитку за перiод, Змiна нарахованих резервiв пiд знецiнення, lло викликаннi змiною
BapTocTi у часi, мають вiдображатися у складi процентних доходiв.
Якщо пiзнiше справедлива Bapтicтb знецiнених боргових цiнних паперiв, що були класифiкованi в
категорiю тих, що угримуються для продажу, збiльшиться та таке збiльшення MoiHa вiднести до яко-l-
небудь подiТ, що вiдбулася пiсля визнання збитку вiд знецiнення в складi прибрку Ьбо збитку за
перiод, то сума, що була вiднесена до збитку, вiдновлюеться та визнаеться у складi прибрку'або
збитку за перiод. ПрИ цьому наступнi вiдновлення справедливоi BapTocTi знецiнених долiових цiннихпаперiв, lло класифiкованi в категорiт rгримуваних для продажу, визнаються у складi iншого сукупного
прибугку.

(ii) Нефiнансовi акmчвч

Балансова Bapтicтb нефiнаНсових акгивiв Товариства, що вiдрiзняються вiд запасiв та вiдстрочених
податковиХ акrивiв, аналiзуеться на кожну звiтну дату для виявлення ознак ix можливого знецiнення.
При наявностi таких ознак розраховуоться розмiр суми вiдповiдного активу, що вiдшкодовуеться. У
вiдношеннi нематерiальних аrтивiв, що мають невизначений строк корисного використання або ще не
готовi до використання, розмiр суми, що вiдшкодовуеться, розрахову€ться на кожну звiтну дату,
розмiр суми активу, lло вiдшкодовуоться, або одиницi, lло генеруе потоки грошових коштiв, е
найбiльша з двох сум: цiннiсть використання цього аrгиву (цiеi одйницi) та йоiо ('iT) справедлива
Bap'ic.b за вирахуванням витрат на продаж, При розрахунку цiнностi викорЙстання грошовi потоки, щоочiкуються в майбугньому, дисконтуються до ix приведеноi Bapтocтi з в"*ориста"""м ставки
дисконтування до оподаткування, що вiдображае поточну ринкову оцiнку впливу змiни BapToc1i коtцгiв
протягом часу та ризики, що е специфiчними для даного акrиву. З метою проведення перевiрки на
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предмет знецiнення активи, що не можугь буrи перевiренi окремо, об'еднуються в найменчJу групу, в
рамках якоi генеруеться прибrггя грошових кошгiв в результатi в"*орисrаiн" вiдповiдних активlв, щопродовжуеться, та це прибrгтя бiльшою частиною не залежить вiд прибуття iрошових потокiв, щогенеруються iншими акгивами або групою активiв,

3биток вiд энецiнення визнаеться в тому випадку, якщо балансова BapTicтb самоrо акгиву або одиницi,
що генеруо потоки грощових коштiв, до яких вiдноситься цей акгив, виявля€ться вищЙм нiж його(П)Bap'ic'b, що вiдшкодову€ться, 3битки вiд знецiнення визнаються у складi прибугку або збитку заперiод,

у вiднощеннi акгивiв на кожну звiтну дату проводиться аналiз збитку вiд ix знецiнення, визнаного водному э минулих перiодiв, з метою виявлення ознак того, що розмiр цього збитку'нал"*йr" arе"r"r"
абО ЩО ЙОГО Не ПОТРiбНО бiЛЬШе визнавати, Суми, tцо списанi на збиткЙ вiд.""цiri"""", 

"Йrовлюютьсяв тому випадку, якщо змiнюються факгори оцiнки, lло використовувались при розрахунку вiдповiдноТсуми, l4o вiдшкодовуеться, Збиток вiд знецiнення вiдновлюеться iiльки в межъх by"in, що дозволяевiдновити BapTicTb акrивiв до ix балансовоi BapTocTi, в якiй вони мали б вiдображатись , якби не буввизнаний збиток вiд знецiнення,

(k) Резерви

Ре_эерв вiдображаоться у звiтi про фiнансовий стан, коли Товариство мае юридичне або об1,рунтованезобов'яэання в результатa подiй, що вiдбулися i цiлком iMoBipHo, що вiдбудЬться 
"цii* 

Ь*о"оr,""r"
ВИГiД ДЛЯ ПОГаШеННЯ ЗОбОВ'ЯЗання. Якщо сума такого зобов'яза"r" a"аr"",'rо р"a"р"-" "*r"u"orra"шляхом дисконтування очiкуваних майбрнiх потокiв грошових коштiв з використа"ням став*и
дисконтування до оподаткування, яка вiдображае поточну ринкову оцiнку часовоi BapTocTi коштiв та,
де це можна застосувати, ризики, lцо притаманнi цьому зобов'язанню,
забезпечення 

. реструкгуризацii визнаоться, якtло Товариство затвердила детальний план
реструкrуризацiт iпро проведення р_еструlсгуризацii було оголошено публiчнь. Товариство не створюе
резерв для майбrгнiх операцiйних збиткiв,

(|) Оподаткування

податок на прибrгок включае в себе лоточний податок на прибуток за pik та вiдстрочений податок наприбrгок. Гlодаток на прибrгок вiдображаеться у звiтi про прибутки l збитки 
' 
в 

'no"rory 
обсязi, завинятком сум, що вiдносяться до о_перацiй, якi вiдображаються у складi iншого сукупного прибрку або

до операцiй з власниками, якi вjдображаються безпосередньо у складi власних кЬштiв,
поточний податок на приблок розраховуеться виходячи з очiкуваного розмiру оподатковуваногоприбрку за звiтний перiод з урахуванням ставок по податку на прйблок, що дiяЬ'за станом на звiтну
дату, а також суми зобов'язань, lцо виникли в результатi уточнення сум податку на прибугок зiпопереднi звiтнi перiоди,

ВiдстрочениЙ податок вiдображаеться у вiдношеннi тимчасових рiзниць, |ло виникають MiжбалансовоЮ вартiстЮ акrивiв та зобов'язань, lцо визнаються для цiлеЙ iх вiдоЬраження у фiнансовiйзвiтностi та ix податковою ба3ою, Вiдстрочений податок не визнаоться щодо наступних тимчасових
рiзниць: рiзниць, пов'язаних з вiдображенням у фiнансовiй звiтностi гудвПуj рiзницi, що 

"iд"о""r""" доакгивiв та зобов'язань, факг первинного вiдображення яких не вппивао-нi'на бухгалтфький, Hi наоподатковуваний прибугок, а також тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочlрнi компанii, увипадку, коли материнська компанiя мае моlкливiсть контролювати час реалiзацii вказаних рiзниць та
::I:_"_l.u_"1:!i"r" в тому, lло данi рiзницi не будрь реалЬованi в найближчому' маиоугнiому. возмiрвlдстроченого податку визнача€ться, виходячи з податкових ставок, якi будугь заiтосовуватися вмайбугньому, в момент вiдновлення тимчасових рiзниць, базуючись на дiючЙх'Ъбо по cpi введених в
дiю законах станом на звiтну дату,
Вимоги за вiдстроченим податком вiдображаються в тому розмiрi, який вiдповiда€ ймовiрностi того, щов майблньому буде отриманий оподатковуваний прибугок, що е достатнiм для того, lцоб покрититимчасовi рiзницi, неприйнятi видатки за податками та невикористанi податковi'пiльги. Розмiр вимог завiдстроченим податком зменшуеться в тому ступенi , в якому не icHye бiльше ймовiрнiсiо ,оrо, щобуде отримана вiдповiдна вигода вiд реалiзацii пъдаткових вимог,
(m) Винагородапрацiвникам

При визначеннi розмiру зобов'язань у вiдношеннi короткострокових винагород спiвробiтникiв
дисконтування не застосовуеться, вiдповiднi витрати визнаються з урахуванням виконання
спiвробiтникам и своТх трудових обов'язкiв.
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ТОВ (ФК (ПАJ'lЛМlУМ ФlНАНС>
фiнансова звiтнaсть за piк, що закiнчився 31 грудня 2020

навеdено в mчсячах якщо не вказано iнше

У вiдноuJеннi сум, lцо очiкуються до виплат у якостi премiй або в рамках короткострокового плану
виплат премiй або участi в прибугках, визнаоться зобов'язання, якtло в Товариствi е дiюче юридичне
або передбачаеться сформоване зобов'язання по виплатам вiдповiдних суr.'що 

"""rйо 
в результатi

3дiйснення спiвробiтником cBoei трудовоi дiяльностi в минулому та розмiр цього зобов'язання можна
оцiнити з достатнiм сryпенем надiйностi.

(п) Визнання доходiв iвитрат
комiсiйнi та iншi доходи iвитрати, як правило, вiдображаються вiдповiдно до принципу нарахування
на дату надання вiдповiднот послуги, В тому випадку, якщо Товариство виступае в якостi агента, а не
виконавцЯ угоди, виручка вiдповiдае чистiЙ cyмi комiсiйних, lло отримало Товариство.
процентнi доходи i процентнi витрати вiдобракаються у складi прибугку або збитку з використанням
методу ефекгивноi процентноi ставки,

Доходи у формi дивiдендiв визнаються у складi приблку або збитку в тоЙ момент, коли у Товариства
з'являеться право на отримання вiдповiдного платежу.

прибрки та збитки вiд перерахунку залишкiв в iноземнiй валютi вiдображаються за нетто-основою.
Непроцентнi витрати вiдображаються на дату отримання вiдповiдних ToBapiB та надання вiдповiдних
послуг, за вимюченням випадкiв, коли витрати пов'язанi з зобов'язанням, в результатi якого
зобов'язання та вiдповiднi витрати вiдображаються у фiнансовiй звiтностi.
(о) Звiтнiсть за сеrментами

Операцiйний сегмент о компонентом Товариства, що бере участь в комерцiйнiй дiяльностi, вiд якоТ BiH
отримуе прибугки, або несе 3битки (включаючи прибугки та збитки у вiднощеннi операцiй з iншими
компонентами Товариства), результати дiяльностi якого регулярно аналiзуються особою, lцо
вiдповiдае за прийняття операцiйних рiшень при розподiлу pecypciB мiж сегмЁнтами та при оцiнцi
фiнансових результатiв it дiяльностj та у вiдношеннiдо якого доступна фiнансова iнформацiя,
Товариство оцiнюо продукгивнiсть операцiйних пiдроздiлiв на пiдставi прибугкiв i збиткiв до
оподаткування.

5. HoBi стандарти, роз'яснення та поправ{и до чинних стандартiв i роз'яснонь
Компанiя вперше застосувала деякi стандарти i поправки, якi вступають в силу до рiчних звiтних
перiодiв, lло починаються '1 сiчня 2020 року або пiсля цiеi дати. Товариство не застосовувала
достроково стандарти, роз'яснення або поправки, якi були випущенi, але ще не вступили в силу,

Поправки до МСФ3 (IFRS) 3 _ (Визначення бiзнесуD

У поправкаХ до МСФ3 (lFRS) 3 пояснюеться, що, щоб вважатисЯ бiзнесом, iнтегрована сукупнiсть
видiв дiяльностi та акгивiв повинна включати як MiHiMyM внесок i принципово вагомий процес, якi
разом значною мiрою можугь сприяти створенню вiддачi, При цьому пояснюеться, ч]о бiзнес не
обов'язково повинен включати Bci внески та процеси, необхiднi для створення вiддачi. Данi поправки
не вплинули на фiнансову звiтнiсть Товариства, але можль буги застосовнi в майбrгньому, якщо
Товариство проведе операцiю по об'еднанню бiзнесiв,

Поправки до МСФЗ (lFRs) 7, мсФз (IFRS) 9 i мсФЗ (lAS) 39 - кРеформа базовоi процентноI
ставкиD

Поправки до МСФ3 (lFRS) 7, мсФз (lFRS) 9, мсФ3 (lAS) 39 (Фiнансовi iнструменти: визнання та
оцiнка> передбачають ряд звiльнень, якi застосовуються до Bcix вiдносин хеджування, на якi реформа
базовоi процентноi ставки безпосередньо впливае, Реформа базовоi проценiноi ставки впливае на
вiдносинИ хеджування, якщо в результатi ]'i' застосування виникають невизначеностi lлодо TepMiHiB
виникнення таlабо величини грощових потокiв, що базуються на базовiй процентнiй ставцi, за об'екrом
хедх(ування або за iHcTpyMeHToM хеджування, ,Щанi поправки не вплинули на фiнансову звiтнiсть
товариства, оскiльки У неi вiдсrIнi вiдносини хеджування, tло базуються на процентних ставках.

Поправки до мсФз (lAS) 1 i мсФЗ (lAS) 8 - <Визначення cyтTeвocтi)

поправки пропонують нове визначення суггевостi, згiдно з яким <iнформацiя е суrтевою, якu.lо можна
обlрунтовано очiкувати, що ii пропуск, спотворення або маскування вплинль на рiшення основних

1,J,



ТОВ (ФК (ПАJIЛМlУМ ФlНАНС)
фiнансова звiтнiсть за piK, tло закiнчився 31 грудня 2020
(cyMu навеOено в mчсячах yKpai-Hcbqux epuBe+b, якшо не вказано iнше)

користувачiв фiнансовоI звiтностi загального призначення, якi прийнятi ними на ocHoBi даноi
фiнансовоi звiтностi, lцо надае фiнансову iнформацiю про конкретну органiзацiю, яка звiтуе)),

У поправках пояснюеться, що суггевiсть буде залежати вiд хараfiеру або кiлькiсноi важливостi
iнформацi-l (взятоТ окремо або в сукупностi з iншою iнформацiею) в KoHTeKcTi фiнансовоТ звiтностi, що
розглядаеться в цiлому. Спотворення iнформацii е сугтевим, якlцо можна обiрунтовано очiкувати, що
це вплине на рi[lJення основних користувачiв фiнансовоi зBiTHocTi, flaHi поправки не вплинули на
фiнансову звiтнiсть Товариства, iочiкуеться, що в майбrIньому вплив також буде вiдсугнiй.

<<Концептуальнi основи подання фiнансових звiтiвD, випущенi 29 березня 2018 р.

Концептуальнi основи не е стандартом, iжодне з положень Концептуальних основ не мае переважноi
сили над будь-яким положенням або вимогою стандарту, Цiлi Концептуальних основ полягають в
наступному: сприяти Радi з МСФ3 в розробцi стандартiв; сприяти тим, хто готуб фiнансовi звiти, в

розробцi положень облiковоi полiтики, коли жоден з стандартiв не регулюе певну операцiю або iнtly
подiю, iсприяти BciM сторонам в розумiннi та iнтерпретацii стандартiв. Даний документ вплине на
органiзацii, якi розробляють свою облiкову полiтику вiдповiдно до положень Концептуальних основ.

Переглянла редакцiя Концептуальних основ мiстить кiлька нових концепцiй, оновленi визначення
акrивiв i зобов'язань i критерii для Iх визнання, а також пояснюе деякi сугговi положення, Перегляд
даного документа не вплинув на фiнансову звiтнiсть Товариства,

Поправки до МСФЗ (IFRS) 16 - <Поступки з оренди, пов'язанi з пандемiею covlD-l9D

28 травня 2020 року Рада з МСФ3 випустила поправку до МСФ3 (lFRS) 16 (Оренда) - (Поступки з
оренди, пов'язанi з пандемiею covlD-19). Дана поправка передбачае звiльнення для орендарiв вiд
застосування вимог МСФ3 (lFRS) 16 в частинi облiку модифiкацiй договорiв оренди в разi поступок з
оренди, якi виникають в якостi прямого наслiдку пандемii covlD-19. Як спрощення практичного
харакгеру орендар може прийняти рiшення не аналiзувати, чи о поступка з оренди, надана
орендодавцем у зв'язку з пандемiею covlD-19, модифiкацiою договору оренди. Орендар, який
прийма€ таке рiшення, повинен враховувати будь-якi змiни орендних платежiв, обумовленi поступкою
з оренди, пов'язаноi з пандемiею covlD-,l9, аналогiчно тому, як це змiна вiдображалась б в облiку
вiдповiдно до МСФЗ (lFRS) ,l6, якlло б воно не було модифiкацiею договору оренди.

Дана поправка застосовуеться до рiчних звiтних перiодiв, lло починаються 1 червня 2020 року або
пiсля цi€i дати, Допускаеться дострокове застосування, Дана поправка не вплинула на фiнансову
звiтнiсть Товариства.

Стандарти, якi були випущенi, але ще не набули чинностi

Нижче наводяться HoBi стандарти, поправки та роз'яснення, якi були випущенi, але ще не вступили в
силу на дату випуску фiнансовоi звiтностi Товариства. Товариство мае Haмip застосувати цi
стандарти, поправки i роз'яснення, у разi необхiдностi, з дати ix вступу в силу.

МСФЗ (|FRS) 17 "cтpaxoBi контракти"

В TpaBHi 2017 року Рада з МСФЗ випустила МСФЗ (IFRS) ,l7 (Договори страхування), новий
всеосяжний стандарт фiнансовоI звiтностi для договорiв страхування, який розглядае питання
визнання та оцiнки, подання та розкриття iнформацii. Коли МСФЗ (IFRS) 17 вступить в силу, BiH
замiнить собою МСФЗ (IFRS) 4 "CTpaxoвi контракrи", який був випущений в 2005 роцi. МСФЗ (lFRS) 17
застосовуеться до Bcix видiв договорiв страхування (тобто страхування життя iстрахування. вiдмiнне
вiд страхування життя, пряме страхування i перестрахування) незалежно вiд виду органiзацii, яка
випускае ix, а також до певних гарантiЙ i фiнансових iHcTpyMeHTiB з умовами дискрецiйноi участi,
lснують декiлька виняткiв зi сфери застосування. Основна мета МСФ3 (lFRS) 17 полягае в наданнi
моделi облiку договорiв страхування, яка е бiльш ефективною i послiдовною для страховикiв, На
вiдмiну вiд вимог МСФ3 (lFRS) 4, якi в основному базуються на попереднiх мiсцевих облiкових
полiтиках, МСФЗ (lFRS) 17 надао всебiчну модель облiку договорiв страхування, охоплюючи Bci
доречнi аспеýи облiку. В ocнoBi МСФЗ (lFRS) 17 лежить загальна модель, доповнена наступним:
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ТОВ (ФК <ПАIlЛМlУМ ФlНАНС)
фiнансова звiтнiсть за piк, що закiнчився 31 грудня 2О2О
(сумч навеОено в mчсячах yKpai\cbKux epuBeHb, якшо не вказано iнше)

. Певнi модифiкацiТ для договорiв страхування з умовами прямоI участi (метод змiнноi

мсФз (lFRS) 17 набувао чинностi щодо звiтних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2О23 року або пiсляцiеi дати, при цьому необхiдно надати порiвняп"rI lr6орu"цiю. Допускаеться достроковезастосуваннЯ за умови, lцо органiзацiя також застосовуе-мсоЗ (IFRS) 9 i MioCiriisl iS ," д"rуперцJого застосування МСФЗ (lFRS) 17 або до Hei, ДаниЙ стандарт не застосовний до Товариства,

винагороди),. Спрощений пiдхiд
договорiв,

Поправки до МСФ3 (lAS) 1

ДОВГОСТРОКОВИХD

Поправки до МСФЗ (lAS) 16
призначеннямr)

(пlдхiд на ocнoBi розподiлу премiТ) в основному для короткострокових

<класифiкацiя зобов'язань як короткострокових або

KOcHoBHi засоби: надходження до використання за

У сiчнi 2020 року Рада з мсФЗ випустила поправки до пунпiв 69-76 мсФЗ (lAS) 1, в якихпояснюються вимоги цодо класифiкацii зобов'язань як короткострокових або довгострокових. Упоправках пояснюбться наступне:

. lлО розумiеться пiд правом вiдкласти врегулювання зобов'язань;. право вiдкласти врегулювання зобов'язань повинно iснувати на кiнець звiтного перiоду;, на масифiкацiю зобов'язань не впливае ймовiрнiсть того, що органiзацiя виконао свое правовiдкласти врегулювання зобов'язання 
;, умови зобов'язання не впливатимугь на його класифiкацiю, тiльки якlцо похiдниЙ iHcTpyMeHT,який входить в конвертоване зобов'язання, сам по собi е iHcTpyMeHToM 

"п""rоЪ 
*"nir"ny,Данi поправки вступають в силу до рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2023 року абопiсля цiбт дати, i застосовуються ретроспекrивно, На даний момент Товариство 

";"r;у; моlкливийвплив цих поправок на поточну клесифiкацiю зобов'язань,

Поправки до МСФз (IFRS) 3 - (поGилання на Концептуальнi основиD
Y_TPaBHi 2020 РОКУ РаДа З МСФ3 випустила поправки до мсФз (IFRS) з (об,однання бiзнесiв> _(посилання не концептуальнi основио, Мета даних norfr""o* -замiнити посилання на (Концепцiюпiдготовки та подання фiнансовоi звiтностi), випущену 

" 
iЭВЭ роцi, на посилання 

"а 
оЙ"цепrуапь"iоснови подання фiнансових звiтiв), випущенi в березнi 2о18 року, без внесення значних змlн у вимогистандарту.

Рада також додала вимючёння з принципу визнання в МСФз (IFRS) 3, Lцоб уникнри виникненняпотенцiйних прибуткiв ебо збиткiв <2-го дня>, для зобов'язань i умовних зобов'язань, якi б вiдносилисьдо сфери застосування МсФз (lAS) 37 або Роз'яснення кгйоз (lFRlc) 21 <обов'язковi платежi>, ябивони виникали в рамках окремих операцiй.

в той же час Рада вирiшила роз'яснити iснуючi вимоги мсФз (IFRS) 3 щодо умовних активiв, на якiзамiна посилань на <концепцiю пiдготовки Ti подання бiнансовоI звiтностi) не вплине,

данi поправки вступають в силу до рiчних звiтних перiодiв, lцо починаються 1 сiчня 2о22р, або пiсляцiеi дати, i застосовуються перспективно.

У TpaBHi 2020 року Рада з МСФЗ випустила документ (OcHoBHi засоби: надходження до використанняза призначенням>. який забороняе органiзацiям вiднiмати з первiсноi BapTocTi об'екта основнихзасобiв будь-якl надходження вiд продажу вироОiв, вЙроОлених в лроцесi доставки цього об'екга домiсця розтащування та приведення його у "rа" "*"И'поrрЪен для його експлуатацii вiдповiдно довимог керiвництва, .a'ic'b цьою органiзацiя 
""a""a 

,"д"оi*"ння вiд продажу ri*", 
""рйi", " 

,"*о*BapTicTb виробництва цих виробiв в прибrrку чи збитку,

Данi поправки вступають в силу до рiчних звiтних перiодiв, lло починаються 1 сiчня 2022 року абопiсля цiеI дати, i повиннi застосовуватися ретроспективно до тих об'еrгiв основних засобiв, якi сталидоступними для використання на дату початку (або пiсля неТ) найранiшого a пр"д"rЪ"п"r"" 
"фiнансовот звiтностi перiоду, в якому органiзацiя вперше застосовуе данi поправки,

l
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Очiкуоться, що данi поправки сугтово не вплинуrь на Товариство.

Поправки до МСФ3 (lAs) 37 - (Обтяжливi контракти - витрати на виконання договоруD

У TpaBHi 2020 року Рада з МСФз випустила поправки до МсФз (lдS) 37, в яких роз'ясню€ться, якi

витрати органiзацiя повинна враховувати при оцiнцi того, чи е договiр обтя}{ливим або збитковим.

Поправки передбачають застосування пiдходу, який базуеться на (витратах, безпосередньо
пов'язаних з договором>. Витрати, безпосередньо пов'язанi з договором на надання ToBapiB або

послуг. включають як додатковi витрати на виконання цього договору, так i розподiленi витрати,

безпосередньо пов'язанi з виконанням договору, 3агальнi i адмiнiстративнi витрати не пов'язанi

безпосередньО з договором i, отже, виключаються, oкpiм випадкiв, коли вони явно пiдлягають

вiдшкодуванню контрагентом за договором.

данi поправки вступають в силу для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2022 року або
пiсля цiоi дати, Товариство буде застосовувати данi поправки до договорiв, за якими ще не виконанi

Bci обов'язки на дату початку рiчного звiтного перiоду, в якому вперше застосовуються данi поправки,

Поправка до МСФЗ (IFRS) 1 (Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансовоi
звiтностirr - дочiрнЯ орrанiзацiя, вперще застосовуе Мiжнароднi стандарт}1 фiнансовоТ звiтностi

В рамках процесу щорiчних удосконалень МСФЗ, перiод ?018-2020 poкiB, Рада з МСФЗ випустила

поправку до МсФз (IFRS) 1 (Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi>,

Вiдповiдно до даноi поправки дочiрня органiзацiя, яка вирiшуе застосувати пункI D16 (а) МСФЗ (IFRS)

1, мао право оцiнювати накопиченi Kypcoвi рiзницi з використанням сум, вiдображених у фiнансовiй
звiтностi материнського пiдприемства, виходячи з дати переходу материнського пiдприомства на

мсФз, Дана поправка також може буги застосована до асоцiйованих органi3ацiй та спiльних

пiдприомств, якi вирiшують застосовувати пункг D16 (а) МСФЗ (lFRS) 1.

дана поправка набирае чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2022 року або

пiсля цiеi дати, Допускаоться дострокове застосування,

Поправке дО мсФз (lFRS) 9 (Фiнансовi iнструменти)D - комiсiйна винаrорода пiд час проведення
ктесту 10Оlо> в разi припинення визнання фiнансових зобов'язань

В рамках процесу щорiчних удосконалень МСФ3, перiод 2о18-2020 poKiв, Рада з МСФЗ випустила

поправку до МсФЗ (lFRS) 9, В поправцi пояснюються суми комiсiйноI винагороди, якi органiзацiя

враховуе при оцiнцi того, чи сугтево вiдрiзняються умови нового або модифiкованого фiнансового
зобов'язання вiд умов первiсного фiнансового зобов'язання. До таких сум вiдносяться тiльки Ti

комiсiйнi винагороди, якi були виплаченi або отриманi мiж певним кредитором i позичальником,

включаючИ комiсiйнУ винагороду, виплаченУ або отриманУ кредитором або по3ичальником вiд iмeнi

iншоi сторони. Органiзацiя повинна застосовувати дану поправку lлодо фiнансових зобов'язань, якi

були модифiкованi або замiненi на дату початку (або пiсля Hei) рiчного звiтного перiоду, в якому

органiзацiя вперше застосовуе дану поправку.

Дана поправка набирао чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2022 року абО

пiсля цiеj дати, Допускаеться дострокове застосування. Товариство застосуе цю поправку ч.lодо

фiнансових зобов'язань, якi були модифiкованi або замiненi на дату початку (або пiсля Hei) рiчного
звiтного перiоду, в якому вперше застосовуOться дана поправка.

Очiкуеться, що дана поправка сугтево не вплине на Товариство,

Поправка до мсФЗ (lДS) 41 <Сiльське господарствоD - оподаткування при оцiнцi справемивоi
BapTocTi

В рамках процесу щорiчних удосконалень МСФ3, перiод 2о18-2020 poкiв, Рада з МСФЗ випустила

поправку до МСФ3 (lДS) 41 (Сiльське господарство)). Дана поправка виключае вимоry в пунктi 22

мсФз (lдS) 41 про те, що органiзацii не включають до розрахунку грошовi потоки, пов'язанi з

оподаткуванням, при оцiнцi справедливоi Bapтocтi активiв, що належать до сфери застосування МсФз
(lAS) 41,
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ТОВ (ФК <ПАЛЛАДlУМ ФlНАНС>
фaнансова звiтнiсть за piк, що закiнчився 31 грудня 202О
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органiзацiя повинна застосовувати дану поправку перспективно щодо оцiнки справедливоi вартостl на
дату початкУ (або пiслЯ неТ) першогО рiчного звiтного перiоду, починаеться 1 сiчня 2О22 року або пiсля
цiеi дати,,Qопускаеться дострокове застосування,

Дана поправка не вплине на Товариство.

Аналiз за сегментами

товариство здiйснюе дiяльнiсть в одному географiчному та бiзнес сеrментi,
6. Грошовi кошти та ix еквiваленти

Грошовi кошти та Тх еквiваленти включають:

(в muсячах epuBeHb)

Готiвка

Гроtшовi кочrги на банкiвських рахунках
Грошовi еквiваленти
Всього Грочli та 'fx еквiваленти

На 31 rрудня
2020 р.

2о 701

20 701

(400)

93 015

92 515

2 350

(1 850)
148 958

261 573

визнао заборгован icTb

На 31 грудня
2019 р,

в 162

6 ,162

Грошi та ix еквiваленти
KopoтKocTpoкoвi високолiквiднi
вiльно конвертуються у певнi
BapTocTi.

включають готiвковi кошти, кошти на банкiвських рахунках компанiт та
фiнансовi iнвестицiТ з первiсним строком розмiщення до 30 днiв, якi

суми грошових коштiв iякi характеризуються незначним ризиком змiни

На 31 грудня 2020 у Компанii не iснувало обмежень щодо використання грошових коштiв,
Для цiлей формування звiту про рух грошових коштiв Компанiя роз;одiляе рух- коlцгiв на

операцiЙну, iнвестицiйну та фiнансову дiяльнiсть,
до руху кошmiв Bi) операцiйноi оiяльносmi вiдносяться грошовi надходження та видатки,

пов'язанi iз дiяльнiстю компанii з надання фiнансових послуг (факгоринry та наlання коштiв у позику, ут.ч i на умовах фiнансового кредиту),
до руху кошmiв вid iнвесmuцiйноi оiяльносmi вiдносяться гроtuовi надхоркення та видатки,

пов'язанi iз придбанням та реалiзацiею необоротних акгивiв, а також тих фiнансових iнвестицiй, якi не ескладовою частиною еквiвалентiв грошових коштiв.

. Д9_очхv кошmiв вid фiнансовоi оiяльносmi вiдносяться грошовi надходження та видатки,
пов'язанi iз дiяльнiстю, lцо призводить до змiни розмiру власного та позикового капiталу Товариства за
рахунок залучення коштiв вiд iнших oci6,

7. lнщi Фiнансовi активи

lншi Фiнансовi акгиви представленi:

(в muсячах epuBeHb) На 31 ГРУДНЯ
2020 р.

6,'l,Довгострокова дебiторська заборгованiсть, в т,ч- 19 боо
6,1.1,Основна сума за договорами фiнансового 20 0о0
кредиту

6, 1.2,,Щисконт/премiя

6,1,3,Miнyc резерв ОК3

6,2.Поточна дебiторська заборгованiсть, в т.ч,

6.2,1,основна сума за короткостроковими кредитами
6,2.2. Заборгованiсть за нарахованими доходами
6.2,3,Дисконт/премiя

6,2,4. MiHyc резерв ОК3
6.3, Поточнi фiнансовi iнвестицii
Bcboro lншi Фiнансовi активи

довгостроковою дебiторською заборгованiстю Компанiя

На 3'l грудня
2019 р,

75 616

76 700

(1 084)

72 042

70 490

3 145

(1 593)

1 34 662

282 з20

за договорами
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надання коштiв у позику, в тому числi на умовах фiнансового кредиту, з TepMiHoM остаточного
погашення бiльще 12 мiсяцiв. Розмiр сформованого резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки за
вищезазначеними кредитами складае 400 тис, грн,

ПОТОчна дебiторська заборгованiсть складаеться iз заборгованостi за короткостроковими
кредитами.

.ЩебiТОРСька Заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв включае HapaxogaHi, але не
сплаченi клiонтами Товариства, проценти за наданими фiнансовими кредитами,

РОЗМiР СфОРмованих резервiв пiд очiкуванi кредитнi збитки врахований в балансовiй BapTocTi
фiнансових акrивiв.

Hi аВанСи виданi, Hi аванси одержанi, Hi передплаченi податки, збори та обов'язковi платежi не е
фiНаНСОВИМИ аКтивами або фiнансовими зобов'язаннями, l_|i суми визнаються за первiсно отриманими
(сплаченими) сумами.

ПОТОЧНi фiнанСовi iнвестицii вiдобрФкенi у фiнансовiй звiтностi Компанiт за справедливою
вартiстю з визнанням переоцiнки (дооцiнки) у прибутках/збитках,

Вид та тип ЦП
Акцiя корпоративного iнвестицiйного фонду, проста,
iMeH н а

Найменування EMiTeHTa ЦП

АКЦlОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (ЗАКРИТИЙ
нЕдивЕрсиФlковАниЙ вЕнчурниЙ
корпорАтивниЙ lнвЕстицlЙниЙ Фонд (Аурум-
lHBECT)

Код за еДРПОУ EMiTeHTa ЦП 4351 60 53

Код за еДРlСl 13300864

Форма випуску та iснування ЦП бездокументарна

Мiжнародний iдентифiкацiйний
номер (lSlN) UA5000001595

Вид та тип ЦП Облiгацiя внrгрiшнiх державних позик Украiни,
середньострокова вiдсоткова, iMeHHa

Найменування EMiTeHTa ЦП
MiHicтepcтBo фiнансiв УкраТни

Код за СДРПОУ EMiTeHTa ЦП
00013480

Код за еДРlСl

Форма випуску та iснування ЦП бездокументарна

Мiжнародний iдентифiкацiйний
номер (lSlN)

UA4000203723

Справедлива BapTicTb придбаних цiнних паперiв станом на 31.12.2О2О складао 148 958 тис.грн., у тому
числi ОВДП - 2 133 тис, грн,, акцiй корпоративного iнвестицiйного фонду 146 825 тис,грн.
Кiнцевим бенефiцiарним власником АКЦlОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (3АКРИТИЙ
нЕдивЕрсиФlковАниЙ вЕнчурниЙ корпорАтивниЙ lнвЕстицlЙниЙ Фонд (Аурум-
|HBEсTD (еДРПОУ 4351605З) е Шум Михайло Анатолiйович, який € кiнцевим бенефiцiарним
власником Товариства.

СТаНОМ На 31J22020 Товариство облiковуо дебiторську заборгованiсть фiзичноi особи за
ДОГОВОРОМ Купiвлi-продажу цiнних паперiв (iнвестицiйних сертифiкатiв iменних ПЗНВlФ <Палладiум>
ТОВ (КУА <МlБК) (УЧаСник Товариства) у cyмi4 484 тис. грн, Строк повного виконання зобов'язань за
договором 02,02.2021.
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8. ocHoBHi засоби та нематерiальнi активи
Група Первiсна

BapTicTb на
31.12,2019

знос Залицlкова
BapтicTb на
31.12.2019

(33) з23асоби зв'язку 65
та
компьютерне
обладнання

lншi необоротнi 8
матерiальнi
активи

Нематерiальнi
акти ви

Разом 73

9. Фiнансовi3обов'язання

flo складу фiнансових зобов'язань Компанii вiдносяться:

(в mчсячах epuBeHb)

Заборгованiсть за довгостроковими кредитами
Заборговенiсть за короткостроковими кредитами,
в т.ч.:

3аборгованiсть за короткостроковими кредитами
3аборгованiсть за нарахованими вiдсотками по кредитам
отримана комiсiйна винагорода за наданими гарантiями
всьоrо Фiнансовi зобов'язання

(в mчсячах epuBeHb)

Довгостроковi забезпечення
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи,
послуги
Розрахунки з податку на прибуток

Первiсна
Bapтicтb на
31.12.2020

65

3алиlлкова
BapTicTb на
31.12,2020

Знос

(65)

(35) 38 73 (69) 4

ПротягоМ 2020 року змiни методiв нарахування амортизацiТ основних засобiв не вiдбувалося,

OcHoBHi засобИ Ko'na'ii представленi у виглядi комп'ютерного обладнання. Протягом
звiтного лерiоду вибуггя, переведення основних засобiв не вiдбувалося.

При визнаннi операцiЙ з оренди вiдповiдно до МСФ3 (IFRS) 16 (Оренда) Товариство використовуе
звiльнення вiд визнання для договорiв оренди, TepMiH оренди за якими на даry початку оренди
становить не бiльще 12 мiсяцiв i якi не мiстять опцiону на купiвлю (короткострокова оренда),

(4)(2)

3аборгованiсть за нарахованими вiдсотками за отриманими кредитами складаеться iз c1poKo3oj
заборгованостi, TepMiH сплати якоТ ще не настав, у розмiрi 3432 тис. грн, та прост|оченоi
заборгованостi у розмiрi б 754 тис. грн, ,Щана заборгованiсть належить до заборгованостi перед
пов'язаними сторонами,

10. lнtцi 3обов'язання

flo складу iнших зобов'язань компанii вiдносяться:

На 3l грудня
2020 р.
162 095

1о 18;

1т2 281

На 31 грудня
2020 р.

130
19

На 31 грудня
2019 р,

127 900

77 182

72 750
4 432

76

205 158

На 31 грудня
20'l 9 р,

21

161

1,7

14,|

46
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ТОВ (ФК ( ПАJlЛАДlУМ ФlНАНС)
фiнансова звiтнiсть за piк, що закiнчився 31 грудня 2О20
|cyMu навеOено в mчсячах украi'нськuх 

'puBeHb, 
якщо не вказано iнше)

поточнi забезпечення
поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними
авансами

3060
44

всьоrо lншi зобов'язання 394 212

flля задоволеннЯ потреб клiеятiВ Т_овариство приймае на себе договiрнi зобов'язання у виглядiнаданн1 фiнансових гарантiй (здiйснення платежiв вiд i'e'i клiентiв у разi HacTaHHi певнихподiй). TaKi зобов'язання 
:].lj:"l|:_1р:дilrоl.о р".Й*!, Станом на З1,1).zоzО iаiал""" 

"уr"виданих товариством гарантiй складае 26 011 тис, ipH. (номiнальна 
""рrЬr-.]Б""riиl ,"облiковуоться за позабалансовими рахунками, ПротягЬм звiтного року Товариством виданогарантiй на суму 13 321 тис. грн. та завершено гарантiй на 

"уrу 
zЪ ВбОЪ..'ii", 'Bo.uip

сформованого оцiночного 
_резерву пiд очiкуванi крЁЙтнi збитки'за 

""д"""r" 
' 

iab""rl"""складао 130 тис. грн. та вiдображено у статгi Довгостроковi забезпечення.
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги представлена у виглядiзаборгованостi компанiТ за отриманi по"пуr"'дп" забезпечення господарськоi дiяльностiТовариства, поточнi забезпечення представленi сформованим резервом для майбуrнiхвиплат за tцорiчними вiдпустками працiвникiв Товариствj,

,l1. Власний капiтал компанiТ

власний капiтал компанii смадаеться з таких компонентiв:

л,-_л-,9.оjlц:""я статуrного капiталу Товариства здiйснюеться виключно грошовими коштамивlдповlдно до вимог чинного законодавства.
3агальними Зборами Учасникiв Товариства (протокол вiд 14.О4,2О2О N9 27) затвердженiрезультати внесення ооо"r*:""1л.:уадЬ Учаснимми у_ статрний капiтал Товариства у cyмi33 000 тис, грн. та затвердЖений розмiР статлногО капiталу Товариства у cyмi 1 1О ООО тис, грн,

_,-__. 9_ч"О 
зi статлоМ Товариства формування резервного капiталу здiйснюеться шляхом lлорiчнихвцрахуванЬ у розмiрi не менше5% суми чистого прибутку Товариства та його розмiр повинен бли неменше 25% статгного капiталу Товариства,

'l2. Доходи та витрати Компанii

(в muсячах epuBeHb)
3ареестрований (пайовий) капiтал
Додатковий капiтал
Резервний капiтал
Нерозподiлений прибгок (непокритий збиток)
всьоrо власний капiтал

flo складу доходiв Компанii вiдносяться:

(в mчсячах epuBeHb)
flохiд вiд операцiйноi дiяльностi
у тому числi:
- проценти за користування кредитами, наданими

кл|ентам
- комiсiйна винагорода за наданими гарантiями- 

.комiсiйна винагорода за договорами факrоринry
lншi операцiйнi доходи
lншi фiнансовi доходи
lHmi доходи:
у тому числi:
- переоцiнка справедливоТ BapTocTi цiнних паперiв- вiдсотки за розмiщення коштiв в банках- дохiд вiд продажу цiнних паперiв
Всього Доходи

На 31 грудня
2020 р.

110 000

208

3 950
114 158

2020 piK

36 993

36 005

988

Zyb

11 638

9 857
261

1 520
48 927

На 3,1 грудня
2019 р,

77 000

4 000

112

2119
83 231

2019 piK

Jb э/5

35 138

1 430
7
8

2 016
8 342

7 706
603
зз

46 941



2020 piK
2 349

l
l
l
l
r
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

ТОВ <ФК (ПАJ]ЛАДlУМ ФlНАНС)
фiнансова звiтнiсть за piк, lцо закiнчився 31 грудня 2020
("у"" 

""""0""a " 
r"a

У складi lнцJих операцiйних доходiв BpaXoBaHi доходи вiд розформування резерву пiд очiкуванlкредитнi збиткИ у cyмi 296 тис.грН,, пов'язаногО iз рухом кредитного портбеля iовJрйr"".

До складу витрат КомпанiI вiдносяться:

протягом звiтного перiоду до адмiнiстративних витрат Товариства включалися витрати на оплатупрацi, амортизаЦiю основних засобiв, ор_енду офiсного примiщення, оплату послуг зв'язку, нотарiальнiпослуги, аудиторськi послуги, iнформацiйнi та консультацiйнi послуги,
. Витрати по формуванню резерву пiд очiкуванi кредитнi збиiки Товариство вiдображае у складilнших,операцiйних витрат. Протягом звiтного року Товариство не проводило доформування резерву,Фiнансовi витрати складаються з витрат по сплатi процентiв.. оrр"u"rйr"'*р"дi,ri"rй, '

(в mчсячах epuBeHb)
Адмiнiстративнi витрати
Витрати на збр
lншi операцiйнi витрати
Фiнансовi витрати
lншi витрати
Всьоrо Витрати

13. Податок на прибуток

(в muсячах epuBeHb)
Прибуток до оподаткування
Вiдстрочений податок на прибrгок
Витрати (доходи) з податку на прибуток

(в mчсячах epuBeHb)
Прибугок до оподаткування
Нормативна ставка
Обччслена сума поОаmку
Сторнування вlдстрочених податкових
акгивiв(зобов'язань)
Витрати (доходи) з податку на прибуток

2020 piK
3 009

12
43 554

46 578

20,19 piк
2 692

2 84s
38741

53
]и 335

2019piK
2 606

469

Юридичнi особи в УкраIнi повиннi самостiйно подавати податковi деклерацii.
3гiдно з прийнятими положеннями, нормативна ставка податку на приброк в 2020 i 2019 рокахстановить 18%.

Суми вiдстрочених податкiв оцiнюються з використанням ставок податку, що будутьзастосовуватися. коли очiкуеться. що тимчасова рiзниця буде реалiзована.У зв'язкУ зi змiною з 01,01.2О'15 р. нацiональнЙ податкового законодавства Товариствоповинно визначати податок на прибугок на пiдставi фiнансовоi звiтностi за мСбЗ i тому тимчасовiподатковi рiзницi при цьому не виникають.
УзгодженнЯ сум витраТ зi сплати податку на прибугок, розрахованих iз застосуваннямзаконодавчо встановлених ставок, та фаfiично нарахованих сум е таким:

2020 piK
2 349
18Yо
423_

423

2019 piK
2 606

469

469

l
l
l
l

14. Розкриття iнформацГl' щодо використання справедливоi Bapтocтi
1. Методики оцiнювання та вхiднi денi, використанi для складання оцiнок засправедливою вартiстю

товариство здiйснюб виключно безперервнi оцiнки справедливо-l Bap.ocTi акгивiв тазобов'язань, тобто TaKi оцiнки, якi вимагаються йс'оз g uoiHaHcoBi iнструменти) та МСФЗ .13 (Оцiнка
справемивоТ Bapтocтi) у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду.

,Щалi наведенО методи оцiнкИ якi використовУе Товариство при визначеннi справемивоIBapтocTi:

19



тов <Фк <пАллмlум ФlнАнс>
фiнансова звiтнiсть за piк, що закiнчився 31 грудня 2020
(cyMu навеOено в mчсячах yKpai'Hcb\ux ерчвень, якшо не вказано iнше)

класи акгивiв
та зобов'язань,

оцiнених за
справедливою

вартiстю

Методики оцiнювання
Метод
оцiнки

(ри н кови й,

дохiдни й,

витоатний)

Вихiднi данi

Грошовi кошrи
та ix
еквiваленти

Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв
та ix еквiвалентiв здiйснюеться за
справедливою вартiстю, яка дорiвнюо Тх

номiнальнiй Bapтocтi

Ри н кови й Офiцiйнi курси НБУ

Депозити (KpiM

депозитiв до
запитання)

Первiсна оцiнка депозиту здiйснюеться за його
справедливою вартiстю, яка зазвичай
дорiвнюо його номiнальнiй Bapтocтi, Подальша
оцiнка депозитiв у нацiональнiй валютi
здiйснюбться за амортизованою собiвартiстю

Дохiдний
(дисконтув
ання
грошових
потокiв)

ставки за
депозитами,
ефекгивнi ставки за
депозитними
договоDами

Борговi цiннi
папери

Первiсна оцiнка боргових цiнних паперiв як

фiнансових акгивiв здiйснюеться за
справедливою вартiстю, яка зазвичай
дорiвнюе цiнi операцii, в ходi якоi був
отриманий аtсгив. Подальt-uа оцiнка боргових
цiнних паперiв здiйснюоться за справедливою
вартiстю.

Ринковий,
дохiдни й

Офiцiйнi бiржовi
курси органiэаторiв
торгiв на дату
оцiнки, котирування
аналогiчних
боргових цiнних
паперiв,
дисконтованi потоки
грошових коштiв

lнструменти
кап iталу

Первiсна оцiнка iHcTpyMeHTiB капiталу
здiйснюеться за ix справедливою вартiстю. яка
зазвичай дорiвнюо цiнi операцii, в ходi якоj був
отриманий акгив, Подальша оцiнка
iHcтpyMeHTiB капiталу здiйснюеться за
справедливою вартiстю на дату оцiнки,

Рин ковий,
витратни й

Офiцiйнi бiржовi
курси органiзаторiв
торгiв на дату
оцiнки, за
вiдсугностi
визначеного
бiржового курсу на
дату оцiнки,
використовубться
остання балансова
Bapтicтb, цiни
закриття бiржового
торговоrо дня

Дебiторська
заборгованiсть

Первiсна та подальша оцiнка дебiторськоi
заборгованостi здiйснюеться за справедливою
вартiстю, яка дорiвнюо Bapтocтi погаUJення.
тобто cyMi очiкуваних контрактних гроtцових
потокiв на датч оцiнки,

Дохiдний Контракгнi умови,
ймовiрнiсть
погашення,
очiкуванi вхiднi
грошовi потоки

поточнi
зобов'язання

Первiсна та подальша оцiнка поточних
зобов'язань здiйснюеться за вартiстю
погашення.

Витратний KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть
погашення,
очiкуванi вихiднi
грошовi потоки

Справедлива BapTicтb фiнансових iHcTpyMeHTiB KoMпaHii приблизно дорiвнюе iX балансовiЙ
BapTocTi,

Керiвництво KoMпaHii вважае, що наведенi розкриття ч]одо застосування справедливоi BapTocTi е

достатнiми, i не вважае, що за межами фiнансовоi звiтностi залишилась будь-яка суттева iнформацiя
|лодо застосування справедливоТ Bapтocтi, яка може бли корисною для користувачiв фiнансовоТ
звiтностi,

15. Управлiння ризиками
Функцiя управлiння ризиками здiйснюоться Товариством по вiдношенню до фiнансових ризикiв,

операцiйних ризикiв та юридичних ризикiв,

20



ТОВ (ФК (ПАЛЛМlУМ ФlНАНС)
фiнансова звiтнiсть за piк, |ло закiнчився 31 грудня 2О2О

навеdено в mчсячах

на 31 еоvdня 2020 ooKv на flo 3х
вчмоеу мiсяцiв

Активи

.Qовгострокова
дебlторська
заборгованiсть

,Щебiторська
заборгованiсть за
розрахункам и з
нарахован их доходiв

lншi поточна
дебiторська
заборгованiсть

Грошi та ix еквiваленти 20701

2 351

16 4,15

не вказано iHtue

l
t
l
l

Фiнансовi рu1uкu ваючаюrпь кредитний ризик, ринковий ризик i ризик лiквiдностi. основними
цiлями управлiння фiнансовими ризиками о: 1)визначення лiмiтiв ризику; 2)переконання, lло
схильнiсть до ри3икiв залишаеться в цих межах. Управлiння операцiйними та'юридичними ризикамимае забезпечувати належне дотримання внррiшнiх регламентiв i процедур з метою мiнiмiзацiТ
операцiйних та юридичних ризикiв.

креdumнuй рuзuк. Товариство бере на себе кредитний ризик, а саме ризик того, u.lo одна
сторона фiнансового iHcтpyмeHTy призведе до фiнансових втрат iHmoi сторони внаслiдок невиконання
зобов'язання за договором. КредитниЙ ризик виникае в результатi продажу ToBapiB на умовах кредиту
та iнших угод з контрагентами, внаслiдок яких виникають фiнансовi акгиви,

Керiвництво Товариства контролюе piBHi кредитного ризику при розглядi ризику по вiдношенню
до контрагентiв або груп контрагентiв на iндивiдуальнiй ocнoBi.

керiвництво Товариства аналiзуо дебiторську заборгованiсть на предмет знецiнення i стежить
за простроченими залишками,

загальна схильнiсть до кредитного ризику дорiвнюо балансовiй Bapтocтi фiнансових акгивiв,
РuнковчЙ рUзUк, Товариство бере на себе ринковий ризик, Ринковий ризик пов'язаний з (а)

валютним ризиком, (б) процентним ризиком i (в) цiновим ризиком, Керiвництво встановлюо лiмiти
lлодо рiвня ризикiв, якi можрь бри прийнятi.

однак використання цього пiдходу не дозволяе запобiгrи утворенню збиткiв, |цо перевищують
встановленi лiмiти, в разi бiльш iстотних змiн на ринку,

Чрливостi до ринкових ризикiв включенi нижче, заснованi на змiнi факгорiв, rгримуючи Bci iнmi
факгори постiйними. На пракгицi це навряд чи вiдбудеться iзмiни в д""*"* ф"йра" можугь бли
пов'язанi - наприкпад. зi змiною процентноТ ставки i змiною KypciB валют,

товариство не володiе фiнансовими iнструментами з плаваючою процентною ставкою i
вiдповiдно процентний ризик вiдсутнiй,

Товариство не володiе фiнансовими активами, цiна яких залежить вiд ринкових умов.Вiдповiдно, цiновий ризик вiдсугнiй,

рuзuк лiквidносml, Ризик лiквiдностi являе собою ризик того, lло термiни погашення акrивiв та
зобов'язань не збiгаються. Розбi>t<нiсть даних позицiй потенцiйно пiдвищуе прибрковiсть, але може
також 3бiльшити ризик виникнення збиткiв, Товариство мае процедури з метою мiiiмiзацii таких втрат,
а саме, такиХ як пiдтримка достатньоi кiлькостi грошових коштiв. У разi недостатньоТ або надлишковоi
лiквiдностi Товариство реалiзуе перемiщення pecypciB i коштiв для досягнення оптимального
фiнансування потреб бiзнесу.

Товариство прагне пiдтримувати стiйку базу фiнансування. Портфель лiквiдностi Товариства
включае грошовi кошти.

_ Товериство управляе c.oiм капiталом для забезпечення безперервноi дiяльностi в
майбрньомУ 3 одночасною максимiзацiею приблку засновникiв за р""у"о* опrйuiзацii спiввiдношення
позикових i власних коштiв. Керiвництво Товариства реryлярно переглядае струкryру капiталу.

'l6. Анелiз фiнансових активiв та зобов'язань по TepMiHax, lцо залиlлилися до погашення

Вid 3 dо Бiль
12 о'-о_' о,? 

.ле 5 Bcbozo5 ooКlaмlсяцiв poKig

_l

l
i
l
l
l
l

,l9 600

- 2 351

19 600

90 665

?0 701

l
21-

74 250



ТОВ (ФК <ПАJ1ЛМlУМ ФlНАНС>
фiнансова звiтнiсть за piк, цlо закiнчився 3] грудня 2020

навеdено в mчсячах

Разом Активи

зобов'язання

Довгостроковi кредити

lншi поточнi
зобов'язання з
нарахованих п роцентiв
за кредитами

разом зобов'язання

, якчlо не вказано iнше

20 701 18 766 74 250 19 600

162 095

6 754

6 754

на
вимоry

з 432

3 4з2

До 3х
мiсяцiв

3 145

3 145

162 095

Вiд 1 до
5 poKiB

75 616

75 616

127 900

127 900

Бiль
ше5

poKiB

133 317

162 095

10 186

172 281

Bcboro

75 616

3 145

68 9,1з

ь lbz

153 836

127 900

77 182

205 082

На 31 грудня 2019 року

Активи

Довгострокова
дебiторська
заборгованiсть

Дебiторська
заборгованiсть за
розрахунками 3

нарахованих доходiв

lншi поточна
дебiторська
заборгованiсть

Грошi та iх еквiваленти 6162

Разом Актхви 6162

Довгостроковi кредити

KopoTKocTpoKoBi

кредити

Разом 3обов'язання

вiд 3 до
12

мiсяцiв

68 913

68 913

77 182

77 182

'l7, Управлiння капiталом

компанiя управляе струкrурою свого капiталу i кориryо iT у свiтлi змiн в економiчних умовах та

харакгери;тиках ризику цiйснюваних видiв дiяльностi. з метою пiдтримання або змiни струlfiури

капiталу Компанiя може скоригувати сумУ дивiдендiв, що виплачуються учасникам. повернуги капiтал

учасникам.

18. ОпёрацiТ з пов'язаними сторонами

ТовариствО пiд час cBoei дiяльностi може здiйсню9ати операцiI з пов'язаними сторонами.

Операцii з пов'язаними сторонами здiйснювались Компанiею на загальних пiдставах,

Винагорода ключового управлiнського персоналу (дирекгора, заступника директора з фiнансiв
(кiнцевьго бенефiцiарногб власника (контролера) Товариства) вiдобраlкена у складi адмiнiстративних

iитрат (витрат З оплати працi) та за 2020 piк склала 536 тис. грн., за 2019 piк - 560 тис,грн, ,

компанiею були укладенi з тоВ (компанiя з управлiння активами <Мiжнародна iнвестицiйна та

?2



l
l

Пайового закритого недиверсифiкованого
Товариства) довгостроковi договори про

будiвельна компанiя), яке дii в iнTepecax та за рахуноквенчурного iнвестицiйного фонду (Палладiумu 1учасникотримання позик для купiвлi цiнних паперiв
l
l
l
l
l

Зв'язана
сторона

PiK П.рода{ Придбання сллачонi 3аборг.зв'язаних Заборг.передзв'язаним у зв'язаних вiдсотки, croji*, ,""_ if". зв'язенимисторонам, cтopiн, тис. тис. грн. сторонамп,тис. грн. грн, тис. грн.

Суб'екги 202О
господарювання

перебувають
пiд спiльним
контролем 2019
власн ика

(контролера)
Товариства

;
17 485 (цп) 157 904 (цп)

167 990 37 800

- 140250 34 795

162 095
10 ,l86

200 650
4 432

19. ПодiТ, цо
ПодiI пiсля

flи ректор

Головн ий

дати

розкриття у фiнансовiй звiтностi, не вiдбувалися,

Нiколаев В,А.

Сагайдак В,М.

91
4

t
i
l
l
l
l
l
l

пiд продажем зв'язаним сторонам слiд розумiти операцiт товариства з видачi фiнансових кредитiв зiстроком до 1 року,

Пiд придбанням у зв'язаних c.opi' (суб'екгiв господарювання, lцо перебувають пiд спiльнимконтролем власника (контролера) Товариотва) маються на увазi операцii отримання ТовариствомкредитниХ коштiв та операцji 3 придбання цiнних паперiв. Станом на з1.1i2о2О забЬргованrстьТовариства за отриманими кредитами вiд зв'язаних c'opi' складаеться iз довгостроковоIзаборгованостi вiд '1 року до 2 poкiв та заборгованостi за нарахованими i несплаченими вiдсотками.
станом на_31,12,2020 рокУ справедлива BapTicTb поточних фiнансових iнвестицiй Товариства в цiннiпапери суб'екгiв господарювання, tцо перебувають пiд спiльним контролем власника (контролера)Товариства складають '146 825 тис. грн.

1 2з
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Iнформацjю пiдтвердr(ую,

Титу"qьний аркуш

ЗДТВЕРДЖЕНО

(LR l0 Iнлформацiя щодо paxyнKiB фiнансовоi

._ 9.Додаток 16. Ilrформацiя про великi ризхки лро великi ризики фiнансовоi }сганови'

HiKola.B BiKTop Анатолlйович

(IL L Б,)

l, ]'lo.latoK 6, lнфорчацiя фiнансовоI)(lанOви
2, ЛоJаlок 7. Довi]ка про обсяl га Ki.

r LR l данi про обсяl' ;" *;;;;;" : l':"*''b ) КЛа]еНИ\ 1а ВИКОНаНИ\ Jol oBoPiB '] на,]анн, фiнансових посл) l

З. Д"r";; ;. li;"l;;;;,;;o6:H ;"rJ,TTHf,x 
Та ВИКОНаНИХ ДОГОВОРiв з надання фi"чп"оuп" no"ny.l' 

"-'"''

tУ*т""l::д;;iНжЁffi ф il.Ji 
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: ru,_ерела ф нансування
4, до]а |ок q. довi_]ка прtl )кладенi ,"'i;_1l.'л,4Т' 

ПРООбС'tiКirЬКiСtЬ}К-'tа-tенихlавиконани\_rоtовtlрiвфiнансовоголiзинг))

l l к+ ланi про'lк"а:,i",]" 
"Т-Т"",l 

""-"HaHl lоtовори факгоринtr

_ :оltlвораvи фаюоринl1) 
l]оlоворифакlорингl,iнфорvаuiяпрорlхобсяllJебilорськоilаборlованосli.наб)гOi,lа

5, До_rаrок I0, Довi.riа про обсяr и Ia

, l_L R 5 дан i 
"Й "б";; 

; ;;l;;;Ё ;"T:'""J;:; : ;#;;i'.ф-Тff;Н"Т'# ;" -l 
оворами l аран l i]i

6,До.]аlокl2.!овi,tкапрпlкrа.""i ,ч".поrч"irо,;Й;.;;;;;;;#,iJ*ОПu"П"lаlIРИЧИНИПРИПИНеННЯзоlоворiвtарангiit
{ l R7 данi про } клаf."i ,u u"no"un i ,..о;;;; ;;;il; ;ffiiJ:""::11l"],i:]."i]'. B ГОМ} чис,li i на ; vовах фiнансовоl (\ креди l},

_ прор)\ltбся|} ]ебilорськоi заборг( 
'lОГОВОРИ З НаДаННЯ КОШliВl ПОЗИКv. В IОv) чис_li iнаlчовахфiнансовоЬ*р"_,",у.iнфорvацiя

l. дЬда.о* l 4, I;Й;;fi ;;r;TrKKoBaHocTl 
За ВИДаНИМИ КРеЛИтами/позикаvи)

qr-RЯ laHi про iтii;;;;i;;;iili]J-l.ОСНОВtОГО КаПiТаЛ)' фiнансовоi установи
8, до:аlок r s'lnoo,oi,,u,i;'",цn:.i;; ;;,:Т;iilI;#l#фЯаНСОВОi 1СtаНОВИ l

l
l
l

ососа з питдпь скпйiББ

цьs_ьq_sь,оьz_цоьt_z

lнформацiя фiнансовоi установи за 202I piK

Перелiк докумеlrтiв пsперовоi форми та фsйлiв ел.ктроншо.i форми, що додаються:

"р;" 
,u noM"p До"iл*" npo "iБiiБi

,r ou, rooon* *o

i 
j Yi] f, ffi^^дff нзЕiii j зfPд;fl i?i

Керiвник фiнансовоi установи



tr
5

о

ФоФ,ýФ:sqЬ
!JЁ<e:s=I5uJЕФ<ý

Е

,з
9

э

"ozýý#JЭJ'h * о{ r';ar_

а

9

,6

Е
Ф

Е{
о

Е{

о
L)

L)

Ф

б
:сц
Х:.цч
=4
roO
о>
tr>
БftFs
фа

х
Y

,9

3

о

ь

х

:

l-

t

ф

+

ф

ф

F

}

t

.5l
F

Ё

у
Ф

Е1

l
l
l
l
l
l
l
l
t
l
l



Б

Фо!Q ,ýФ:SsЬ
Еýйýg

8
ý

!l

l

lH
|(..,

il:
{le

|е

l

Ф
оо

Е
9
о
Q

в

9
Ф
ао
Е]
gl
ol
олF
ý

оF

ё

l}

*

t

с_
+-

-Ё



ДaЕi про обсm i Ki,ъKicTb уrеlадеввr тr вЕков.Епt договорЬ фiцаЕсового лiзвцгу

ставом ца 0l,0l,202l рку
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА

42з59l,з0

Еп
нколдев
BtKToP
днАтопlЙов
ичВiдповйальна особа

l
l
l
l
l
t
l
l
l
l
l
l
l
I

I

l

I

Вiкгор Анатолiйович
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Д!Еi про стsп в!копiцЕI тa црiчпЕц прЕпiцеЕця
договорЬ гарrЕтiI

tЪймеlf}tsання ФiпансовоiусlвноDп ТОВАРИСТВО З ОБМЕrGIlОЮ
вIдповIлдJIьнlстю .ФнАнсовА KoMI]AHUi'ПАJUилм\' ФIнАнс- -

Iдентяфiкацiйяиfi код за еДПОУ фfiансоDоi уотаповп 42359lз0

Вйповйальна особа

Еп
нlкопдев
ыктор
дндтолlйов
llч

I

.N
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I

"ФIНАНСОВА КОМIIАНIЯ
Цеmяфiкацiйвий код за еДРПОУ фц&trсово'i устацови 42359lЗ0

палери

0l,01.202l року
станом на

та одержанi, якщо омiтом,iББЙЙйlБiGБФ;iйБ
лереб}ъФоть у бiржовому pecc'pi прилдf,лЫ 

"о"О 
. Й*""л U;;;;#;(J група ризику)

ЖЧЧ9_q*ЧЗ д."."",е.-furшil.д"iы *J, 
"* i"i'..

на юнець ]вiтного |Gдрr"лу .об"dr.;Й щод;порlпmельства, безвймичнi зобов'язаяlrя .' *.*r*"--.. i--- i.,-^.^_- '.""- 
" 
*

гр}пи Б) rlrЯ З КРеДrrГ}ВаВrrЯ) (ДЛЯ фiнансових компанiй 260l09108з

за ними (l гр}па ризи&у

кредгIи. що вмюченiдо сlоаду-

""l,.*,*6i"ч"*-.ч..-,*i";;ёж;Тi:;ЖЖЖ:}riЁчr,-"",-
баш(дм (2 груп8 ризиI(y)

погдшеннл до З1 дня) (2
акгивiв 13 грща рЙиф
lФlлти на потоqвrх
ризику)

депозmних раýяIсях (зi 
"троко" 

пББi""цлБзтiб

з фндовlrх бiрж Украiци (З ризику)
списку хоча однtеl

ФI}инс"

депозrггнrв рsхF!кахСйБй;о.аш.яlrя



вйловйальнд особо

нжолдав
ыхтор
ДНДТОПIЙОВ
ич

Вiкгор Аяатолiйович

лiзинry (зi стрком погдшенвя до 3l дня) (З гр}п8

Бiйiй вемое порlrленм ре,киму спл&ти

ва ,огarяrх р*ун*х ," деIlозrги в бмках, вЙнесених до

то доходи, Hapaxoвдli за вими (4 групs рЕзику)

""Й*"Ь" , Ыо*"Вому 
"ли""у 

прин"ймнi однiеi з фнловшх бiрк УкраiЪи

60 кsлсяддрякх дriв (4 групl!ЦИry)
iББGйБiБdор}опт"люrв(+груп"ри",ку)

iяшlтх веоборотнгх акгйвiв (4 rрупа ризику)
iйiiiйй-iБlБu"икп" ," в p"ynbTaTi надавпя фiнаясовt{х посл}т

гртr акrивiв (4 групв рпзяц
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