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1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ 

Повне найменування 

підприємства 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВЕРОНА" 

Скорочене найменування 

підприємства  
ТОВ "ФК "ВЕРОНА" 

Організаційно-правова форма 

підприємства 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

Код ЕДРПОУ 41602157 

Юридична адреса 

підприємства 

04073, місто Київ, проспект Степана Бандери, 

будинок 8, корпус 6 

Дата і номер запису в 

Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб  і ФОП 

1 074 102 0000 069659 від 19.09.2017 

Розмір зареєстрованого  

статутного капіталу на 

31.12.2019 року, тис. грн. 

5 100 

Розмір сплаченого статутного 

капіталу, тис. грн. 
5 100 

Вид діяльності по КВЕД-2010 

64.91 Фінансовий лізинг (основний); 

64.92 Інші види кредитування; 

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім 

страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.  

Можливі користувачі 

фінансової звітності 

засновники, банки, податкові, статистичні і інші 

уповноважені державні органи і інші суб'єкти, 

передбачені чинним законодавством 

Форми ведення 

бухгалтерського обліку 

Бухгалтерський облік здійснює за журнально-

ордерною системою за допомогою програмного  

продукту 1С: Бухгалтерія 8.2 

Середня кількість 

працівників Товариства 

протягом звітного періоду 

84 

Керівник ХЛЕБНІКОВА ОЛЬГА ІВАНІВНА  

 

Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської 

діяльності» та затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 

року № 913 «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання 

фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) Товариство 

отримало ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових 
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послуг, а саме: 

• на надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту,  

• надання послуг з факторингу, 

Ліцензії видані згідно з Розпорядженням Нацкомфінпослуг   від 19.12.2017 року, 

діють з 19.12.2017 року. 

Органами Управління Товариства є Загальні Збори Учасників Товариства. 

Безпосереднє керівництво діяльністю Товариства здійснює директор – виконавчий 

орган Товариства. 

Засновником Товариства з часткою 60,3% є юридична особа: ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРІТАЙМ" (Код ЄДРПОУ 41525371). Доля в 

статутному капіталі станом на 31.12.2019 року – 3 075 300  грн.    

Незначна доля в статутному капіталі станом на 31.12.2018 року (10%) в розмірі 

510 000 грн. належить Акціонерному товариству "Закритий недиверсифікований 

венчурний корпоративний фонд «КУБ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ: 41991787, адреса: 01024, 

м. Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ БОГОМОЛЬЦЯ, будинок 7/14, приміщення 182). 

Незначні долі в статутному капіталі станом на 31.12.2019 року (9,9%) в розмірі 

504 900 грн. належать: 

 Тітамир Богдан Олегович, Україна, ID: 003950187; орган, що видав 8034 дата 

видачі 20.09.2019, РНОКПП 3424804773 

Тітамир Евеліна Сергіївна, Україна, паспорт серії ЕН №906520, виданий 

Жовтневим РВ у м. Луганську УДМС України в Луганській обл. 28.11.2012, РНОКПП 

3092016106 

Полтєв Антон Едуардович, Україна, паспорт серії ЕН №525246, виданий 

Жовтневим РВ УМВС України в Луганській обл. 17.08.2006, РНОКПП 3309121997 

Товариство не має відокремлений підрозділів станом на 31.12.2019 року.  

Станом на 31.12.2019 року середньооблікова кількість штатних працівників 

склала 84 особи. 

Місце знаходження офісу Товариства: м. Київ, проспект Степана Бандери, 

будинок 8, корпус 6.  

Офіційна сторінка в інтернеті: www.groshivsim.com.  

Адреса електронної почти: verona.fk@gmail.com. 

У 2019 році Компанією не укладалися угоди, що передбачали обмеження щодо 
володіння активами.  

 

2. ЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, У КОТРОМУ КОМПАНІЯ ПРОВОДИТЬ 

СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ  

2019 рік, незважаючи на негативний вплив збройного конфлікту на Донбасі, 

видався для української економіки відносно успішним. За попередніми оцінками ріст 

ВВП склав 4,6 % (+3,2% в 2018 р.). Інфляція в 2019 знизилася до 4,2 % з 9,8% в 2018р., 

втримавшись нижче 10% рівня, як було заплановано НБУ, що є найнижчим результатом 

за останні п’ять років. Українська гривня протягом 2019 року зазнала деяких коливань, 

http://www.groshivsim.com/
mailto:verona.fk@gmail.com
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але станом на 31 грудня 2019 р. показує стабільне зростання.  

До позитивних чинників, що вплинули на наведені вище результати слід 

віднести сприятливу динаміку на світових сировинних ринках, врожай 2019 р., 

продовження співпраці з міжнародними фінансовими установами. Разом з тим, 

протягом 2019 року кредитний рейтинг України залишався стабільним і Міністерство 

Фінансів досить успішно залучало комерційні запозичення. Політична ситуація в 

Україні в 2019 р. залишалася відносно стабільною. Подальший розвиток економічної та 

політичної ситуації може оцінюватися зі стриманим оптимізмом, що, за сприятливих 

умов, матиме позитивний ефект на діяльність Компанії. Наразі українська економіка 

залишається уразливою до коливань на світових сировинних ринках, великими 

залишаються як політичні ризики, так і ризики ескалації військово-політичного 

конфлікту на Донбасі та в азовсько-чорноморському регіоні. Тим не менш керівництво 

Компанії впевнене, що воно вживає всіх необхідних заходів для забезпечення її 

стабільної діяльності за даних умов. 

 

3. ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Випуск фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА» (далі - «Товариство», «Компанія») за період з 

01.01.2019 року по 31.12.2019 року підписано директором та головним бухгалтером. 

Власники Товариства або інші особи не мають повноваження вносити зміни до 

фінансової звітності після випуску. 

Товариство підготувало фінансову звітність станом на 31  грудня 2019 року  , 

яка подає об’єктивно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА»  (надалі –

«Товариство») та результати його діяльності за рік 2019 відповідно до всіх вимог МСФЗ, 

Міжнародних Стандартів Бухгалтерського Обліку (МСБО) та Інтерпретацій, 

розроблених Комітетом з інтерпретації міжнародних стандартів фінансової звітності 

(«КТМФЗ»),  які були офіційно затвердженими Міністерством Фінансів України станом 

на 31 грудня 2019 року та розміщені на його офіційному веб-сайті на дату складання 

цієї фінансової звітності.  

Склад фінансової звітності: 

- Баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2019; 

- Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2019 рік; 

- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рік; 

- Звіт про власний капітал за 2019 рік; 

- Примітки до річної фінансової звітності за період 01.01.2019 року по 

31.12.2019 

Заява про відповідність керівництва 

Керівництво Товариства несе відповідальність за те, щоб бухгалтерський облік, 

який ведеться в Товаристві, розкривав з достатнім рівнем точності фінансовий стан 

Товариства та забезпечував відповідність її фінансової звітності МСФЗ та українським 

законам і правилам. Керівництво Товариства також несе загальну відповідальність за 

вжиття всіх можливих заходів, які забезпечують збереження активів Товариства і 

попередження та виявлення випадків зловживань та інших порушень. 
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Керівництво вважає, що у процесі підготовки фінансової звітності, застосована 

належна облікова політика, її застосування було послідовним і підтверджувалося 

обґрунтованими та виваженими припущеннями і розрахунками.  

Дата затвердження фінансової звітності до випуску 

Дана фінансова звітність за період 01.01.2019 – 31.12.2019 року станом на 

31.12.2019 року затверджена до випуску директором Компанії 20.02.2020 року. 

Основа складання фінансової звітності 

Дана фінансова звітність була підготовлена відповідно до всіх вимог МСФЗ, 

Міжнародних Стандартів Бухгалтерського Обліку (МСБО) та Інтерпретацій, 

розроблених Комітетом з інтерпретації міжнародних стандартів фінансової звітності 

(«КТМФЗ»), які були офіційно затвердженими Міністерством Фінансів України станом 

на 01 січня 2019 року та розміщені на його офіційному веб-сайті на дату складання цієї 

фінансової звітності. 

При підготовці фінансової звітності Компанія використовувала історичну 

(фактичну) собівартість для оцінки активів. 

Основні принципи облікової політики, застосовані при підготовці цієї 

фінансової звітності, наведені нижче. Ці принципи облікової політики послідовно 

застосовувалися протягом усіх представлених звітних періодів. 

Функціональна валюта та валюта подання 

Фінансова звітність представлена в українській гривні, що є функціональною 

валютою Товариства. Вся фінансова інформація, представлена в українських гривнях, 

округлюється до найближчої тисячі, якщо не вказано інше. 

Припущення щодо функціонування компанії в найближчому майбутньому 

Фінансова звітність була підготовлена виходячи з припущення, що Товариство 

буде продовжувати свою діяльність як діюче підприємство в осяжному майбутньому 

(щонайменше дванадцять місяців з дати складання цієї фінансової звітності), що 

передбачає реалізацію активів та погашення зобов’язань у ході звичайної діяльності.  

Формуючи таке професійне судження, керівництво врахувало фінансовий стан, свої 

існуючі наміри, можливу  фінансову підтримку з боку учасників Товариства, 

заплановану прибутковість діяльності у майбутньому і доступ до фінансових ресурсів, 

а також проаналізувало вплив поточної фінансової та економічної ситуації на 

майбутню діяльність Товариства. 

При цьому слід зазначити, що на дату затвердження звітності, Товариство 

функціонує в нестабільній політичній та економічній ситуації, чинниками якого є 

загрози для територіальної цілісності держави, триваюча збройна агресія, суттєве 

скорочення та слабкі темпи відновлення стану національної економіки та державних 

фінансів, волатильність фінансових ринків, періодичні сплески інфляції та девальвації 

національної валюти.  Незважаючи на ознаки покращення української економіки, 

стабілізації банківської системи та міжнародну підтримку щодо реалізації реформ, 

варто визнати, що фінансовий ринок залишається достатньо вразливим, триває 

звуження кола його учасників та доступного інструментарію, емісійна та інвестиційна 

активність не демонструють пожвавлення (левова частка емісій пов’язана із 

збільшенням капіталу банків, насамперед, державних та націоналізованих), 
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реформування ринку капіталу має достатньо суперечливий характер і поки що не 

пов’язане із помітними позитивними результатами. Стабілізація економічної ситуації в 

Україні та відновлення розвитку ринку капіталу буде значною мірою залежати від 

ефективності реформування фінансового сектору, законодавчої бази, судової системи 

та інших суспільно-економічних чинників, що має призвести до імплементації кращих 

європейських практик, виконання умов Асоціації України з ЄС, створення більш 

привабливого інвестиційного клімату. У зв'язку із недостатньо високими темпами 

реформ, певною невизначеністю їх строків та суперечливим ставленням суспільства та 

інвестиційного середовища до їх поточних наслідків, а також періодичними сплесками 

нестабільності на світових фінансових ринках, достовірна оцінка ефекту впливу 

поточної економічної ситуації на фінансовий стан Компанії наражається на чималі 

складнощі. В результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні 

операції, можливість відшкодування вартості активів Товариства та здатність 

Товариства ії обслуговувати і платити за своїми боргами в міру настання термінів їх 

погашення. Дана фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які можуть мати 

місце в результаті такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо 

вони стануть відомі та зможуть бути оцінені. 

 

4. СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

4.1.Основні судження, оцінки та фактори невизначеності 

Компанія використовує оцінки та припущення, які впливають на суми, що 

визнаються у фінансовій звітності, та на балансову вартість активів і зобов’язань 

протягом  наступного фінансового року. Розрахунки та судження постійно 

переглядаються і базуються на попередньому досвіді керівництва та інших факторах, у 

тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються обґрунтованими за 

існуючих обставин. Крім суджень, які передбачають облікові оцінки, керівництво 

Компанії також використовує професійні судження при застосуванні облікової 

політики. Професійні судження, які чинять найбільш суттєвий вплив на суми, що 

відображаються у фінансовій звітності, та оцінки, результатом яких можуть бути значні 

коригування балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного 

фінансового року включають: 

Термін корисного використання основних засобів та нематеріальних 

активів 

Оцінка термінів корисного використання основних засобів та нематеріальних 

активів є предметом професійного судження, яке базується на основі досвіду 

використання аналогічних активів. Майбутні економічні вигоди від даних активів, 

виникають переважно від їх поточного використання під час надання послуг. Тим не 

менш, інші фактори, такі як фізичний та моральний знос, часто призводять до змін 

розмірів майбутніх економічних вигід, які як очікується будуть отримані від 

використання даних активів. 

Керівництво періодично оцінює правильність остаточного терміну корисного 

використання основних засобів та нематеріальних активів. Ефект від перегляду 

остаточного терміну корисного використання основних засобів та нематеріальних 

активів відображається у періоді, коли такий перегляд мав місце чи в майбутніх звітних 
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періодах, якщо можливо застосувати. Відповідно, це може вплинути на величину 

майбутніх амортизаційних відрахувань та балансову вартість основних засобів. 

Фінансові інструменти 

За загальним правилом параграфа 4.1.1 МСФЗ 9 модель оцінки фінансових 

активів залежить від таких двох критеріїв, як (а) бізнес-модель підприємства з 

управління фінансовими активами і (б) встановлені договором характеристики 

грошових потоків за фінансовим активом. 

У більшості випадків дебіторська заборгованість за виданими кредитами і 

нарахованими процентами утримується для отримання платежів від дебіторів, а отже, 

утримується до погашення, як і вимагається для обліку за амортизованою вартістю. 

Фінансові зобов’язання Компанії також обліковуються за амортизованою вартістю.  

Амортизована вартість являє собою вартість при початковому визнанні 

фінансового інструмента мінус виплати основного боргу плюс нараховані відсотки, а 

для фінансових активів - мінус будь-яке зменшення вартості для відображення 

понесених збитків від знецінення.  

Нараховані відсотки включають амортизацію відстрочених при первісному 

визнанні витрат на проведення операції та будь-яких премій або дисконту від суми 

погашення із використанням методу ефективної процентної ставки.  

Якщо існує об'єктивне свідчення про появу збитків від знецінення за позиками 

та дебіторською заборгованістю, що обліковуються за амортизованою вартістю, сума 

збитку оцінюється як різниця між балансовою вартістю активів та поточною вартістю 

очікуваних майбутніх грошових потоків (за винятком майбутніх кредитних втрат, які 

ще не виникли), дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка по 

фінансовому активу (тобто за ефективною ставкою відсотка, розрахованою при 

первісному визнанні). Балансова вартість активу знижується або безпосередньо, або з 

використанням рахунку резерву. Сума збитку визнається у звіті про сукупні прибутки 

та збитки за період. 

Метод ефективної процентної ставки 

Метод ефективної процентної ставки – це метод розподілу процентних доходів 

або процентних витрат протягом відповідного періоду з метою отримання постійної 

процентної ставки (ефективної процентної ставки) від балансової вартості 

інструмента. Ефективна процентна ставка – це процентна ставка, за якою розрахункові 

майбутні грошові виплати або надходження (без урахування майбутніх кредитних 

збитків) точно дисконтуються протягом очікуваного терміну дії фінансового 

інструмента або, у відповідних випадках, протягом коротшого терміну до чистої 

балансової вартості фінансового інструмента. Ефективна процентна ставка 

використовується для дисконтування грошових потоків по інструментах із плаваючою 

ставкою до наступної дати зміни процентної ставки, за винятком премії чи дисконту, 

які відображають кредитний спред понад плаваючу ставку, встановлену для даного 

інструмента, або інших змінних факторів, які не змінюються залежно від ринкових 

ставок. Такі премії або дисконти амортизуються протягом всього очікуваного терміну 

дії інструмента. Розрахунок поточної вартості включає всі комісійні та виплати, 

сплачені або отримані сторонами договору, що є невід'ємною частиною ефективної 

процентної ставки. 
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Керівництво Компанії застосовує професійне судження щодо термінів 

утримання фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. 

Професійне судження за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового 

інструменту, його прибутковості й динаміці та інших факторах.  

Гроші та їх еквіваленти.  

Грошові кошти та їх еквіваленти являють собою активи, які можна 

конвертувати у відому суму готівки за першою вимогою і яким притаманний 

незначний ризик зміни вартості. Грошові кошти та їх еквіваленти включають залишки 

на рахунках в банку, які не є обмеженими для використання. Усі грошові кошти, 

використання яких будь-яким чином є обмеженим, не включаються до складу 

грошових коштів та їх еквівалентів. Кошти, щодо яких існує обмеження стосовно їх 

використання виключаються з грошових коштів та їх еквівалентів та відображаються 

статті «Інші фінансові активи». Грошові кошти та їх еквіваленти обліковуються за 

амортизованою вартістю з використанням ефективної ставки відсотка.   

Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям 

визнання активами. 

Грошові кошти та їх еквіваленти обліковуються за амортизаційною вартістю. 

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній 

валюті здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами НБУ. 

Управлінський персонал оцінює кредитні ризики депозитів в банках, грошей та 

їх еквівалентів, визначаючи ймовірність відшкодування їх вартості на основі 

детального аналізу фінансового стану банківських установ на кожну звітну дату. 

Фактори, що беруться до уваги, включають фінансовий стан банку, кредитні рейтинги, 

присвоєні банку, та історію співробітництва з ним. 

Станом на кінець звітного періоду управлінський персонал не ідентифікував 

ознак знецінення грошових коштів та їх еквівалентів та відповідно, не створив резерви 

на покриття збитків від знецінення цих сум.  

 

Дебіторська заборгованість.  

Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою 

контрактне право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого 

суб’єкта господарювання. 

Дебіторська заборгованість визнається у Звіті про фінансовий стан тоді і лише 

тоді, коли Товариство стає стороною контрактних відносин щодо цього інструменту. 

Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, 

яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових 

потоків на дату оцінки. Якщо є об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від 

зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків 

із застосуванням рахунків резервів. 

Резерв покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця 

між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових 

потоків. Визначення суми резерву та покриття збитків від зменшення корисності 

відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, 

достатня для покриття понесених збитків. 
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Щороку Компанія здійснює інвентаризацію дебіторської заборгованості. 

Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами 

До складу дебіторської заборгованості за розрахунками за виданими авансами 

Компанія відносить дебіторську заборгованість, що утворилася  в результаті того, що 

постачальникам були виплачені грошові кошти, а продукція, товари, роботи або 

послуги ще не були отримані Компанією.  

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 

До складу дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом Компанія 

відносить дебіторську заборгованість фінансових і податкових органів, а також 

переплату за податками, зборами та іншими платежами до бюджету. Компанія веде 

облік у розрізі окремих податків, платежів та зборів.  

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 

До складу дебіторської заборгованості за розрахунками з нарахованих доходів 

Компанія відносить дебіторську заборгованість по сумі нарахованих відсотків, за 

виданими позиками, що підлягають надходженню.  

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 

До складу дебіторської заборгованості за розрахунками із внутрішніх 

розрахунків Компанія відносить дебіторську заборгованість, що виникає у результаті 

операцій із пов’язаними сторонами, такими як учасники або засновники Компанії. 

Інша поточна дебіторська заборгованість 

До складу іншої поточної дебіторської заборгованості Компанія відносить 

дебіторську заборгованість за договорами позики та іншу дебіторську заборгованість.  

Довгострокова дебіторська заборгованість 

До складу довгострокової дебіторської заборгованості Компанія відносить всю 

дебіторську заборгованість, строк погашення якої більше ніж через 12 місяців.  

Податкове законодавство 

Податкове, валютне та мите законодавство України може тлумачитись по-

різному і часто змінюється. Відповідні органи можуть не погодитися з тлумаченнями 

цього законодавства керівництвом Компанії у зв’язку з діяльністю Компанії та 

операціями в рамках цієї діяльності. 

Податкові органи можуть перевіряти податкові питання у фінансових періодах 

протягом трьох календарних років після їх закінчення. За певних обставин перевірка 

може стосуватися довших періодів. В результаті можуть бути нараховані додаткові 

суттєві суми податків, штрафи та пені. 

Рекласифікації у фінансовій звітності та виправлення помилок 

На кожну звітну дату Товариство здійснює оцінку фінансових активів та 

зобов’язань, в результаті чого може бути здійснена рекласифікація з подальшим 

відображенням у звітності. 

Помилки можуть виникати щодо визнання, оцінки, подання або розкриття 

інформації про елементи фінансової звітності. Фінансова звітність не відповідає МСФЗ, 

якщо вона містить або суттєві помилки, або несуттєві помилки, зроблені навмисно для 

досягнення особливого подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності 

або грошових потоків суб'єкта господарювання. Потенційні помилки поточного 

періоду, виявлені протягом цього періоду, виправляють до затвердження фінансової 

звітності до випуску. Товариство виправляє суттєві помилки попереднього періоду 
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ретроспективно в першому комплекті фінансових звітів, затверджених до випуску 

після їх виявлення. 

Консолідація та об’єднання бізнесу 

Для консолідації з асоційованими компаніями інвестор при обліку власних 

інвестицій має використовувати метод участі у капіталі, за яким балансова вартість 

інвестиції відображає частку інвестора у власному капіталі об’єкта інвестування.  

Згідно з МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства» під методом участі 

в капіталі розуміють метод обліку, відповідно до якого інвестицію первісно визнають 

за собівартістю, а потім коригують залежно від зміни частки інвестора в чистих активах 

об’єкта інвестування після придбання. Прибуток чи збиток інвестора включає частку 

інвестора в прибутку чи збитку об’єкта інвестування. Згідно з цим методом інвестиція 

в асоційоване підприємство первісно визнається за собівартістю, і згодом її балансова 

вартість збільшується або зменшується для визнання частки інвестора в прибутку або 

збитку об’єкта інвестування після дати придбання. 

 

4.2. Основні положення облікової політики 

Облікова політика, викладена нижче, послідовно застосовувалася до всіх 

періодів, представлених у цій фінансової звітності.  

Класифікація активів та зобов’язань на короткострокові/поточні та 

довгострокові/непоточні. 

У звіті про фінансовий стан Компанія представляє активи та зобов’язання на 

основі їх класифікації на поточні/короткострокові та непоточні/довгострокові. Актив 

є поточним, якщо: 

а) Компанія сподівається реалізувати цей актив або має намір продати чи 

спожити його у своєму нормальному операційному циклі;   

б) актив утримується в основному з метою продажу;   

в) Компанія сподівається реалізувати актив протягом дванадцяти місяців після 

звітного періоду;  

або  

г) актив є грошовими коштами чи еквівалентами грошових коштів (як 

визначено у МСБО 7), якщо немає обмежень щодо обміну чи використання цього активу 

для погашення зобов’язання принаймні протягом дванадцяти місяців після звітного 

періоду.  

Усі інші активи класифікуються як непоточні. 

Зобов’язання є поточним, якщо:  

а) Компанія сподівається погасити це зобов’язання в ході свого нормального 

операційного циклу;  

б) це зобов’язання утримується в основному з метою продажу;   

в) зобов’язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після 

звітного періоду;   

г) Компанія не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання 

протягом як мінімум дванадцяти місяців після звітного періоду. 
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Компанія класифікує  всі інші зобов’язання як непоточні. 

Відстрочені податкові активи та зобов’язання класифікуються як 

непоточні/довгострокові активи та зобов’язання. 

Нематеріальні активи 

Компанія використовує модель обліку нематеріальних активів за собівартістю. 

Ця модель передбачає, що нематеріальний актив після визнання обліковується за 

первісною вартістю за мінусом накопиченої амортизації та накопичених збитків від 

зменшення корисності. Для кожного нематеріального активу визначено термін 

корисної експлуатації. Ліквідаційна вартість нематеріальних активів дорівнює нулю. 

Вартість нематеріального активу з кінцевим терміном експлуатації, що підлягає 

амортизації, розподіляється  на систематичній основі протягом терміну його корисної 

експлуатації. Амортизація починається, коли актив є придатним для використання. 

Амортизація припиняється на дату, що настає раніше: або на дату, коли актив 

класифікується як такий, що утримується для продажу, або на дату, коли припиняється 

визнання активу. Компанія до нематеріальних активів застосовує прямолінійний 

метод нарахування амортизації 

Нематеріальні активи Компанії включають переважно програмне забезпечення 

та комп’ютерні програми, що використовуються для здійснення професійної діяльності 

компанії , та ліцензії на ліцензовані види діяльності. 

При розрахунку амортизації були використані наступні терміни корисного 

використання активів (у роках): 

Програмне забезпечення   
 Згідно до 

договірних умов 

Ліцензії  Безстрокові 

Очікувані терміни корисного використання та методи нарахування амортизації 

переглядаються у кінці кожного звітного року. У випадку необхідності проводяться 

відповідні зміни в оцінках, щоб врахувати їх ефект у майбутніх звітних періодах. 

Основні засоби 

Об’єкти основних засобів відображаються по фактичній собівартості за 

вирахуванням накопичених сум амортизації та збитків від знецінення. Щорічно 

керівництво Товариства визначає відхилення залишкової вартості основних засобів від 

їх справедливої вартості. У випадку виявлення суттєвих відхилень проводиться їх 

переоцінка постійно діючою комісією Товариства.  

Амортизація основних засобів нараховується за прямолінійним методом 

протягом очікуваного терміну корисного використання відповідних активів. При 

розрахунку амортизації були використані наступні терміни корисного використання 

активів (у роках): 

Комп’ютерна техніка  2-5 

Офісні меблі та обладнання  2-5 

Транспортні засоби  5 

Інші  5-15 
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Основний засіб знімається з обліку при його вибутті або у випадку, якщо від 

його подальшого використання не очікується отримання економічних вигід. Прибуток 

або збиток від вибуття активу (розраховується як різниця між чистими 

надходженнями від вибуття та балансовою вартістю активу), включається до звіту про 

сукупні прибутки та збитки за період, в якому визнання активу припиняється. 

Залишкова вартість, строки корисної служби та методи нарахування 

амортизації активів аналізуються наприкінці кожного звітного року і коригуються за 

необхідності. Витрати на ремонт та відновлення відображаються у звіті про сукупні 

прибутки та збитки у періоді, в якому такі витрати були понесені, та включаються до 

статті «Інші адміністративні та операційні витрати», крім випадків, коли такі витрати 

підлягають капіталізації. 

Зменшення корисності активів 

На кожну звітну дату Товариство визначає, чи є ознаки можливого зменшення 

корисності активу. Якщо такі ознаки існують, то розраховується вартість 

відшкодування активу з метою визначення розміру збитків від знецінення (якщо такий 

має місце). Вартість очікуваного відшкодування активу - це більше з двох значень: 

справедлива вартість активу за вирахуванням витрат на продаж та вартість 

використання активу. Сума очікуваного відшкодування визначається для окремого 

активу, за винятком активів, що не генерують надходження грошових коштів  і, в 

основному, незалежні від надходжень, що генеруються іншими активами або групою 

активів. Якщо балансова вартість активу перевищує його суму очікуваного 

відшкодування, актив вважається таким, корисність якого зменшилася і списується до 

вартості відшкодування. При оцінці вартості використання активу, майбутні грошові 

потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка відображає 

поточну ринкову оцінку вартості грошей у часі та ризики, властиві активу. Збитки від 

зменшення корисності визнаються у звіті про сукупні прибутки та збитки за період у 

складі тих категорій витрат, які відповідають функції активу, корисність якого 

зменшилася. 

   Справедлива вартість 

Справедлива вартість – це ціна, яка була б отримана від продажу активу або 

сплачена за зобов’язанням при звичайній операції між учасниками ринку на дату 

оцінки. Найкращим свідченням справедливої вартості є ціна на активному ринку. 

Активний ринок – це ринок, на якому операції щодо  активів і зобов’язань мають місце 

із достатньою частотою та в достатніх обсягах для того, щоб забезпечити інформацію 

щодо ціноутворення на поточній основі. 

Товариство застосовує методи оцінки вартості, які відповідають обставинам та 

для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи 

використання доречних відкритих вхідних даних та мінімізуючи використання 

закритих вхідних даних. Мета застосування методу оцінки вартості – визначити ціну, 

за якою відбулася б звичайна операція продажу активу чи передачі зобов’язання між 

учасниками ринку на дату оцінки поточних ринкових умов. Компанія застосовує 

наступні методи оцінки вартості : ринковий підхід, витратний підхід та дохідний підхід.  

Якщо для оцінки справедливої вартості застосовують кілька методів оцінки, то 

результати оцінюють, враховуючи прийнятність діапазону значень, на які вказують 
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такі результати. Оцінка справедливої вартості – це точка в діапазоні, яка найкраще 

представляє справедливу вартість за даних обставин. Товариство відбирає вхідні дані, 

які відповідають характеристикам активу чи зобов’язання, що їх брали б до уваги 

учасники ринку в операції з активом чи зобов’язанням. Компанія використовує вхідні 

дані з біржових ринків.  

Оцінки справедливої вартості аналізуються за рівнями ієрархії справедливої 

вартості наступним чином: 

Рівень 1 – це оцінки за цінами котирування (без застосування коригувань) на 

активних ринках для ідентичних активів та зобов’язань; 

Рівень 2 – це методики оцінки з усіма суттєвими параметрами, наявними для 

спостереження за активами та зобов’язаннями, безпосередньо (тобто, ціни) або 

опосередковано (тобто, визначені на основі цін), та 

Рівень 3 – це оцінки, які не базуються виключно на наявних на ринку даних 

(тобто, оцінка вимагає значного застосування параметрів, за якими відсутні 

спостереження). 

Перехід з рівня на рівень ієрархії справедливої вартості вважається таким, що 

мав місце станом на  кінець звітного періоду. 

Активи, утримані для продажу 

Необоротні активи або групи вибуття, що включають активи та зобов’язання, 

балансова вартість яких, як очікується, буде відшкодована переважно в результаті 

продажу або розподілу, а не в результаті тривалого використання, відносяться до 

категорії активів, утриманих для продажу. Необоротні активи, класифіковані як 

утримані для продажу, оцінюються за їхньою балансовою вартістю або за 

справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж, залежно від того, яка з цих 

сум менша.  

Грошові кошти та їх еквіваленти 

Грошові кошти включають готівку в касі і залишки на поточних рахунках у 

банках. Еквіваленти грошових коштів включають короткострокові інвестиції з 

початковим терміном погашення три місяці або менше, які можуть бути конвертовані 

в певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни 

вартості. 

Передоплати постачальникам 

Передоплати постачальникам відображаються за їх чистою вартістю реалізації. 

 

Запаси 

Компанія визнає запаси як активи, які існують у формі основних чи допоміжних 

матеріалів для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг.  

Витрати на придбання запасів складаються з ціни придбання, ввізного мита та 

інших податків (окрім тих, що згодом відшкодовуються Компанії податковими 

органами), а також з витрат на транспортування, навантаження і розвантаження та 

інших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням готової продукції, матеріалів та 
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послуг. Торговельні знижки, інші знижки та інші подібні їм статті вираховуються при 

визначенні витрат на придбання. 

Коли запаси реалізовані, їхня балансова вартість повинна визнаватися 

витратами того періоду, в якому визнається відповідний дохід. Сума будь-якого 

часткового списання запасів до їх чистої вартості реалізації та всі втрати запасів 

повинні визнаватися витратами періоду, в якому відбувається часткове списання або 

збиток. Сума будь-якого сторнування будь-якого часткового списання запасів, що 

виникає в результаті збільшення чистої вартості реалізації, повинна визнаватися як 

зменшення суми запасів, визнаної як витрати в періоді, в якому відбулося сторнування. 

 Кредиторська заборгованість 

Кредиторська заборгованість – це фінансове зобов’язання, що визначається як 

заборгованість Компанії перед іншими особами, яку Компанія зобов'язана погасити. 

Первісне визнання та подальша оцінка кредиторської заборгованості 

відбувається відповідно до МСФЗ (IFRS) 9 та вищевикладених принципів. 

Компанія у своєму обліку та звітності розрізнює наступні види кредиторської 

заборгованості: 

- Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; 

- Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом; 

- Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування; 

- Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці; 

- Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками за одержаними 

авансами; 

- Інші поточні зобов’язання;  

- Інші довгострокові зобов'язання.  

Компанія оцінює поточну кредиторську заборгованість за амортизаційною 

вартістю згідно МСФЗ 9. 

Довгострокова кредиторська заборгованість обліковується згідно із 

вищевикладеними принципами за амортизованою вартістю із застосуванням методу 

ефективної ставки відсотка.  

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

До складу кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги Компанія 

відносить кредиторську заборгованість за вже придбані активи та отримані роботи або 

послуги (витрати за якими вже відображено), ще не оплачені Компанією.  

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 

До складу кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом Компанія 

відносить кредиторську заборгованість Компанії за всіма видами платежів до бюджету, 

включаючи податки з працівників Компанії. Компанія веде облік у розрізі окремих 

податків, платежів та зборів.  

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування 
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До складу кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 

Компанія відносить кредиторську заборгованість за відрахуваннями на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування. 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці 

До складу кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 

Компанія відносить кредиторську заборгованість з оплати праці, включаючи 

депоновану заробітну плату. 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками за одержаними 

авансами 

До складу кредиторської заборгованості за розрахунками за одержаними авансами 

Компанія відносить кредиторську заборгованість, що утворилася  в результаті того, що 

Компанією були отримані грошові кошти від позичальників та невияснені суми 

платежів. 

Інші поточні зобов’язання 

До складу інших поточних зобов’язань Компанія відносить всю іншу 

кредиторську, яка не була віднесена до інших категорій.  

Інші довгострокові зобов'язання 

До складу довгострокової кредиторської заборгованості Компанія відносить 

всю кредиторську заборгованість, строк погашення якої більше ніж через 12 місяців. 

Припинення визнання фінансових зобов'язань 

Визнання фінансового зобов'язання припиняється в разі погашення, 

анулювання або закінчення терміну погашення відповідного зобов'язання. 

Кредити та позики 

Первісне визнання кредитів і позик здійснюється за їх справедливою вартістю, 

що становить отримані надходження, за вирахуванням будь-яких понесених витрат на 

здійснення операцій. Після первісного визнання всі кредити і позики відображаються 

за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка. 

Прибутки та збитки відображаються у складі чистого прибутку або збитку в момент 

вибуття зобов'язання, а також у процесі амортизації.  

Резерви 

Резерви визнаються, якщо Компанія має поточне зобов'язання (юридичне або 

конструктивне), що виникло в результаті минулої події, та є значна ймовірність того, 

що для погашення зобов'язання буде потрібен відтік економічних вигід, і може бути 

зроблена надійна оцінка суми такого зобов'язання. Якщо Компанія передбачає 

отримати відшкодування деякої частини або всіх резервів, наприклад, за договором 

страхування, відшкодування визнається як окремий актив, але тільки в тому випадку, 

коли одержання відшкодування не підлягає сумніву. Витрата, що відноситься до 

резерву, відображається у звіті про сукупні прибутки та збитки за період за 

вирахуванням відшкодування. Якщо вплив зміни вартості грошей у часі істотний, 

резерви дисконтуються за поточною ставкою до оподаткування, яка відображає, коли 

це доречно, ризики, характерні для конкретного зобов'язання. Якщо застосовується 

дисконтування, то збільшення резерву з часом визнається як витрати на фінансування. 
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Потенційні (умовні) зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності, за 

винятком випадків, коли існує ймовірність того, що для погашення зобов'язання 

відбудеться вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, і при цьому сума 

таких зобов'язань може бути достовірно оцінена. Інформація про такі зобов'язання 

підлягає відображенню, за винятком випадків, коли можливість відтоку ресурсів, які 

являють собою економічні вигоди, є малоймовірною або суму такого зобов’язання 

неможливо достовірно оцінити. 

Компанія проводить нарахування резерву сумнівних боргів з метою покриття 

потенційних збитків у випадках неспроможності дебітора здійснювати необхідні 

платежі. При оцінці достатності резерву сумнівних боргів керівництва враховує 

поточні загальноекономічні умови, платоспроможність дебітора та зміни умов 

здійснення платежів. 

Коригування суми резерву сумнівних боргів, що відображена у фінансовій 

звітності, можуть проводитись у результаті зміни економічної чи галузевої ситуації або 

фінансового стану окремих клієнтів. Товариство для знецінення фінансового активу (а 

саме придбаних активів по договорам факторингу) застосовує - підхід для придбання 

кредитно-знецінених фінансових інструментів.  

Фінансовий актив вважається кредитно-знеціненим, коли відбувається одна чи 

декілька подій, які мають негативний вплив на розрахункові майбутні грошові потоки 

по такому фінансовому активу. Підтвердження знецінення  придбаного фінансового 

активу є наявність таких подій:  

- значні фінансові складності позичальника; 

- порушення умов договору, такі як дефолт чи прострочення платежу; 

- надання позичальникам попереднім кредитором поступок 

позичальникам в силу економічних причин чи договірних умов, пов’язаних з 

фінансовими ускладненнями такого позичальника і які кредитор не надав би в інших 

випадках; 

- висока вірогідність банкрутства або іншої фінансової реорганізації 

позичальника; 

- придбання фінансового активу з високою знижкою, яка відображає 

понесені кредитні збитки. 

При первісному визнанні кредитно-знецінених фінансових активів 

оцінювальний резерв під 12-місячні очікувані кредитні збитки не відображаються. 

Тобто кредитні збитки всі відображені в справедливій вартості фінансового активу при 

їх придбанні.  

При придбанні фінансового активу по договору факторингу резерв сумнівних 

боргів в момент придбання не оцінюється. 

Поточні забезпечення 

Компанія у своєму обліку відображує резерв по витратам на відпустки. 

Компанія розраховує резерв по відпустках на дату балансу, враховуючи належну 

працівникам кількість днів відпустки  станом на звітну дату та їх середню заробітну 
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плату. Резерв відпусток відображається у фінансовій звітності Компанії, як поточні 

забезпечення. 

Визнання та оцінка доходів 

Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що 

зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок 

внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно 

визначена. 

Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами:  

- дохід від надання фінансових послуг (проценти нараховані); 

- інший операційний дохід (дохід від визнаних штрафних санкцій та пені за 

несвоєчасне виконання позичальниками взятих на себе зобов’язань);  

- інші фінансові доходи. 

Товариство доходи визнає у вигляді нарахування процентів. Проценти 

визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать, та розраховуються 

виходячи з бази їх нарахування та строку користування відповідними активами 

Товариства, тобто визнання доходів Товариством здійснюється за методом 

нарахування (згідно до документів, що підтверджують надання кредиту, як то: 

кредитний договір, графік платежів тощо).  

Процентні доходи визнаються за методом нарахування з використанням 

методу ефективної ставки процента. Метод ефективної ставки процента – це метод 

визначення амортизованої вартості фінансового активу або фінансового зобов’язання 

(або групи фінансових активів або фінансових зобов’язань) та розподілення 

процентних доходів або витрат протягом відповідного періоду. 

Визнання та оцінка витрат  

Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у 

вигляді вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, 

результатом чого є зменшення чистих активів, за винятком зменшення, пов’язаного з 

виплатами учасникам. 

Визнання витрат відбувається одночасно з визнанням збільшення зобов’язань 

або зменшення активів. Правила оцінки витрат МСФЗ не встановлені і в цьому немає 

необхідності, оскільки їх величина є похідною від вартості активів і зобов’язань, 

правила оцінки яких встановлені МСФЗ. 

Витрати на персонал та відповідні нарахування 

Витрати на заробітну плату, на нарахування єдиного соціального внеску, 

оплачувані річні відпустки та лікарняні, премії, а також негрошові винагороди 

нараховуються у тому періоді, в якому відповідні послуги надавались працівниками 

Товариства. У Товаристві формується резерв на відпустки відповідно до законодавства. 

У Товариства відсутнє юридичне або конструктивне зобов’язання здійснювати 

пенсійні або інші подібні виплати, крім платежів відповідно до законодавства. 

Чисті фінансові витрати 
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Чисті фінансові витрати включають витрати на виплату відсотків по залученим 

позикам, прибутки та збитки від дисконту фінансових інструментів. Чисті фінансові 

витрати відображаються у звіті про сукупні прибутки та збитки. Витрати по відсотках, 

пов'язані з позиками, визнаються як витрати в момент їх виникнення. 

Податок на прибуток 

Витрати з податку на прибуток включають в себе податок на прибуток 

поточного періоду. Поточний податок на прибуток – це сума податку, що належить до 

сплати або отримання у відношенні оподатковуваного прибутку чи податкових збитків 

за рік, розрахованих на основі діючих чи по суті введених в дію станом на звітну дату 

податкових ставок, а також всі коригування величини зобов’язань по сплаті податку на 

прибуток за минулі роки.  

Власний капітал  

Зареєстрований (пайовий) капітал.  

Розмір статутного капіталу зафіксовано у Статуті Компанії. Розмір статутного 

капіталу може бути змінено (збільшено чи зменшено) за рішенням Загальних зборів 

акціонерів у порядку, встановленому чинним законодавством України.  

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток).  

Прибуток, що залишається у розпорядженні Компанії після сплати податків і 

обов’язкових платежів, розподіляється на формування резервних та інших фондів, 

збільшення капіталу і виплату дивідендів на підставі рішення Загальних зборів 

учасників. 

4.3  Застосування нових стандартів та інтерпретацій 

При підготовці фінансової звітності за 2019 рік, що закінчився 31 грудня 2019 

року, Компанія застосовувала всі нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, які 

мають відношення до її операцій та є обов’язковими для застосування при складанні 

звітності за 2019 рік. Характер і вплив цих змін розглядається нижче. 

Нові стандарти, які застосовуються в обов’язковому порядку підприємствами 

при підготовці фінансової звітності за МСФЗ, та вперше прийнятими у Європейському 

Союзі, станом на 31 грудня 2019 року та за період, що закінчився цією датою:  

 МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства» - Зміни в МСБО 

28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства», які затверджені в жовтні 2017 

року і набули чинності з 1 січня 2019 року, стосуються довгострокових інвестицій в 

асоційовані та спільні підприємства й продиктовані чинністю ще одного стандарту — 

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». Йдеться про те, що частки довгострокових інвестицій 

в асоційовані та спільні підприємства, до яких метод участі в капіталі не застосовують, 

обліковуються відповідно до вимог МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». До МСБО 28 

«Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства» додано параграф 14А та вилучено 

параграф 41. Також до стандарту було додано кілька спеціальних перехідних положень. 

 МСБО 19 «Виплати працівникам» - У лютому 2018 року Рада з МСБО 

затвердила деякі коригування до МСБО 19 «Виплати працівникам» під спільною 

назвою «Зміни пенсійного плану, скорочення або відшкодування», що стосуються двох 

окремих питань, поданих на розгляд Комітету з тлумачень МСФЗ. Хоча стандарт і до 



20 

 

того моменту окреслював порядок обліку пенсійних планів із фіксованими виплатами 

працівникам, не всі чітко усвідомлювали, як обліковувати зміни в них, зокрема 

скорочення або відшкодування дефіциту. Тепер стандарт містить вимогу до 

підприємств наново вимірювати свої чисті зобов’язання або активи за пенсійним 

планом. 

При цьому підприємства повинні застосовувати зроблені для цієї переоцінки 

припущення для визначення поточної величини поточних витрат з обслуговування за 

пенсійним планом та чистих процентних виплат на ту частину звітного річного періоду, 

що залишилася після зміни плану. Це принципово новий момент в МСБО 19 «Виплати 

працівникам», який таких вимог до лютого 2018 року взагалі не містив. 

 КТМФЗ 23 «Невизначеність в обліку податків на прибуток» - Рада з МСБО 

затвердила це Тлумачення в червні 2017 року. Його головна сутність прозоро 

визначається самою назвою: МСБО 12 «Податки на прибуток» і до того моменту 

визначав, як відображати у звітності поточні чи відстрочені податки, однак не містив 

указівок, що робити суб’єктам господарювання в разі невизначеності щодо того, як 

сприйме податкова служба обраний ними підхід до обліку податків — чи буде він в її 

очах правомірним. 

 МСБО 12 «Податки на прибуток» - МСБО 12 «Податки на прибуток» у новій 

редакції прояснив вимоги до визнання податкових наслідків у разі виплати дивідендів 

на момент визнання зобов’язань із виплати дивідендів. Тепер ці вимоги охоплюють усі 

податкові наслідки дивідендів. 

 МСБО 23 «Витрати на позики» - МСБО 23 «Витрати на позики» у новій 

редакції параграфа 14 уточнив процедуру розрахунку витрат, які дозволено 

капіталізувати, у разі залучення позик на загальні цілі.  

 Рада з МСБО 23 січня оприлюднила зміни до МСБО 1 «Подання фінансової 

звітності». Мета змін — прояснити питання класифікації зобов’язань як поточних. Крім 

власне змін до самого стандарту, відповідний аналіз та детальні описи включено до 

Основи для висновків до МСБО 1. Зміни слід застосовувати ретроспективно під час 

складання річних звітів, що починаються 1 січня 2022 року та пізніше цієї дати. 

 З січня 2020 року вступили в силу зміни  до стандартів, що були 

затверджені в березні 2018 року. Їхня мета — відобразити вплив ухвалення нової 

редакції Концептуальної основи МСФЗ на тексти окремих стандартів. Вказані зміни 

мають переважно технічний характер та стосуються посилань на Концептуальну 

основу, які наведені в текстах МСФЗ. 

МСФЗ 16 «Оренда» МСФЗ 16 був випущений в січні 2016 року і застосовується 

до річних звітних періодів, які починаються 1 січня 2019 або після цієї дати. МСФЗ 16 

замінює МСБО 17 «Оренда» і пов’язане з ним керівництво по застосуванню. МСФЗ 16 

встановлює принципи для визнання, оцінки, подання та розкриття оренди, з метою 

забезпечення того, щоб орендарі та орендодавці надавали відповідну інформацію, яка 

достовірно представляє ці операції. МСФЗ 16 застосовує модель, яка базується на 

наявності контролю з метою ідентифікації оренди, розрізняючи операції з оренди або 

договори з надання послуг виходячи з того, чи контролюється актив орендарем. МСФЗ 

16 запроваджує єдину модель обліку для орендаря і вимагає від орендаря визнавати 
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активи та зобов’язання за всіма видами оренди строком більше 12 місяців, крім 

випадків, коли базовий актив має низьку вартість. Орендар зобов’язаний визнати 

право використання активу, що представляє його право використовувати базовий 

орендований актив та орендоване зобов’язання, яке відображає його зобов’язання 

орендних платежів. Орендар оцінює право використання активів аналогічно іншим 

нефінансовим активам (таким як нерухомість, обладнання) та зобов’язання з оренди 

подібно до інших фінансових зобов’язань. Як наслідок, орендар нараховує амортизацію 

права використання активу та відсотки щодо зобов’язання з оренди, а також 

класифікує грошові потоки щодо зобов’язання з оренди на основну частину та 

проценти та представляє їх у Звіті про рух грошових коштів.  

На противагу цьому, стандарт не містить істотних змін у бухгалтерському 

обліку в орендодавців. В даний час Товариство почало застосовувати МСФЗ 16 і процес 

впровадження вимог стандарту представлено наступним чином:  

- проведено інвентаризацію договорів оренди, укладених станом на 31.12.2018 року на 

відповідність критеріям визнання оренди;  

- визначено перелік договорів, що відповідають критеріям звільнення від визнання 

оренди (не більше 12 місяців, оренда активів з низькою вартістю), за якими Товариство 

не змінило облік витрат;  

- визначено перелік договорів, що відповідають критеріям визнання оренди, за якими 

Товариство - орендар визнало станом на 01 січня 2019 року зобов’язання щодо 

орендних платежів, а також активи, які представлені у формі права користування 

базовим активом протягом терміну оренди.   

Товариство при переході на МСФЗ 16 застосовує повністю ретроспективний 

підхід з кумулятивним (сумарним) ефектом, згідно з яким, первісне визнання активу та 

зобов’язань проводиться в перший день періоду, в якому застосовується МСФЗ 16.   Це 

означає, що порівняльні дані все ще відображають цифри, розраховані у відповідності 

зі старим стандартом – МСБО 17. 

До переліку договорів, що відповідають критеріям визнання оренди, включено 

1 договір оренди, які за терміном дії оренди включають договори до 3-х років та до 5 

років, а за характеристиками базового активу (об’єкту оренди) – з правом 

користування приміщенням та з правом користування транспортним засобом. Наразі 

застосування МСФЗ 16 вплинуло на фінансову звітність Товариства наступним чином: 

В січні 2019 року відбулось збільшення активів та зобов’язань Товариства, а 

також Товариство почало визнавати процентні витрати за зобов’язаннями з оренди та 

витрати на амортизація активів з права користування. Ефект від застосування МСФЗ 16 

представлено в наступних таблицях:  

Товариство, як орендар, визнав Активи у формі права користування на підставі 

договорів операційної оренди приміщень та транспортних засобів. До складу активів у 

формі права користування включено суму первісної оцінки орендного зобов’язання та 

авансові платежі за орендою, здійснені станом на 01.01.2019р. 

1.1. Визнання Активу з права користування у статті Нематеріальні активи станом на 

01 січня 2019 року 
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 Балансова 

вартість 

станом на 

31.12.2018 

Вплив 

переходу на 

нові, 

переглянуті 

МСФЗ 

Дані з 

урахуванням 

нових, 

переглянути

х МСФЗ 

Балансова 

вартість 

станом на 

31.12.2019 

АКТИВИ 87 1607 1694 1350 

Нематеріальні активи 

в т.ч. актив з права 

користування 

87 1607 1694 1350 

Усього 87 1607 1694 1350 

 

1.2 Товариство -орендар визнало зобов’язання з оренди за майбутніми фіксованими 

орендними платежами станом на 01 січня 2019 року, відображеними за дисконтованою 

вартістю 

 Балансова 

вартість 

станом на 

31.12.2018 

Вплив 

переходу на 

нові, 

переглянуті 

МСФЗ 

Дані з 

урахуванням 

нових, 

переглянутих 

МСФЗ 

Балансова 

вартість 

станом на 

31.12.2019 

Довгострокові 

зобов’язання  

0 227 376 0 

Поточні 

зобов’язання  

0 1280 1280 949 

Усього 0 1507 1507 949 

     

 

5. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН  

(БАЛАНСУ) 

5.1  Нематеріальні активи 

Рух нематеріальних активів за звітний період, що закінчився 31 грудня 2019 

року був наступним: 

 

Програ

мне 

забезпе

чення 
(програма 

1С, КП 

Serpstat) 

Право 

викори

стання 

торгов

ої 

марки 

Сайт Прог

рамн

і 

прод

укти 

Ліцен

зії на 

здійсн

ення 

діяль

ності 

Право 

оренди 

приміщ

ення Всього 

Первісна вартість        

на 01.01.2019р. 32 0 60 0 4 0 96 

зміна облікової 

політики згідно 

МСФЗ16 

     1607 1607 
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надійшло   20 86 0 326 0 741 1 173 

вибуло  0 0 0 0 0 0 0 

на 31.12.2019р. 52 86 60 326 4 2 348 2 876 

Знос на 01.01.2019р. 2 0 7 0 0 0 9 

нараховано   25 13 12 46 0 1421 1 517 

вибуло  0 0 0 0 0 0 0 

Знос на 31.12.2019р. 27 13 19 46 0 1421 1 526 

Балансова вартість:        

на 01.01.2019 р. 30 0 53 0 4 0 87 

на 31.12.2019 р. 25 73 41 280 4 927 1 350 

У Звіті про сукупний дохід нараховану амортизацію нематеріальних активів 

1517 тис. грн. відображено у  статті «Адміністративні витрати».  

Компанія не проводила переоцінку вартості наявних в неї нематеріальних 

активів у зв’язку з відсутністю активного ринку на подібні активи.  

5.2  Основні засоби 

Рух основних засобів за звітний період, що закінчився 31 грудня 2019 року був 

наступним: 

 

Машини та 

обладнання Транспортні 

засоби 

Інші 

необоротні 

матеріальні 

активи 

Всього 

Первісна вартість     

на 01.01.2019 р. 284 4 312 340 4 936 

Надійшло 412 3 478 256 4 146 

Вибуло 0 0 2 2 

на 31.12.2019 р. 696 7 790 594 9 080 

Знос на 01.01.2019 р. 18 96 262 376 

Нараховано 107 1 335 264 1 706 

Вибуло 0 0 0 0 

Знос на 31.12.2019 р. 125 1 431 526 2 082 

Балансова вартість:     

на 01.01.2019 р. 266 4 216 78 4 560 

на 30.09.2019 р. 571 6 359 68 6 998 

У Звіті про сукупний дохід нараховану амортизацію основних засобів 

відображено у  статті «Адміністративні витрати».  

Товариство не проводило переоцінку основних засобів на звітну дату. У 

результаті вивчення цін щодо аналогічних основних засобів (відносно яких така 
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інформація доступна), керівництво Товариства дійшло висновку, що справедлива 

вартість об’єктів основних засобів не суттєво відрізняється від їх балансової вартості.  

На звітну дату основні засоби не були надані у будь-яку заставу та не обмежені 

у розпорядженні та використанні Товариством. 

Первісна вартість основних засобів, залишкова вартість яких дорівнює нулю та 

які продовжують використовуватися станом на 31 грудня 2019 року в Товаристві 

відсутні. 

5.3   Довгострокові фінансові інвестиції 

У рядку 1030 Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом 

участі в капіталі інших підприємств відображено інвестиції в придбання частки в 

статутному капіталі ТОВ «ФРІТАЙМ» (Код ЄДРПОУ 41525371) в розмірі 5 050 тис. грн. 

(100 %). Розмір первісної вартості інвестицій станом на 01.01.2019 року  становить 

5 050 тис. грн., а визнаний резерв під знецінення в сумі 505 тис. грн., що становить 10% 

від первісної вартості. Відповідно, балансова сума інвестицій в статутний капітал ТОВ 

«ФРІТАЙМ» станом на 01.01.2019 рік – 4 545 тис. грн. Станом на 31.12.2019 року 

довгострокові фінансові інвестиції відсутні в зв`язку з продажем частки в статутному 

капіталі ТОВ «ФРІТАЙМ». 

5.4   Поточна дебіторська заборгованість 

Поточна  дебіторська заборгованість  на початок та кінець звітного періоду 

включає заборгованість за продукцію (товари, роботи, послуги), надані кредити 

фізичним особам та нараховані проценти за користування даним кредитом,  які на 

звітну дату не були оплачені. Керівництво станом на 31.12.2019 року визнає резерв під 

знецінення дебіторської заборгованості згідно з розробленою та затвердженою 

методикою у відповідності до Положення про проведення оцінки фінансового стану 

позичальників/контрагентів та формування/списання резерву для відшкодування 

можливих втрат за кредитними операціями 

Дебіторська заборгованість обліковується за амортизаційною вартістю. Як 

очікується, дебіторську заборгованість буде погашено протягом трьох місяців. З огляду 

на це, зміна вартості грошей у часі не є суттєвою. 

Керівництво Товариства вважає, що дебіторська заборгованість буде погашена 

шляхом отримання грошових коштів на протязі трьох місяців.  

Поточна дебіторська заборгованість станом на 31 грудня  2019 року 

становить: 

- Дебіторська заборгованість за виданими авансами (рядок 1130)    

Станом на 31.12.2019 року до дебіторської заборгованості за виданими 

авансами було віднесено передплату за товари, роботи, послуги в розмірі 314 тис. грн., 

по якій надходження товарів, послуг очікується не пізніше 1-го кварталу 2020 року.  

-  Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 

(рядок 1140) 

Показники  31.12.2018 31.12.2019  

Залишок нарахованих, але не сплачених 

процентів за виданими кредитами 

 

14 686 40 333  
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Резерв сумнівних боргів    (10 100) (26 588)  

Разом  4 586 13 745  

 

5.5   Інша поточна дебіторська заборгованість (рядок 1155) 

Показники  31.12.2018 31.12.2019  

Залишок заборгованості за виданими фінансовими 

кредитами 

 

40347        100 007  

Резерв сумнівних боргів  (22 480) (59 574)  

Інша заборгованість  0 3 565  

Разом 

 

             17 867 

        

   43 998  

Станом на 31.12.2019 року до іншої поточної дебіторської заборгованості 

віднесено суму, не сплачену, за викуп частки в статутному капіталі ТОВ «ФРІТАЙМ» в 

розмірі 3 439 тис. грн.. Керівництво Товариства вважає, що дебіторська заборгованість 

буде погашена шляхом отримання грошових коштів на протязі трьох місяців. 

5.6   Поточні фінансові інвестиції (рядок 1160) 

Станом на 31.12.2019 року поточні фінансові інвестиції включають придбані 

фінансові активи за договорами факторингу: 

Показники  31.12.2018  31.12.2019 

Дебіторська заборгованість за договорами 

факторингу 

 

290  4 166 

Разом  290  4 166 

5.7  Грошові кошти та їх еквіваленти 

Станом на 31 грудня 2019 року грошові кошти та їх еквіваленти включають 

грошові кошти на поточних рахунках банків: 

Показники українська гривня  31.12.2018 31.12.2019  

Кошти на рахунках в банку  291 217  

Готівка в касі  - -  

Грошові кошти в дорозі   905 2 773  

Разом  1 196 2 990  

Оборот грошових коштів на рахунках відбувається щоденно в повному обсязі, 

тобто кошти не утримуються (не зберігаються) на рахунках. Доступ до грошей вільний, 

обмежень не має. 

5.8  Статутний капітал (рядок 1400) 

Станом на 31 грудня 2018 року статутний капітал Компанії становив 5 100 000 

(п’ять мільйонів сто тисяч) гривень та повністю сплачений.  Протягом звітного періоду 

змін в статутному капіталі не відбувалося і станом  на 31 грудня 2019 року статутний 

капітал Компанії становить 5 100 000 (п’ять мільйонів сто тисяч) гривень. 
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5.9    Резервний капітал (рядок 1415) 

Станом на 31.12 2018 року резервний капітал був сформований згідно 

законодавства України з метою забезпечення покриття збитків підприємств. 

Формування резервного капіталу у зв`язку із змінами в законодавстві України станом 

на 31.12.2019 року не є обов`язковим, тому  сума відрахування до резервного фонду 

залишилася без змін і складає 68 тис. грн.   

5.10 Довгострокові зобов`язання (рядок 1515) 

Станом на 31 грудня 2019 року  довгострокові зобов'язання включають 

заборгованість за: 

 

Показники  31.12.2018 31.12.2019    

Довгострокові зобов`язання за договорами 

фінансового лізингу 

 

1 687 3 584  

Довгострокові зобов`язання за векселями 

виданими 

 

0 20 449  

Сума амортизованої вартості за векселями 

виданими до пред`явлення 

 

0 (2 438)  

Разом  1 687 21 595  

5.11 Поточні забов`язання 

Станом на 31 грудня 2019 року  поточні зобов'язання включають: 

Показники  31.12.2018 31.12.2019    

Поточна кредиторська заборгованість за 

довгостроковими зобов’язаннями  

 

465 2 218  

Поточна кредиторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги 

 

1 309 3 895  

Поточна кредиторська заборгованість за 

розрахункам з бюджетом 

 

449 312  

у тому числі з податку на прибуток  409 233  

Зобов’язання за розрахунками зі страхування  50 87  

Зобов’язання за розрахунками з оплати праці  168 328  

Інші поточні зобов’язання  22 680 34 980  

Разом  25 121  41 820   

В рядку 1610 «Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими 

зобов’язаннями» відображені зобов’язання по фінансовій оренді транспортного засобу 

та визнанні зобов’язання з оренди згідно МСФЗ 16 з 01.01.2019 року, які підлягають 

виплаті на протязі року.   

В рядку 1690 «Інші поточні зобов’язання» відображені позики отримані від  

Акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний 

фонд «КУБ ІНВЕСТ» в сумі 30 633 тис. грн., заборгованість по відсоткам за позиками 

наданими в сумі 1 409 тис. грн., заборгованість  по договорам страхування кредитів в 
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сумі 1 014 тис. грн. та наданий овердрафт по поточному рахунку в сумі 1 783 тис. грн., 

який був сплачений 3 січня 2020 року. 

5.12  Поточні забезпечення (рядок 1660) 

Забезпечення виплат персоналу включають зобов’язання з оплати відпусток 

працівникам, які Товариство буде сплачувати у майбутньому при наданні відпусток, 

або у вигляді компенсації у разі звільнення працівників, по яким залишились 

невикористані відпустки. 

Забезпечення виплат невикористаних відпусток станом на 31.12.2019 року 

склали 313 тис. грн.   

 

6. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

6.1  Чистий доход (виручка) від реалізації 

За період, що закінчився 31 грудня 2019 року, дохід від реалізації послуг 

включає: 

 

 2019 рік   2018 рік 

Дохід по нарахованим процентам за користування 

фінансовими кредитами 107 493  45 752 

Разом       107 493            45 752 

6.2  Інші операційні доходи 

За період, що закінчився 31  грудня 2019 року, розмір інших операційних доходів:  

Показники  2019 рік   2018 рік 

Отримані штрафи, пені  51 125            13 916 

Дохід по договорам факторингу          10 046  21 168 

Разом  61 171            35 084 

 

 

6.3 Адміністративні витрати 

За звітний період 01.01.2019 – 31.12.2019 року, адміністративні витрати 

включають: 

Показники 2019 рік 2018 рік 

Матеріальні затрати 294 162 

Витрати на оплату праці 8 103 2 533 

Відрахування на соціальні 

заходи 

1 657 561 

Амортизація 3 225 385 

Інші адміністративні 

витрати 

40 117 20 429 
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Разом 53 396 24 070 

В свою чергу, інші адміністративні витрати за 2019 включають в себе: 

- Сплата ЄСВ – 1 657 тис.грн.; 

- Розрахунково-касове обслуговування банківських операцій – 4 520 тис.грн.; 

- Адміністрування та технічна підтримка ПЗ – 9 162  тис.грн.; 

- Бухгалтерські та аудиторські послуги – 159 тис.грн.; 

- Комунальні послуги – 333 тис.грн.; 

- Оренда приміщення – 2 133  тис.грн.; 

- Оплата заборгованості з фінансового  лізінгу – 1 361 тис.грн.; 

- Оплата послуг страхування кредитних ризиків – 10 842 тис.грн.; 

- Оплата послуг досудового стягнення заборгованості – 6 637 тис.грн.; 

- Інші послуги (інформаційно-консультаційні, телекомунікаційні, СМС-

повідомлення,  УБКІ та ін.) – 3 313 тис.грн. 

6.4 Витрати на збут 

За звітний період 01.01.2019 – 31.12.2019 року, витрати на збут включають 

витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг), що склало 18 693 тис. гривень. 

 

6.5 Інші операційні витрати 

За 2019 рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, інші операційні витрати 

включають: 

Показники  2018 рік   2019 рік 

Відступлення права вимоги по кредитним 

договорам 

 

10 859  17 394 

Створення резерву сумнівних боргів  32 580  53 744 

Разом  43 439  71 138 

6.6 Інші Фінансові доходи та інші доходи 

За 2019 рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, інші фінансові доходи Компанії 

склали 7 533 тис.грн., які включають в себе: 

Показники  2018 рік   2019 рік 

Дохід від продажу  частки в статутному капіталі 

ТОВ «ФРІТАЙМ» 

 

0  5 050 

Дохід від настання страхового випадку  192  45 

Дохід від дисконтування векселів виданих  0  2 438 

Інші фінансові доходи  3  0 

6.7 Фінансові витрати 

За 2019 рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, фінансові витрати Компанії 

склали 24 237 тис.грн., які включають в себе: 

Показники  2018 рік   2019 рік 
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Фінансові витрати при погашенні відсотків за 

позику  

 

286  22 160 

Фінансові витрати при погашенні відсотків за 

лізінг 

 

256  1 707 

Фінансові витрати по оренді згідно МСФЗ 16  0  370 

Всього  542  24 237 

Витрати товариства враховуються відповідно до вимог бухгалтерського обліку 

та наказу про облікову політику за принципами нарахування та відповідності. Обліку 

підлягають фактично понесені витрати (які мають документальне підтвердження їх 

здійснення). 

6.8  Інші витрати  

За 2019 рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, інші фінансові витрати Компанії 

включають витрати на придбання частки в статутному капіталі ТОВ «ФРІТАЙМ» в 

розмірі 5 050 тис. гривень, членські внески до Асоціації Фінансових установ в розмірі 

63 тис. гривень та додаткове страхування предмету лізінгу в розмірі 22 тис. гривень. 

6.9  Фінансовий результат 

За 2019 рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, фінансовий результат діяльності 

Компанії представлений наступним чином: 

Показники  2019 рік   2018 рік 

Фінансовий результат до оподаткування 

(прибуток)  

 

3 598  2 271 

Витрати з податку на прибуток  673  409 

Чистий фінансовий результат  2 925  1 862 

 

7. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 

(ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)  

За 2019 рік, що закінчилися 31 грудня 2019 року, рух коштів у результаті 

операційної діяльності був відображений наступним чином: 

 

              Показники                                                                                                                                                                                 2019 рік  2018 рік 

Надходження від реалізації продукції  (товарів, 

робіт, послуг) 

 

78 759 

 

31 067 

Надходження цільового фінансування  123   

Надходження від повернення авансів  64  118 

Надходження від боржників штрафів, пені  51 164  13 977 

Надходження фін. установ від повернення позик  123 508  51 289 

Інші надходження  21 404  36 301 

Всього надходжень  275 022  132 752 

               Показники                                                                                                                                                                                 2019 рік  2018 рік 
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Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг)  19 781  8 073 

Витрачання на оплату праці  6 280  1 898 

Відрахування на соціальні заходи  1 693  518 

Витрачання на оплату податків та зборів  2 340  453 

Витрачання на оплату повернення авансів  26 257  13 772 

Витрачання фін. установ на надання позик  189 507  91 636 

Інші витрачання  31 492  12 127 

Всього витрачання  277 350  128 477 

ЧИСТИЙ РУХ КОШТІВ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

-2 328 

 

-4 275 

Стаття «Інші витрачання» в результаті операційної діяльності в звіті про 

рух грошових коштів у компанії включає: 

- Повернення помилково перерахованих коштів в сумі 265 тис. грн..; 

- Витрачання на придбання права вимоги в сумі 21 405 тис. грн..; 
- Витрачання на сплату по договору страхування кредитів 9 813 тис. грн..; 

 

За 2019 рік, що закінчилися 31 грудня 2019 року, рух коштів у результаті 

інвестиційної діяльності був наступний: 

              Показники                                                                                                                                                                                 2019 рік  2018 рік 

Інші надходження (надходження від продажу 

частки в статутному капіталі ТОВ «ФРІТАЙМ») 

 

1 611 

 

0 

Витрачання від придбання необоротних активів  2 809  2 838 

Інші платежі  0  241 

ЧИСТИЙ РУХ КОШТІВ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

-1 198 

 

-3 079 

  

За 2019 рік, що закінчилися 31 грудня 2019 року, рух коштів у результаті 

фінансової діяльності був відображений наступним чином: 

              Показники                                                                                                                                                                                 2019 рік  2018 рік 

Надходження від отримання позик  30 633   

Витрати на погашення позик  1 252   

Витрати на сплату відсотків за позиками  21 050   

Витрати на сплату заборгованості с фінансової 

оренди 

 

2 501 

 

 

Інші платежі (повернення фінансової допомоги)  510   

ЧИСТИЙ РУХ КОШТІВ ВІД ФІНАНСОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

5 320 

 

 

У результаті операційної, інвестиційної та фінансової звітності Товариства за 

2019 рік, чистий рух грошових коштів за звітний період склав: 



31 

 

 

              Показники                                                                                                                                                                                 2019 рік  2018 рік 

Чистий рух коштів за звітний період  1 794  1 196 

Залишок коштів на початок року  1 196  0 

ЗАЛИШОК КОШТІВ НА ПОЧАТОК РОКУ  2 990  1 196 

 

8. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ЗВІТУ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Власний капітал Товариства  станом на 31.12.2019 року склав 9 898 тис. грн., що 

відповідає встановленим вимогам п. 1 розділу ХІ  «Положення про Державний реєстр 

фінансових установ», затвердженого розпорядженням Державної комісії з 

регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 р. № 41 (у редакції 

розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг 28.11.2013 № 4368). 

В звіті про власний капітал Компанія відображає рух власного капіталу у розрізі 

складових капіталу, визнаного до МСФЗ. 

По графі 3: 

В графі 3 відображено статутний (зареєстрований) капітал на початок 2019 

року 5 100 тис.грн. Змін за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року не було. 

По графі 6: 

В графі 6 відображено резервний капітал сформований на початок звітного 

періоду. Змін в резервному капіталі за 2019 рік не відбулося і станом на 31 грудня 2019 

року він складає 68 тис. гривень. 

По графі 7: 

В графі 7 відображено фінансовий результат діяльності визначений у 

відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Станом на 31.12.2019 року нерозподілений прибуток складає 4 701 тис.грн. 

Показники  31.12.2018 р   31.12.2019 р 

 Нерозподілений прибуток  1 289  4 701 

 За підсумками діяльності за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року, 

нерозподілений прибуток збільшився на 3 412 тис.грн.  

 

 

9. ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ  СТОРОНАМИ  

Відповідно до МСБО 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони», сторони 

вважаються пов’язаними, якщо одна сторона  має можливість контролювати іншу 

сторону або чинити значний вплив на діяльність іншої сторони в процесі прийняття 

фінансових або операційних рішень. При розгляді кожної можливої пов’язаної сторони 

особлива увага приділяється змісту відношень, а не тільки їх юридичній формі. 
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Пов’язані сторони можуть укладати угоди, які не проводилися б між 

непов’язаними сторонами. Ціни та умови таких угод можуть відрізнятися від цін та 

умов угод між непов’язаними сторонами. 

Одним із учасників Товариства є Акціонерне товариство "Закритий 

недиверсифікований венчурний корпоративний фонд «КУБ ІНВЕСТ» якому належить 

10 % статутного капіталу Товариства.   Фонд надав Товариству позику розмір якої 

станом на 31.12.2019 року склав 30 633 тис. гривень.  

Залишки по операціям з пов’язаними сторонами на 31.12.2018 

 Учасник 

Товариства 

«ЗНВКФ «КУБ 

ІНВЕСТ» 

Учасник 

Товариства «ТОВ 

«ФРІТАЙМ» 

Компанії під 

спільним контролем 

ТОВ «ДЖЕНЕСІС 

ФІНАНС» 

Інша поточні активи  4545 0 

Поточні 

зобов’язання за 

позиками 

отриманими 

1252 0 0 

Поточні 

зобов’язання за 

відсотками по 

позикам 

286 0 0 

Інші поточні 

зобов’язання  

0 0 0 

Залишки по операціям з пов’язаними сторонами на 31.12.2019 

 Учасник 

Товариства 

«ЗНВКФ «КУБ 

ІНВЕСТ» 

Учасник 

Товариства «ТОВ 

«ФРІТАЙМ» 

Компанії під 

спільним контролем 

ТОВ «ДЖЕНЕСІС 

ФІНАНС» 

Інша поточні активи 0 3439 0 

Поточні 

зобов’язання за 

позиками 

отриманими 

30633 0 0 

Поточні 

зобов’язання за 

відсотками по 

позикам 

1409 0 0 

Інші поточні 

зобов’язання  

0 0 107 

 

Доходи витрати по операціям з пов’язаними сторонами за 2018 рік 
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 Учасник 

Товариства 

«ЗНВКФ «КУБ 

ІНВЕСТ» 

Учасник 

Товариства 

«ТОВ 

«ФРІТАЙМ»* 

Компанії під 

спільним 

контролем 

ТОВ 

«ДЖЕНЕСІС 

ФІНАНС» 

Виплати 

управлінському 

персоналу 

Доходи     

Витрати 286    

Адміністративні 

витрати 

   79 

 

Доходи витрати по операціям з пов’язаними сторонами за 2019 рік 

 Учасник 

Товариства 

«ЗНВКФ «КУБ 

ІНВЕСТ» 

Учасник  

Товариства 

«ТОВ 

«ФРІТАЙМ»* 

Компанії під 

спільним 

контролем 

ТОВ 

«ДЖЕНЕСІС 

ФІНАНС» 

Виплати 

управлінському 

персоналу 

Доходи  5050   

Витрати 2217 5050   

Адміністративні 

витрати 

   298 

*Продаж інвстицій в статутному капіталі ТОВ «ФРІТАЙМ» 

 

10. ФАКТИЧНІ ТА ПОТЕНЦІЙНІ ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Податкова система 

З моменту прийняття Податкового кодексу України у 2011 році, постійно 

приймаються зміни до нього, що змінюють (інколи кардинально) основні принципи 

оподаткування. Податкове, валютне та митне законодавство України часто змінюється, 

тому може тлумачитися по-різному. Відповідні органи можуть не погодитися з 

тлумаченням цього законодавства керівництвом Компанії у зв’язку з діяльністю 

Компанії та операціями в рамках цієї діяльності. Внаслідок цього може існувати значна 

невизначеність щодо забезпечення або тлумачення нового законодавства та нечіткі 

або відсутні правила його виконання. Податкові органи України можуть займати більш 

агресивну позицію у своєму тлумаченні законодавства та проведенні податкових 

перевірок, застосовуючи досить складний підхід. Ці фактори у поєднанні із зусиллями 

податкових органів, спрямованими на збільшення податкових надходжень у відповідь 

на зростання бюджетного тиску, можуть призвести до зростання рівня та частоти 

податкових перевірок, тому існує можливість, що операції та діяльність, які раніше не 

заперечувались, можуть бути оскаржені. У результаті можуть бути нараховані 

додаткові суттєві суми податків, штрафів та пені. Відповідні органи можуть проводити 
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податкові перевірки у фінансових періодах протягом трьох календарних років після їх 

закінчення. За певних обставин перевірка може стосуватися довших періодів.  

Українське податкове законодавство не містить чітких інструкцій з певних 

податкових питань. Іноді тлумачення Компанією таких невизначених податкових 

питань призводить до зменшення загальної податкової ставки по Компанії. Як 

зазначено вище, таке тлумачення податкового законодавства може надзвичайно 

ретельно перевірятися. Наслідки таких перевірок з боку податкових органів не можуть 

бути оцінені з достатнім ступенем надійності, проте вони можуть бути суттєвими для 

фінансового стану та діяльності організації в цілому. 

Юридичні зобов'язання 

Товариство є позивачем по 2 судових справах та відповідачем у 9 справах. Всі 

справи можна подивитися на сайті http://www.reyestr.court.gov.ua. Загальна сума 

судових справ не досягає порогу суттєвості. 

11. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 

Функція управління ризиками у Компанії здійснюється стосовно фінансових 

ризиків, а також операційних та юридичних ризиків. Фінансові ризики складаються з 

ринкового ризику (який включає  ризик процентної ставки та інший ціновий ризик), 

кредитного ризику та ризику ліквідності. Основними цілями управління фінансовими 

ризиками є визначення лімітів ризику й нагляд за тим, щоб ці ліміти не 

перевищувались. Управління операційними та юридичними ризиками має на меті 

забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур та політики, що 

спрямовані на мінімізацію цих ризиків. 

Основні ризики, що властиві Компанії в ході її операційної діяльності, і способи 

їх управління представлені нижче. Компанія при веденні професійної діяльності 

здійснює управління фінансовими та нефінансовими ризиками. 

A. ФІНАНСОВІ РИЗИКИ. 

Загальний фінансовий ризик (ризик банкрутства) - ризик неможливості 

продовження діяльності підприємства, який може виникнути при погіршенні 

фінансового стану Компанії, якості його активів, структури капіталу, при виникненні 

збитків від його діяльності внаслідок перевищення витрат над доходами. 

Метою управління ринковим ризиком є управління та контроль за збереженням рівня 

ринкового ризику в прийнятих межах з одночасно оптимізацією прибутковості по 

операціях. 

Ринковий ризик - ризик виникнення фінансових втрат (збитків), які пов'язані 

з несприятливою зміною ринкової вартості фінансових інструментів у зв'язку з 

коливаннями цін на сегментах фінансового ринку, чутливих до зміни відсоткових 

ставок: ринку  дорогоцінних металів,  валютному ринку і товарному ринку.  

Метою управління ринковим ризиком є управління та контроль за збереженням рівня 

ринкового ризику в прийнятих межах з одночасно оптимізацією прибутковості по 

операціях. 

Ринковий ризик включає: 

• процентний ризик. Компанія зазнає впливу коливань переважних рівнів 

ринкових процентних ставок на свій фінансовий стан та грошові потоки. Процентна 

http://www.reyestr.court.gov.ua/
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маржа може збільшуватись в результаті таких змін, але може й зменшуватись або 

призводити до збитків у разі виникнення несподіваних змін.  

• інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або 

майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін 

ринкових цін  незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для 

окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на 

всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку. 

Основним методом оцінки цінового та процентного ризику є аналіз чутливості.   

Ризик процентної ставки. Компанія наражається на ризик у зв’язку із 

впливом коливань рівнів ринкової процентної ставки на його фінансовий стан та 

грошові потоки. Процентна маржа може збільшуватися в результаті таких змін, але 

може також зменшуватися або приносити збитки в разі несподіваних змін. 

Компанія не розкриває у примітках оцінку можливих коливань відсоткових ставок у 

зв’язку із тим, що частка депозиту у активах Компанії незначна, а значить відхилення 

також можливе лише у незначних розмірах. 

Кредитний ризик – ризик виникнення у Компанії фінансових втрат (збитків) 

внаслідок невиконання в повному обсязі або неповного виконання контрагентом своїх 

фінансових зобов'язань перед Компанією відповідно до умов договору. Розмір збитків 

у цьому випадку пов'язаний із сумою невиконаного зобов'язання. 

Кредитний ризик виникає, головним чином, у зв’язку із наданими кредитами. 

Управління кредитним ризиком, що пов'язаний із покупцями, здійснюється кожною 

бізнес-одиницею у відповідності до політики, процедур та системі контролю, 

встановленими Компанією по відношенню до управління кредитними ризиками, що 

пов'язані із покупцями. Кредитна якість покупця оцінюється на основі детальної форми 

оцінки кредитного рейтингу. Основні фактори, які беруться до уваги в ході аналізу 

зменшення корисності дебіторської заборгованості включають визначення того, чи 

прострочені виплати основної суми заборгованості більш, ніж на 1 день, чи відомо про 

будь-які труднощі з огляду на грошові потоки контрагентів, зниження кредитного 

рейтингу або порушення первісних умов відповідного договору.  Здійснюється 

регулярний моніторинг непогашеної дебіторської заборгованості покупців. Компанія 

здійснює аналіз зменшення корисності заборгованості, що оцінюються індивідуально 

(по великим контрагентам), і резерву на зменшення корисності заборгованості, що 

оцінюються у сукупності (велика кількість малих дебіторів об’єднуються у однорідні 

групи). Компанія оцінює концентрацію ризика по відношенню до торгової дебіторської 

заборгованості, як низьку.  

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Компанії є оцінка 

кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та 

будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові 

зобов’язання. Компанія використовує наступні методи управління кредитними 

ризиками: 

• ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів; 

• ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою 

групою); 

• ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за 

Національною рейтинговою шкалою; 
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• ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки 

дефолту та неповернення депозитів протягом останніх п’яти років. 

Ризик ліквідності – ризик виникнення збитків у Компанії у зв'язку з 

неможливістю своєчасного виконання ним в повному обсязі своїх фінансових 

зобов'язань, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат, внаслідок відсутності 

достатнього обсягу високоліквідних активів. Ризик ліквідності існує тоді, коли існує 

розбіжність у строках виплат за активами і зобов'язаннями. Для управлінського 

персоналу Компанії надзвичайно важливо, щоб строки виплат за активами відповідали 

строкам виплат за зобов'язаннями, процентні ставки по активах відповідали 

процентним ставкам по зобов'язаннях, а якщо існую будь-яка невідповідність, щоб вона 

булла під контролем. 

Компанія здійснює управління ліквідністю з метою забезпечення постійної 

наявності коштів, необхідних для виконання усіх зобов'язань у визначені терміни. 

Політики ліквідності компанії перевіряється і затверджується управлінським 

персоналом. 

Як правило, Компанія забезпечує наявність достатніх грошових коштів на 

вимогу для оплати очікуваних операційних витрат на період до 3-х місяців, включаючи 

обслуговування фінансових зобов'язань; це не поширюється на екстремальні ситуації, 

які неможливо передбачити, такі, як стихійне лихо. 

До ризиків ліквідності відносяться, зокрема: 

ризик ринкової ліквідності – ризик виникнення збитків, повної або часткової втрати 

активів через неможливість купівлі або продажу активів у потрібній кількості за 

достатньо короткий період часу в силу погіршення ринкової кон'юнктури; 

ризик балансової ліквідності – ризик виникнення збитків, виникнення дефіциту 

грошових коштів або інших високоліквідних активів для виконання зобов’язань перед 

інвесторами/контрагентами. 

Компанія не використовує похідні фінансові інструменти для управління 

ризиками, що виникають внаслідок зміни процентних ставок, а також кредитного 

ризику та ризику ліквідності.  Загальна програма управління ризиками направлена на 

відстежування динаміки фінансового ринку України і зменшення його потенційного 

негативного впливу на результати діяльності Компанії. 

B.  ОПЕРАЦІЙНІ РИЗИКИ 

Операційний ризик включає наступні: 

• правовий ризик - наявний або потенційний ризик виникнення збитків, 

повної або часткової втрати активів, пов'язаний з недотриманням Компанією вимог 

законодавства, договірних зобов'язань, а також з недостатньою правовою захищеністю 

Компанії або з правовими помилками, яких припускається Компанія при провадженні 

професійної діяльності; 

• інформаційно-технологічний ризик - наявний або потенційний ризик 

виникнення збитків, повної або часткової втрати активів, пов'язаний з недосконалою 

роботою інформаційних технологій, систем та процесів обробки інформації або з їх 

недостатнім захистом, включаючи збій у роботі програмного та/або технічного 

забезпечення, обладнання, інформаційних систем, засобів комунікації та зв'язку, 

порушення цілісності даних та носіїв інформації, несанкціонований доступ до 

інформації сторонніх осіб та інше; 



37 

 

• ризик персоналу - наявний або потенційний ризик виникнення збитків, 

повної або часткової втрати активів, пов'язаний з діями або бездіяльністю працівників 

Компанії (людським фактором), включаючи допущення помилки при проведенні 

операції, здійснення неправомірних операцій, пов'язане з недостатньою кваліфікацією 

або із зловживанням персоналу, перевищення повноважень, розголошення 

інсайдерської та/або конфіденційної інформації та інше; 

C. ІНШІ НЕФІНАНСОВІ РИЗИКИ 

До інших нефінансових ризиків діяльності Компанії відносяться: 

• стратегічний ризик - ризик виникнення збитків, які пов'язані з 

прийняттям неефективних управлінських рішень, помилками, які були допущені під 

час їх прийняття, а також з неналежною реалізацією рішень, що визначають стратегію 

діяльності та розвитку Компанії; 

• ризик втрати ділової репутації (репутаційний ризик) - ризик виникнення 

збитків, пов'язаних зі зменшенням кількості клієнтів  Компанії через виникнення у 

суспільстві несприятливого сприйняття Компанії, зокрема його фінансової стійкості, 

якості послуг, що надаються Компанією, або його діяльності в цілому, який може бути 

наслідком реалізації інших ризиків; 

• ризик настання форс-мажорних обставин - ризик виникнення збитків, 

повної або часткової втрати активів, через настання невідворотних обставин, у тому 

числі обставин непереборної сили, що неможливо передбачити, які призводять або 

створюють передумови для виникнення збоїв у роботі Компанії або безпосередньо 

перешкоджають її нормальному функціонуванню. 

 

D. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ 

Компанія розглядає  власний капітал як основне джерело формування 

фінансових ресурсів. Завданнями управління капіталом є: забезпечення здатності 

Компанії продовжувати функціонувати як підприємство, що постійно діє, з метою 

отримання прибутків, а також забезпечення фінансування операційних потреб, 

капіталовкладень і стратегії розвитку Компанії. Політика Компанії по управлінню 

капіталом направлена на забезпечення і підтримку його оптимальної структури. 

E.  ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 

Політика управління ризиками Компанії визначається з метою виявлення, 

аналізу та управління ризиками, з якими стикається Компанія, встановлення належних 

лімітів ризиків і засобів контролю за ними, постійного моніторингу рівнів ризиків і 

дотримання лімітів. Політики і процедури управління ризиками регулярно 

переглядаються з метою відображення змін ринкових умов, продуктів і послуг, що 

пропонуються, та провідних практик. 

Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за управління ключовими 

ризиками, розробку та впровадження процедур управління ризиками та контролю, а 

також за затвердження укладення договорів на значні суми. 

Для управління ризиком ліквідності Компанія використовує наступні методи: 

• обмеження щодо  довгострокового кредитування; 

• впровадження збалансованої процентної політики, яка зорієнтована на 

короткострокове кредитування. 
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