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Звіт щодо аудиту фінансової звітності 

 

 

 

Думка  

 

Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю  

«ЗАЙМЕР», код за ЄДРПОУ 42146903, місцезнаходження 04071, м. Київ, вулиця 

Ярославська, будинок 5/2 В (далі – Товариство), яка складається із Балансу (Звіту про 

фінансовий стан) станом на 31 грудня 2019 року, Звіту про фінансові результати (Звіту 

про сукупний дохід) за 2019р., Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 

2019р., Звіту про власний капітал за 2019р, та приміток до фінансової звітності, 

включаючи стислий виклад значущих облікових політик. 

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для 

думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає 

достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 р., та 

його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, 

відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ), та відповідає 

вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 

16.07.1999р. №996-XIV щодо складання фінансової звітності. 
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Основа для думки  

 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (видання 2016 - 

2017 років) (далі - МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в 

розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту.  

Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики 

професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі - 

Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту 

фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та 

Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. 

 

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності 

 

Звертаємо увагу на ситуацію щодо майбутньої невизначеності, пов’язаної із 

запровадженням урядом Україні обмежень, встановлених під час карантину у зв'язку зі 

спалахом COVIDу світі. У результаті виникає суттєва невизначеність, що може поставити 

під сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі та 

яка може вплинути на майбутні операції та можливість збереження вартості його активів. 

Вплив такої майбутньої невизначеності наразі неможливо оцінити. 

Ця фінансова звітність не включає жодних коригувань, які можуть виникнути в 

результаті такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони 

стануть відомі та зможуть бути оцінені. Нашу думку щодо цього питання не було 

модифіковано. 

Ключові питання аудиту 

 

Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були 

найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці 

питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та 

враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої 

думки щодо цих питань. 

             Визнання очікуваних кредитних збитків 

Товариство на виконання вимог МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» визнає резерви 

під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовими активами, які оцінюються за 

амортизованою собівартістю та за справедливою вартістю через інший сукупний дохід. 

Ми зосередили свою увагу на цьому питанні  у зв’язку з значною сумою 

нарахувань резерву очікуваних кредитних збитків – 56 193 тис. грн. В примітках 6.1.3., 13 

Товариство розкриває інформацію стосовно визнання очікуваних кредитних збитків.  

Визначення значного зростання кредитного ризику з моменту первісного 

визнання потребує багатофакторного і комплексного аналізу, доречні урахування певного 

чинника та аналізу його ваги в порівнянні з іншими чинниками, які залежать від типу 

продукту, характеристик фінансових інструментів і позичальника.  

Окрім іншого, наші процедури включали наступне: 

• Ми оцінили перелік відомостей, що можуть виявитись доречними для 

оцінювання змін у кредитному ризику; 

• Дослідили процес та методику використання Товариством кредитних рейтингів 

рейтингових агентств; 

• Ми оцінили повноту розкриття інформації включаючи кількісні та якісні 

показники пов’язані з формуванням резервів під збитки згідно нашого розуміння бізнесу.  

 

Інша інформація 

 

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію.  
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Інша інформація, отримана на дату цього звіту аудитора є інформацією, яка 

міститься у складі річних звітних даних, які Товариство формує згідно «Порядку надання 

звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами 

публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами 

господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають 

визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або 

Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу», затвердженого 

розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг №3840 від 26 вересня 2017 року, що складається з: 

 титульного аркуша (додаток 6); 

 довідки про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з  

надання фінансових послуг (додаток 7); 

 довідки про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в 

тому числі і на умовах фінансового кредиту (додаток 12); 

 інформації щодо структури основного капіталу фінансової установи 

(додаток 14). 

Наша думка щодо річних звітних даних міститься в незалежному звіті з надання 

впевненості щодо річних звітних даних фінансової компанії Товариства з обмеженою 

відповідальністю «ЗАЙМЕР» за 2019 рік. 

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми 

не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 

У зв’язку з аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення 

з іншою інформацією та при цьому необхідність розглянути, чи існує суттєва 

невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, 

отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить 

суттєве викривлення.  

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до 

дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої 

інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. 

Ми не виявили фактів суттєвого викривлення іншої інформації, які потрібно було 

б включити до звіту. 

 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 

повноваження, за фінансову звітність 

 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 

фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку 

управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання 

фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або 

помилки.  

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність 

за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, 

розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та 

використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для 

бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує 

ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив 

цьому.  

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд 

за процесом фінансового звітування Товариства. 

 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у 

цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск 

звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем 
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впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить 

суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства 

або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано 

очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються 

на основі цієї фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне 

судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: 

 ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності 

внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у 

відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення 

суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок 

помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, 

неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; 

 отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, 

для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення 

думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; 

 оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість 

облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським 

персоналом; 

 доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським 

персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського 

обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва 

невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність 

Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо 

висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в 

нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, 

якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки 

ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім 

майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на 

безперервній основі; 

 оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з 

розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що 

покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання. 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з 

іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві 

аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього 

контролю, виявлені нами під час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, 

що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі 

стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на 

нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено 

найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час 

аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями 

аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо 

законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або 

коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати 

в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано 

переважити його корисність для інтересів громадськості. 

 

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів 

 

Даний розділ звіту підготовлено з метою розкриття додаткової інформації, щодо 

дотримання Товариством положень законодавчих та нормативних актів у відповідності до 
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Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг № 362 від 25.02.2020р. 

 
Формування (зміна) статутного (складеного/пайового) капіталу Товариства 

 

Статутний капітал Товариства був сплачений виключно в грошовій формі та 

розміщений на банківських рахунках комерційних банків, які є юридичними особами за 

законодавством України. Розмір статутного капіталу Товариства що відображений у 

фінансовій звітності відповідає даним Статуту Товариства. 

 

Критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, 

прибутковості, якості активів та ризиковості операцій 

 

Протягом 2019 року Товариство надавало звітність до Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг відповідно до 

Розпорядження № 3840 від 26.09.2017р. За цей період вимоги до власного капіталу (не 

менше 3 млн. грн.) були виконані. 

Показники фінансового стану Товариства 

№ п/п Показники На 31.12.18 р. На 31.12.19 р. Нормативне 

значення 

1. Аналіз ліквідності Товариства 

1.1. Загальний (коефіцієнт покриття) 

Ф.1 ряд. 1195 

К 1.1. = ----------------------- 

Ф.1 ряд. 1695 

3,51 4,32 >1 

1.2. Коефіцієнт швидкої ліквідності 

Ф.1 ряд. 1195 - (рядок 1100-1110)  

К 1.2. = ---------------------------------------

Ф.1 ряд 1695 

3,51 4,32 >0,5 

1.3. Абсолютна ліквідність 

Ф.1 рядок 1160+1165 активу балансу 

К 1.3. = --------------------------------------- 

Ф.1 ряд 1695 

0,28 0,71 >0 

1.4 Чистий оборотний капітал 

К 1.4 = Ф.1 (ряд.1195 - ряд 1695) 7 059 10 298 >0 

2. Показники фінансового стану Товариства 

2.1 Коефіцієнт платоспроможності 

Ф.1 ряд 1495  

К 2.1. = ----------------------- 

Ф.1 ряд 1900 

0,72 0,79 >0,5 

2.2 Коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами 

Ф.1(ряд.1195 – ряд.1695) 

К 2.2. = ---------------------------------------- 

Ф.1 ряд 1695 

2,51 3,32 >0,1 

На підставі значень розрахованих вище коефіцієнтів можливо в цілому 

охарактеризувати загальний фінансовий стан Товариства на 31.12.2019р., як цілком 

задовільний. Позитивна динаміка наведених показників фінансового стану свідчить про 

можливість продовжувати Товариством свою фінансово-господарську діяльність у 

майбутньому. 

 

Формування, ведення обліку, достатності та адекватності сформованих резервів 

відповідно до законодавства 

 

Формування, ведення обліку, достатності та адекватності сформованих резервів 

визначені обліковою політикою Товариства та МСБО 32 «Фінансові інструменти: 
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подання», МСБО 9 «Фінансові інструменти», МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття 

інформації»). 

Питання облікових оцінок при визначенні суми резервів (резервів на знецінення 

дебіторської заборгованості (резерву під можливі кредитні збитки) і застосування 

управлінським персоналом при цьому оціночних суджень та припущень, які впливають на 

величину активів, відображених у звітності здійснюється на підставі Наказу про облікову 

політику. 

При складанні фінансової звітності за МСФЗ Товариство дотримувалося основних 

принципів складання фінансової звітності: методу нарахування, безперервності діяльності, 

зрозумілості, доречності, достовірності, зіставності, можливості перевірки, які були 

розкриті й обґрунтовані у Примітках до фінансової звітності за звітний період. 

Керівництво використовує оцінки і припущення, які впливають на відображення в 

звітності сум активів і зобов'язань і на розкриття інформації про потенційні активи і 

зобов'язання на дату складання бухгалтерського балансу. Дебіторська заборгованість 

поточна. Формування резервів по дебіторській заборгованості здійснювалося. 

 

Структура інвестиційного портфелю 

 

Станом на 31.12.2019р. інвестиційний портфель у Товариства відсутній  

 

Наявність заборони залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов’язанням 

щодо наступного їх повернення  

 

Протягом 2019 року Товариство не залучало фінансові активи від фізичних осіб із 

зобов’язанням щодо наступного їх повернення. Товариство дотримується вимог щодо 

заборони залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов'язанням щодо 

наступного їх повернення, установлених пунктом 38 Ліцензійних умов № 913, а саме: 

«Господарську діяльність з надання фінансових послуг у частині залучення фінансових 

активів від фізичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення можуть 

провадити кредитні спілки виключно після отримання відповідної ліцензії. Іншим 

фінансовим установам забороняється залучення фінансових активів від фізичних осіб із 

зобов’язанням щодо наступного їх повернення». 

 

Допустимості суміщення окремих господарських операцій, на провадження яких 

суб’єкт отримав ліцензію 

 

Товариство дотримується обмежень щодо суміщення провадження видів 

господарської діяльності, установлених пунктом 37 Ліцензійних умов № 913. 

У 2019р. Товариство провадить діяльність на підставі Ліцензії на провадження 

господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на 

ринку цінних паперів), а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах 

фінансового кредиту (Розпорядження Нацкомфінпослуг від 16.08.2018 № 1449). 

 

Надання фінансових послуг на підставі договору у відповідності до законодавства та 

внутрішніх правил надання фінансових послуг суб’єктом господарювання 

 

Товариство надавало фінансові послуги на підставі договору, який відповідає 

вимогам статті 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг», статей 11 і 18 Закону України «Про захист прав споживачів», розділів 

II, III Закону про споживче кредитування, розділів II, III Закону про електронну комерцію 

та з урахуванням положень внутрішніх правил надання фінансових послуг. 

 

Розміщення інформації на власному веб-сайті (веб-сторінці) та забезпечення її 

актуальності 
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Товариство в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної 

інформації», надавало доступ до інформації щодо своєї діяльності. Також Товариство 

розміщувало інформацію, визначену у статтях 12 і 121 Закону України «Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» на власному веб-сайті 

(https://www.cly.com.ua) та забезпечувало її актуальність. 

 

Прийняття рішень у разі конфлікту інтересів 

 

Товариство у разі наявності конфлікту інтересів дотримувалося вимог статті 10 

«Прийняття рішень при конфлікті інтересів» Закону України «Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг». 

 

Відповідність приміщень, у яких здійснюється обслуговування клієнтів(споживачів) 

їх доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення 

 

Товариство здійснює обслуговування клієнтів у приміщенні за адресою 04071, м. 

Київ, вулиця Ярославська, будинок 5/2 В, яке відповідає вимогам ДБН В.2.2-40 

«Інклюзивність будівель і споруд», на предмет доступності для маломобільних груп 

населення, що документально підтверджено експертом Постернак М.М., сертифікат Серія 

АЕ № 000590 (ТОВ «Інженерно-конструкторське бюро «ПАНОРАМА», код ЄДРПОУ 

42031078).  

 

Внесення суб’єктом господарювання інформації про всі свої відокремлені підрозділи 

до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань та до державного реєстру фінансових установ відповідно до 

вимог, установлених законодавством 

 

У Товариства на даний час відсутні відокремлені підрозділи, інформацію про які 

необхідно вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань та до Державного реєстру фінансових установ 

 

Внутрішній контроль та внутрішній аудит 

 

Товариством створено та впроваджено в дію службу внутрішнього аудиту, яка діє 

на підставі Положення «Про службу внутрішнього аудиту (контролю) ТОВ 

«ЗАЙМЕР»(затверджено протоколом загальних зборів учасників №1/02-2018 від 

05.09.2018р.). Товариство має діючу систему управління ризиками, яка спрямована на 

забезпечення ефективності діяльності, організацію і координування дій, спрямованих на 

забезпечення схоронності активів, перевірку надійності облікової інформації, підвищення 

ефективності облікових операцій. 

 

Облікова та реєструюча система (програмне забезпечення та спеціальне технічне 

обладнання), які передбачають ведення обліку операцій з надання фінансових послуг 

споживачам та подання звітності до Нацкомфінпослуг 

 

Товариство має в наявності комп'ютерну техніку, яка дає змогу забезпечити 

ведення обліку та реєстрацію операцій з надання фінансових послуг та виконання вимог 

щодо подання до Нацкомфінпослуг інформації, встановленої законодавством, та засоби 

зв'язку (телефон, Інтернет, електронну пошту). 

 

Готівкові розрахунки  

 

Товариство протягом звітного періоду не проводило готівкових розрахунків. 

 

Зберігання грошових коштів і документів та наявність необхідних засобів безпеки  

https://www.cly.com.ua/
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Товариство забезпечувало зберігання документів та має необхідні засоби безпеки 

(зокрема сейфи для зберігання грошових коштів, охоронну сигналізацію та/або відповідну 

охорону). 

 

Порядок формування статутного капіталу 

 

Станом на 31.12.2019р. статутний капітал Товариства у відповідності до даних 

фінансової звітності та Статуту Товариства складає 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів) 

гривень. 

Формування та зміна статутного капіталу ТОВ «ЗАЙМЕР» проведено з 

дотриманням вимог закону України «Про господарські товариства» та «Про товариства з 

обмеженою та додатковою відповідальністю». 

Для створення зареєстрованого статутного капіталу учасниками не 

використовувалися векселі, кошти, одержані в кредит, позику та під заставу, бюджетні 

кошти та нематеріальні активи. 

Несплачений капітал станом на 31.12.2019 року  становить 814 тис. грн.  

(інформація наведена в таблиці). Вилученого капіталу Товариство не має. Формування 

статутного капіталу здійснено відповідно до вимог чинного законодавства України. 

                                                                                                         тис. грн. 

Назва учасника 

компанії  

Сплачено 

на 

31.12.2018 

р.  

Внесено у 

2019 р. 

Сплачено на 

31.12.2019 р.  

Залишок 

несплаченого 

капіталу на 

31.12.2019р. 

"ІНСТАТАП" 

Адреса засновника: 

Рига, вулиця Маза 

Круму, 20-44, LV-

1069, ЛАТВІЯ 

3 587 1 009 4 596 404 

ТОВ "КРЕДИТ-

ГРУП" 

Код ЄДРПОУ 

41667151 

Адреса 04071, м. 

Київ, вул. 
Ярославська, 5/2 В 

3 600   990 4 590 410 

Разом 7 187 1 999 9 186 814 

              Загальними зборами учасників прийнято рішення про зменшення статутного 

капіталу до  розміру 9 180 000,00 (дев’ять мільйонів сто вісімдесят тисяч) грн. (примітка 

15).  

Джерела походження складових частин власного капіталу 

 

Станом на 31.12.2019р. склад власного капіталу Товариства представлено 

наступним чином: 

 Зареєстрований (пайовий) капітал: 10 000 тис. грн. – сума зареєстрованого 

статутного (складеного) капіталу; 

 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток): 2 709 тис. грн. – залишок 

нерозподілених прибутків (непокритих збитків) поточного та минулих років; 

 Неоплачений капітал:  (814 тис. грн.). 

Розмір власного капіталу Товариства станом на 31.12.2019р. становить 11 895 тис. грн. 

 

Методи оцінки справедливої вартості активів 

 

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. 



















1 

 

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  ТОВ «ЗАЙМЕР» СТАНОМ НА 

КІНЕЦЬ ДНЯ  31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ. 
 

1. Інформація про Товариство. 

 

          ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАЙМЕР»  (далі - 

«Товариство»)  (код ЄДРПОУ 42146903) зареєстроване та здійснює свою діяльність відповідно до 

законодавства України з 21.05.2018 року, номер запису: 1 071 102 0000 040903.  

У 2018 році Товариство зареєстроване Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) як фінансова установа 

(свідоцтво № 1069 серія ФК). 

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 послуг, а саме: 

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

Органами Управління Товариства є Загальні Збори Учасників Товариства. 

Безпосереднє керівництво діяльністю Товариства здійснює директор – виконавчий орган 

Товариства. 

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює ревізійна комісія 

Товариства та внутрішній аудитор.  

Товариство не має відокремлених підрозділів станом на 31.12.2019 року. Станом на 

31.12.2019 року загальна кількість працівників склала 20 осіб. 

Місце знаходження офісу та юридична Товариства: 04071, м.Київ, вулиця Ярославська, 

будинок 5/2В. Офіційна сторінка в інтернеті: https://www.cly.com.ua. Адреса електронної почти: 

info@cly.com.ua 
Дата звітності, звітний період : на 31.12.2019, рік 2019 

Склад засновників (учасники) Товариства та розподіл їх вкладів на кінець дня 31.12.2019 

року становить: 
Юридична особа – резидент Латвії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНСТАТАП" – 5 000 000,00 грн., що складає 50 % статутного капіталу; 

Юридична особа – резидент України ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДИТ-ГРУП"– 5 000 000,00 грн., що складає 50 % статутного 

капіталу. 

Разом зареєстрований Статутний капітал станом на 31.12.2019 року  складає 10 000 000,00 

грн. 

Валюта звітності - гривня, одиниця виміру - тисячі гривень без десяткових знаків, окрім 

показника вкладів засновників, які надані в гривнях. 
 

2. Загальна основа формування фінансової звітності 

 

2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ 

          Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка 
сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності 

та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола 

користувачів при прийнятті ними економічних рішень. 
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за 2019 рік, є Міжнародні 

стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського 

обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2019 року, що офіційно 

оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України. 
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Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень 

відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 31 грудня 
2019 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а 

саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації. 

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних 
законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та 

складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ. 

 

Дана фінансова звітність включає: 
баланс (звіт про фінансовий стан), 

звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), 

звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), 
звіт про власний капітал, 

примітки до фінансової звітності. 

 

2.2. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення 
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта 

України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч. 

 
 2.3. Оцінки та припущення 

Підготовка фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає від керівництва формування 

певних суджень, оцінок та припущень, які впливають на використання принципів облікової 
політики, а також суми активів та зобов'язань, доходів та витрат, які відображені в звітності. 

Оцінки та пов'язані з ними допущення ґрунтуються на історичному досвіді та інших факторах, які 

вважаються обґрунтованими за даних обставин, результати яких формують основу для суджень 

щодо балансової вартості активів та зобов'язань, яка не є очевидною з інших джерел. Незважаючи 
на те, що ці оцінки ґрунтуються на розумінні керівництва поточних подій, фактичні результати, у 

кінцевому підсумку, можуть відрізнятися від цих оцінок. 

 
2.4. Припущення про безперервність діяльності 

Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності 

діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході 
звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести 

в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-

господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності. 

 
2.5. Звітний період фінансової звітності 

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається  2019 рік, тобто 

період з 01 січня по 31 грудня 2019 року. 
 

2.6. Застосування нових стандартів та інтерпретацій 

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

застосувало всі нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, які мають відношення до її 
операцій та є обов’язковими для застосування при складанні річної звітності, починаючи з 1 січня 

2019 р. Товариство не застосувало опубліковані достроково стандарти, роз’яснення або поправки, 

які були випущені, але не вступили в силу. Характер і вплив цих змін розглядається нижче. Хоча 
нові стандарти і поправки застосувалися вперше в 2019 році, вони не мали істотного впливу на 

річну фінансову звітність Товариства. Характер і вплив кожного нового стандарту / поправки 

описані нижче: 
 

Стандарти, які були застосовувалися Товариством починаючи з 01.01.2019 року 

 

МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» 
МСФЗ (IFRS) 16 був випущений в січні 2016 року і замінює собою МСФЗ (IAS) 17  

«Оренда», Роз’яснення КТМФЗ (IFRIC) 4 «Визначення наявності в угоді ознак оренди», 

Роз’яснення ПКР (SIC) 15 «Операційна оренда – стимули» і Роз’яснення ПКР (SIC) 27 
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«Визначення сутності операцій, які мають юридичну форму оренди». МСФЗ (IFRS) 16 встановлює 

принципи визнання, оцінки, подання та розкриття інформації про оренду і вимагає, щоб орендарі 
відображали всі договори оренди з використанням єдиної моделі обліку в балансі, аналогічно 

порядку обліку, передбаченому в МСФЗ (IAS) 17 для фінансової оренди. 

Стандарт передбачає два звільнення від визнання для орендарів – щодо оренди активів з 
низькою вартістю (наприклад, персональних комп’ютерів) і короткострокової оренди (тобто 

оренди з терміном не більше 12 місяців). На дату початку оренди орендар буде визнавати 

зобов’язання щодо орендних платежів (тобто зобов’язання по оренді), а також актив, який 

представляє право користування базовим активом протягом терміну оренди (тобто актив у формі 
права користування). 

Орендарі будуть зобов’язані визнавати витрати на відсотки за зобов’язанням по оренді 

окремо від витрат по амортизації активу в формі права користування. 
Орендарі також повинні переоцінювати зобов’язання по оренді при настанні певної події 

(наприклад, зміну термінів оренди, зміні майбутніх орендних платежів в результаті зміни індексу 

або ставки, що використовуються для визначення таких платежів). У більшості випадків орендар 

враховує суми переоцінки зобов’язання по оренді в якості коригування активу в формі права 
користування. 

Порядок обліку для орендодавця відповідно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змінюється в 

порівнянні з діючими в даний момент вимог МСФЗ (IAS) 17. Орендодавці будуть продовжувати 
класифікувати оренду, використовуючи ті ж принципи класифікації, що і в МСФЗ (IAS) 17, 

виділяючи при цьому два види оренди: операційну і фінансову. 

Крім цього, МСФЗ (IFRS) 16, який вступає в силу для річних періодів, що починаються 1 
січня 2019 року вимагає від орендодавців і орендарів розкриття більшого обсягу інформації в  

порівнянні з МСФЗ (IAS) 17. Товариство буде використовувати звільнення, запропоновані в 

стандарті щодо договорів оренди, термін яких закінчується протягом 12 місяців з дати першого 

застосування, а також щодо договорів оренди базових активів з низькою вартістю. 
 

Роз’яснення КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначеність щодо правил обчислення податку на 

прибуток» 
Роз’яснення розглядає порядок обліку податку на прибуток, коли існує невизначеність  

податкових трактувань, що впливає на застосування МСФЗ (IAS) 12. Роз’яснення не 

застосовується до податків або зборів, які не належать до сфери застосування МСФЗ (IAS) 12, а 
також не містить особливих вимог, що стосуються відсотків і штрафів, пов’язаних з 

невизначеними податковими трактуваннями. Зокрема, роз’яснення розглядає наступні питання: 

► чи розглядає організація невизначені податкові трактування окремо; 

► допущення, які організація робить щодо перевірки податкових трактувань податковими 
органами; 

► як організація визначає оподатковуваний прибуток (податковий збиток), податкову базу, 

невикористані податкові збитки, невикористані податкові пільги і ставки податку; 
► як організація розглядає зміни фактів і обставин. 

Організація повинна вирішити, чи розглядати кожне невизначене податкове трактування 

окремо або разом з однією або декількома іншими невизначеними податковими трактуваннями. 

Необхідно використовувати підхід, який дозволить з більшою точністю передбачити результат 
вирішення невизначеності. Роз’яснення вступає в силу для річних періодів, що починаються 1 

січня 2019 року або після цієї дати. Товариство застосовує роз’яснення з дати його вступу в силу. 

Так як Товариством здійснює свою діяльність в складному податковому середовищі, застосування 
роз’яснення в майбутньому може вплинути на фінансову звітність. Крім того, Товариство може 

бути змушено встановити процедури та методи отримання інформації, необхідної для своєчасного 

застосування роз’яснення. Наразі Товариство вважає можливість такого впливу не суттєвою. 
 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 9 «Умови про дострокове погашення з потенційним негативним 

відшкодуванням» 

Згідно МСФЗ (IFRS) 9 борговий інструмент може оцінюватися за справедливою вартістю 
або а справедливою вартістю через інший сукупний дохід за умови, що передбачені договором 

грошові потоки є «виключно платежами в рахунок основної суми боргу і відсотків на непогашену 

частину основної суми боргу» (тест SPPI) і інструмент утримується в рамках відповідної бізнес-
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моделі, що дозволяє таку класифікацію. Поправки до МСФЗ (IFRS) 9 роз’яснюють, що фінансовий 

актив задовольняє тесту SPPI незалежно від того, яка подія або обставина призводить до 
дострокового розірвання договору, а також незалежно від того, яка сторона виплачує чи отримує 

обґрунтоване відшкодування за дострокове розірвання договору. Дані поправки застосовуються 

ретроспективно і вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2019 року. Дані 
поправки не впливають на фінансову звітність Товариства. 

 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28 «Продаж або внесок активів в угодах між 

інвестором і його асоційованої організацією або спільним підприємством» 
Поправки розглядають протиріччя між МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28, в частині обліку 

втрати контролю над дочірньою організацією, яка продається асоційованому підприємству або 

спільному підприємству або вноситься в них. Поправки роз’яснюють, що прибуток або збиток, які 
виникають в результаті продажу або внеску активів, що представляють собою бізнес згідно з 

визначенням в МСФЗ (IFRS) 3, в угоді між інвестором і його асоційованої організацією або 

спільним підприємством, визнаються в повному обсязі. Однак прибуток або збиток, які виникають 

в результаті продажу або внеску активів, які не становлять собою бізнес, визнаються тільки в 
межах часток участі, наявних у інших, ніж організація, інвесторів в асоційованого підприємства 

або спільному підприємстві. Рада з МСФЗ перенесла дату вступу даних поправок в силу на 

невизначений термін, проте організація, яка застосовує дані поправки достроково, повинна 
застосовувати їх перспективно. Товариство буде застосовувати дані поправки, коли вони 

вступлять в силу. Наразі Товариство не очікує впливу на фінансову звітність від застосування 

даних поправок. Товариство не очікує впливу від застосування. 
 

Поправки до МСФЗ (IAS) 28 «Довгострокові вкладення в асоційовані організації та спільні 

підприємства» 

Поправки роз’яснюють, що організація застосовує МСФЗ (IFRS) 9 до довгострокових 
вкладень в асоційовані організацію або спільне підприємство, до яких не застосовується метод 

пайової участі, але які, по суті, складають частину чистих інвестицій в асоційовану організацію 

або спільне підприємство (довгострокові вкладення). Дане роз’яснення є важливим, оскільки воно 
має на увазі, що до таких довгострокових вкладень застосовується модель очікуваних кредитних 

збитків в МСФЗ (IFRS) 9. 

У поправках також пояснюється, що при застосуванні МСФЗ (IFRS) 9 організація не бере до 
уваги збитки, понесені асоційованою організацією або спільним підприємством, або збитки від 

знецінення чистих інвестицій, визнані в якості коригувань чистих інвестицій в асоційовану 

організацію або спільне підприємство, що виникають внаслідок застосування МСФЗ (IAS) 28 

«Інвестиції в асоційовані організації та спільні підприємства». 
Дані поправки застосовуються ретроспективно і вступають в силу для річних періодів, що 

починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати. 

Оскільки у Товариства відсутні такі довгострокові вкладення в асоційовану організацію або 
спільне підприємство, дані поправки не впливають на його фінансову звітність. 

 

До удосконаленням МСФЗ відносяться такі поправки: 

 
МСФЗ (IFRS) 3 «Об’єднання бізнесів» 

У поправках пояснюється, що якщо організація отримує контроль над бізнесом, який є 

спільною операцією, то вона повинна застосовувати вимоги щодо об’єднання бізнесів, 
здійснюваного поетапно, включаючи переоцінку часток, що раніше були часткою участі в активах 

та зобов’язаннях спільної операції за справедливою вартістю. При цьому набувач повинен 

переоцінити всю наявну раніше частку участі в спільних операціях. Організація повинна 
застосовувати дані поправки щодо об’єднань бізнесів, дата яких збігається або настає після 

початку першого річного звітного періоду, починається 1 січня 2019 року або після цієї дати. 

Допускається застосування до цієї дати. Дані поправки будуть застосовуватися до майбутніх 

об’єднань бізнесів Товариства. 
 

МСФЗ (IFRS) 11 «Спільне підприємництво» 

Сторона, яка є учасником спільних операцій, але не має спільного контролю, може отримати 
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спільний контроль над спільними операціями, діяльність в рамках яких є бізнесом, як цей термін 

визначено в МСФЗ (IFRS) 3. У поправках пояснюється, що в таких випадках частки, що раніше 
були частками участі в даній спільній операції не переоцінюються. 

Організація повинна застосовувати дані поправки щодо угод, в рамках яких вона отримує  

спільний контроль і дата яких збігається або настає після початку першого річного звітного 
періоду, починається 1 січня 2019 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати. 

В даний час дані поправки не застосовні до Товариства, однак вони можуть застосовуватися до 

угод в майбутньому. 

 
МСФЗ (IAS) 12 «Податки на прибуток» 

Поправки роз’яснюють, що податкові наслідки щодо дивідендів в більшій мірі пов’язані з 

минулими операціями чи подіями, які генерували прибуток що розподіляється, ніж з розподілами 
між власниками. Отже, організація повинна визнавати податкові наслідки щодо дивідендів в 

прибутку чи збитку, іншому сукупному доході або власному капіталі в залежності від того, де 

організація спочатку визнала такі минулі операції або події. Організація повинна застосовувати 

дані зміни до річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати. 
Допускається застосування до цієї дати. При першому застосуванні даних поправок організація 

повинна застосовувати їх до податкових наслідків щодо дивідендів, визнаних на дату початку 

самого раннього порівняльного періоду або після цієї дати. Оскільки поточна практика Товариства 
відповідає вимогам поправок, Товариство не очікує, що вони матимуть будь-який вплив на його 

фінансову звітність. 

 
МСФЗ (IAS) 23 «Витрати за запозиченнями» 

Поправки роз’яснюють, що організація повинна враховувати позики, отримані спеціально 

для придбання кваліфікованого активу, в рамках позик на спільні цілі, коли завершені практично 

всі роботи, необхідні для підготовки цього активу до використання за призначенням або продажу. 
Організація повинна застосовувати дані поправки щодо витрат за запозиченнями, понесених 

на дату початку річного звітного періоду, в якому організація вперше застосовує дані поправки, 

або після цієї дати. Організація повинна застосовувати дані зміни до річних звітних періодів, що 
починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати. 

Оскільки поточна діяльність Товариство відповідає вимогам поправок, очікується, що дані 

поправки не зроблять впливу на фінансову звітність Товариство. 
 

Облікова політика – це сукупність визначених правил, методів, умовностей і практичних 

процедур, які прийняті Товариством та використовуються для складання та надання фінансової 

звітності.  

На підставі принципу послідовності, облікова політика Товариства передбачає постійне 

(із року в рік) застосування прийнятої стабільної облікової політики. Облікова політика може 

змінюватись тільки, якщо зміна: 

 вимагається нормативно-правовими актами згідно із законодавством України та/або 
міжнародними стандартами фінансової звітності; 

 приводить до того, що фінансові звіти надають достовірну та доречнішу інформацію 

про вплив операцій, інших подій або умов на фінансовий стан, фінансові результати діяльності або 

грошові потоки Товариства. 

Будь-які зміни в обліковій політиці, що мають суттєвий вплив на показники звітного або 
майбутніх періодів, повинні бути описані з зазначенням їх причин і змін у відповідних статтях. 

Не вважається зміною в обліковій політиці: 

 нова облікова політика щодо операцій, які не є суттєвими; 

 нова облікова політика щодо операцій, які відрізняються по суті від попередніх і не 

здійснювалися раніше. 

Нова облікова політика застосовується до подій та операцій з часу їх виникнення 

 

Облікова політика визначає: 
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 основні принципи ведення бухгалтерського (фінансового) обліку та формування 

статей звітності; 

 єдині методи оцінки активів, зобов’язань та інших статей балансу; 

 порядок нарахування доходів та витрат; 

 порядок формування та використання спеціальних резервів; 

 вимоги та вказівки щодо обліку окремих операцій. 

 

Бухгалтерський облік Товариства ґрунтується на таких принципах:  

 

 обачність - застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні 
запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів 

Товариства;  

 повне висвітлення - фінансова звітність повинна містити всю інформацію про 

фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, 

що приймаються на її основі;  

 автономність - Товариство розглядається як юридична особа, відокремлена від її 
власників, у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання власників не повинні відображатися у 

фінансовій звітності Товариства;  

 послідовність - постійне (із року в рік) застосування Товариством обраної облікової 

політики. Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених міжнародними 
стандартами бухгалтерського обліку, і повинна бути обґрунтована та розкрита у фінансовій 

звітності;  

 безперервність - оцінка активів та зобов'язань Товариством здійснюється зважаючи на 

припущення, що її діяльність триватиме далі;  

 нарахування та відповідність доходів і витрат - для визначення фінансового результату 
звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для 

отримання цих доходів. До того ж доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та 

фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати 

грошових коштів;  

 превалювання сутності над формою - операції обліковуються відповідно до їх 
сутності, а не лише зважаючи на юридичну форму;  

 історична (фактична) собівартість - пріоритетною є оцінка активів Товариства 

відповідно до витрат на їх придбання;  

 єдиний грошовий вимірник - вимірювання та узагальнення всіх господарських 

операцій Товариства в її фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій одиниці;  

 періодичність - можливість поділу діяльності Товариства на певні періоди часу з 
метою складання фінансової звітності.  

 

Організація бухгалтерського обліку в Товаристві  

 

Бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, який ведеться Товариством. 

Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, 

ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік – процес виявлення, 
вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про 

діяльність Товариства зовнішнім та внутрішнім користувачам.  

Управлінський облік - система опрацювання та підготовки інформації про діяльність 
Товариства для внутрішніх користувачів у процесі управління Товариством.  

Податковий облік ґрунтується на даних бухгалтерського обліку та здійснюється 

відповідно до вимог Податкового кодексу України, інших законодавчих та нормативно-правових 
актів з питань оподаткування.  

Інші податки та обов`язкові платежі сплачуються Товариством згідно з чинним 

законодавством України.  

 Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Баланс 
підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%96%D0%BA
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 Проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний період, складається 

наростаючим підсумком з початку звітного року. 
У фінансовій звітності Товариство подає поточні та непоточні активи і поточні та 

непоточні зобов’язання як окремі класифікації. 

 
Товариство класифікує актив як поточний, якщо:  

а) воно сподівається реалізувати цей актив або має намір продати чи споживати його у 

своєму нормальному операційному циклі;  

б) воно утримує актив в основному з метою продажу;  
в) воно сподівається реалізувати актив протягом дванадцяти місяців після звітного 

періоду; або  

г) актив є грошовими коштами чи еквівалентами грошових коштів, якщо немає обмежень 
щодо обміну чи використання цього активу для погашення зобов’язання принаймні протягом 

дванадцяти місяців після звітного періоду.  

 

Усі інші активи Товариства класифікує як непоточні.  
Товариство класифікує зобов’язання як поточне, якщо:  

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

циклу;  
б) воно утримує це зобов’язання в основному з метою продажу;  

в) зобов’язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;  

г) воно не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом як 
мінімум дванадцяти місяців після звітного періоду.  

 

Усі інші зобов’язання Товариство класифікує як непоточні.  

Інформація, що наведена у фінансових звітах і додатках до них, будується на принципах 
зрозумілості, доречності, вірогідності і порівнянності. Інформація також має сприяти 

прийняттю правильних економічних рішень шляхом оцінки минулих, теперішніх та майбутніх 

подій, підтвердження чи коригування подій зроблених у минулому. 

 

Основними принципами подання фінансової звітності є: 

Достовірне подання – фінансова звітність має достовірно подавати фінансовий стан, 
фінансові результати діяльності та грошові потоки Товариства. Достовірне подання вимагає 

правдивого подання впливу операцій, інших подій та умов відповідно до визначень та критеріїв 

визнання для активів, зобов'язань, доходу та витрат, наведених у Концептуальній основі 

фінансової звітності. Передбачається, що в результаті застосування МСФЗ з розкриттям 
додаткової інформації (за потреби) буде досягнуто достовірне подання у фінансовій звітності. 

Безперервність – Товариство складає фінансову звітність на основі безперервності. Якщо 

під час оцінювання управлінський персонал знає про суттєві невизначеності, пов'язані з подіями 
чи умовами, які можуть спричинити значний сумнів щодо здатності Товариства продовжувати 

діяльність на безперервній основі, Товариство розкриватиме інформацію про такі невизначеності. 

Оцінюючи доречність припущення про безперервність, управлінський персонал бере до уваги всю 

наявну інформацію щодо майбутнього – щонайменше на 12 місяців з кінця звітного періоду, але 
не обмежуючись цим періодом 

Нарахування – Товариство складає свою фінансову звітність (крім інформації про рух 

грошових коштів) за принципом нарахування. 

Суттєвість і об'єднання у групи – кожний суттєвий клас подібних статей повинен бути 

представлений у фінансовій звітності окремо. Неподібні статті можуть бути згруповані, тільки 

якщо кожна з них окремо є несуттєвими. 

Згортання – Товариство не повинне згортати активи та зобов'язання або дохід і витрати, 

якщо тільки цього не вимагає або не дозволяє МСФЗ. 

Порівняльна інформація – крім випадків, коли МСФЗ дозволяють чи вимагають інше, 

Товариство розкриває інформацію стосовно попереднього періоду щодо всіх сум, наведених у 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_009
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фінансовій звітності поточного періоду. Товариство включає порівняльну інформацію також в 

описову частину, якщо вона є доречною для розуміння фінансової звітності поточного періоду. 

Послідовність подання – Товариство зберігає подання та класифікацію статей у 

фінансовій звітності від одного періоду до іншого, якщо тільки: 

а) не є очевидним (внаслідок суттєвої зміни в характері операцій суб'єкта 
господарювання або огляду його фінансової звітності), що інше подання чи інша класифікація 

будуть більш доречними з урахуванням критеріїв щодо обрання та застосування облікових політик 

у МСБО 8; 

б) МСФЗ не вимагає зміни в поданні. 

 

Облік основних засобів.  

 
Об'єкт основних засобів визнається активом, якщо існує імовірність того, що Товариство 

отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути 

достовірно визначена. При первісному визнанні до основних засобів відносяться матеріальні 

об’єкти, строк використання яких більше одного року та собівартістю більше 6000 гривень. 
Придбані основні засоби зараховуються на баланс Товариства за собівартістю. Одиницею обліку 

основних засобів є об'єкт основних засобів. 

 
Собівартість - це сума сплачених грошових коштів чи їх еквівалентів або справедлива 

вартість іншої форми компенсації, наданої для отримання активу на час його придбання або 

створення або (якщо прийнято) сума, яку розподіляють на цей актив при первісному визнанні. 
Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за такими групами: 

 група 1 - земельні ділянки; 

 група 2 - будівлі, споруди та передавальні пристрої; 

 група 3 - машини та обладнання; 

 група 4 - транспортні засоби; 

 група 5 - інструменти, пристосування, інвентар (меблі); 

 група 6 – інші основні засоби. 

 

Товариство обрало модель обліку основних засобів – за історичною собівартістю, за якою 

основні засоби обліковуються у балансі за вирахуванням нарахованого зносу та накопичених 
збитків від знецінення. 

 

Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом із застосуванням 
строків, встановлених для кожного об'єкта основних засобів, зокрема: 

 офісне обладнання – 2 роки; 

 комп’ютерна техніка– 5 років; 

 меблі та інвентар – 4 роки 

 При проведенні щорічної інвентаризації, Товариство визначає наявність ознак знецінення 

основних засобів та у разі їх наявності проводить тестування на знецінення, відповідно до норм 
МСФЗ 36 «Знецінення активів». 

Ліквідаційну вартість об`єктів основних засобів Товариство встановлює для кожного 

об’єкту окремо. 

 

Нематеріальні активи 

Нематеріальний актив являє собою немонетарний актив, який не має матеріальної форми та 

може бути ідентифікований. Нематеріальний актив визнається якщо: 
– існує імовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з його використанням; 

– його вартість може бути достовірно визначена; 

– він може бути відокремлений від Компанії для подальшого продажу, передачі, ліцензування, 
здачі в оренду чи обміну в індивідуальному порядку чи разом з відповідним договором чи 

зобов’язанням. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_020/paran2#n2
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Нематеріальні активи, придбані окремо, первісно визнаються за собівартістю. Після 

первісного визнання нематеріальні активи відображаються за собівартістю за вирахуванням 
накопиченого зносу та визнаного збитку від знецінення. 

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх 

корисного використання, який встановлюється при визнанні цього об'єкта активом (при 
зарахуванні на баланс) згідно правовстановлюючих документів. Якщо строк дії права 

користування нематеріального активу не встановлено правовстановлюючими документами, такий 

строк становить 5 років безперервної експлуатації. Строк корисного використання встановлюється 

окремо для кожного нематеріального активу. 
Амортизація нараховується на прямолінійній основі протягом наступних строків корисного 

використання активів: 

      –  програмне забезпечення 
–  корпоративний сайт 

- торгові марки, включаючи бренди і назви 

публікацій 

– 5 років 
– 2 роки 

відповідно до 

правовстановлюючого 

документу 
 

 

  

 Облік запасів 

 

 Запаси - це активи, які  
 

 а) утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу; 

 б) перебувають у процесі виробництва для такого продажу або 

 в) 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 податковими органами), а також з витрат на 

транспортування, навантаження і розвантаження та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з 

придбанням готової продукції, матеріалів та послуг.  
 Запаси оцінюються Товариством за собівартістю. 

 При вибутті запасів в експлуатацію, продажу або іншому вибутті Товариство здійснює 

оцінку запасів за формулою - "перше надходження - перший видаток" (ФІФО)  

 Запаси, які не можуть приносити економічні вигоди у майбутньому, визнаються 
неліквідними і списуються на витрати. 

 

Фінансові інструменти 

 Товариство визнає фінансовим інструментом будь-який контракт, який приводить до 

виникнення фінансового активу у одного суб’єкта господарювання та фінансового зобов’язання 

або інструменту капіталу у іншого суб’єкта господарювання.  

 
 Фінансові активи – це будь-який актив, що є: 

 а) грошовими коштами; 

 б) інструментом власного капіталу іншого суб'єкта господарювання; 
 в) контрактним правом: 

 i) отримувати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб'єкта 

господарювання, або 
 ii) обмінювати фінансові інструменти з іншим суб'єктом господарювання за умов, які є 

потенційно сприятливими, або 

 г) контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися власними 

інструментами капіталу суб'єкта господарювання та який є: 
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 i) непохідним інструментом, за який суб'єкт господарювання зобов'язаний або може бути 

зобов'язаний отримати змінну кількість власних інструментів капіталу, або 
 ii) похідним інструментом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть 

здійснюватися іншим чином, ніж обміном фіксованої суми грошових коштів або іншого 

фінансового активу на фіксовану кількість власних інструментів капіталу.  
 

 Фінансове зобов’язання – це будь яке зобов’язання, яке є:  

 а) контрактним зобов'язанням: 

 i) надавати грошові кошти або інший фінансовий актив іншому суб'єктові господарювання, 
або 

 ii) обмінюватися фінансовими активами або фінансовими зобов'язаннями з іншим суб'єктом 

господарювання за умов, які є потенційно несприятливими для суб'єкта господарювання, або 
 б) контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися власними 

інструментами капіталу суб'єкта господарювання та який є 

 i) непохідним інструментом, за яким суб'єкт господарювання зобов'язаний або може бути 

зобов'язаний надавати змінну кількість власних інструментів капіталу суб'єкта господарювання, 
або 

 i) похідним інструментом, розрахунки за яким здійснюватимуся або можуть здійснюватися 

іншим чином, ніж обмін фіксованої суми грошових коштів або іншого фінансового активу на 
фіксовану кількість власних інструментів капіталу суб'єкта господарювання. З цією метою права, 

опціони або варанти на придбання фіксованої кількості власних інструментів капіталу суб'єкта 

господарювання за фіксовану суму будь-якої валюти є інструментами власного капіталу, якщо 
суб'єкт господарювання пропонує такі права, опціони або варінти пропорційно для всіх його 

існуючих власників того ж класу, що і його власні непохідні інструменти власного капіталу.  

 

 Інструмент капіталу - це будь-який контракт, який засвідчує залишкову частку в активах 
суб'єкта господарювання після вирахування всіх його зобов'язань. 

 При первисному визнанні активи, класифікуються за трьома класами, до кожного з яких 

застосовуються свої правила оцінки та визнання прибутків та збитків: 
1) за справедливою вартістю через прибуток або збиток; 

2) за справедливою вартістю через інший прибуток; 

3) за амортизованою вартістю. 
      Справедлива вартість – це сума на яку можна обміняти актив, або за допомогою якої 

можна врегулювати зобов’язання під час здійснення угоди між добре обізнаними непов’язаними 

сторонами на добровільних засадах.  

     Амортизована вартість – це вартість активу чи зобов’язання, скорегована на ефективну 
відсоткову ставку. 

             Факторинг – це операції з фінансування під відступлення права грошової вимоги коли 

одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої 
сторони (клієнта) за плату, а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право 

грошової вимоги до третьої особи (боржника). 

               Товариство визнає фінансовим активом – надані фінансові кредити без застави 

фізичним особам на умовах строковості, зворотності, платності. За користування кредитом Клієнт 
сплачує Товариству 730% (процентів) річних від суми кредиту в розрахунку 2% (процентів) на 

добу. Тип процентної ставки – фіксована. 

  Торговою дебіторською заборгованістю Товариство визнає заборгованість з продажу 
товарів, робіт послуг одночасно з визнанням доходу від реалізації товарів, робіт та послуг і оцінює 

при первісному визнанні за амортизованою вартістю.  

  Цінні папери в торговому портфелі – це цінні папери, придбані для перепродажу та 
переважно з метою отримання прибутку від короткострокових коливань їх ціни чи дилерської 

маржі. До торгових цінних паперів можуть бути віднесені будь-які цінні папери, відносно яких 

Товариство при первісному визнанні прийняло рішення стосовно їх обліку за справедливою 

вартістю та визнанням переоцінки в Звіті про сукупний дохід. Цінні папери в торговому портфелі 
первісно оцінюються за справедливою вартістю через прибуток та збиток. Справедлива вартість 
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на дату придбання визначається ціною зазначеною в договорі купівлі-продажу цінних паперів. 

Витрати з їх придбання відображаються на рахунках витрат при первісному визнанні вказаних 
цінних паперів. Амортизація дисконту/премії за борговими цінними паперами в торговому 

портфелі не виконується.  

  
 У липні 2014 року РМСБО впровадила остаточну версію МСФЗ 9 «Фінансові 

інструменти». МСФЗ 9 замінює МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» та є 

чинним для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 р. або пізніше, при цьому дозволяється 

його дострокове застосування. У жовтні 2017 року РМСБО внесла зміни до МСФЗ 9 «Умова про 
дострокове погашення з негативною компенсацією». Зміни є чинними для річних періодів, що 

починаються 1 січня 2019 р. або пізніше, при цьому дозволяється дострокове застосування.  

   
                                 Визнання на балансі фінансових активів та фінансових зобов’язань та їх 

первісна оцінка 

 Визнання звичайного придбання або продажу фінансових інвестицій відбувається по 

даті операції або за датою розрахунку. 
 Первісна оцінка всіх фінансових інструментів відбувається по справедливій вартості.  У 

випадку якщо фінансовий актив або фінансове зобов’язання оцінюється не по справедливій 

вартості, то вартість збільшується або зменшується на суму затрат по угоді.  
 Згідно з МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» (далі - МСФЗ 9) під час первісного визнання 

фінансового активу він оцінюється за справедливою вартістю. Справедливою вартістю 

фінансового інструмента при первісному визнанні є, як правило, ціна операції. Проте, при 
наявності свідчення, що ціна операції не відповідає справедливій вартості фінансового 

інструмента, який придбавається, необхідно провести оцінку за їхньою справедливою вартістю з 

відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку. 

 Фінансовий актив визнається тоді, коли Товариство стає стороною контрактних 
положень щодо цього інструмента. 

 Витрати на операцію, які прямо відносяться до придбання фінансового активу, не 

включаються до їх вартості при первісній оцінці для фінансових активів, які класифікуються як 
такі, що оцінюють-ся за справедливою вартістю, а визнаються у складі прибутку або збитку. 

 Найкращим свідченням справедливої вартості фінансового інструменту при первісному 

визнанні зазвичай є ціна операції (тобто справедлива вартість винагороди) (параграф Б5.1.2А 
МСФЗ 9). 

 Визначаючи, чи дорівнює справедлива вартість при первісному визнанні ціні операції, 

потрібно брати до уваги чинники, характерні для цієї операції для активу. Наприклад, ціна 

операції може не представляти справедливу вартість активу чи зобов’язання при первісному 
визнанні, якщо є будь-яка з таких умов (за наявності): 

а) це операція між зв’язаними сторонами, хоча ціна в операції зі зв’язаною стороною може бути 

використана як вхідне дане для оцінки справедливої вартості, якщо є свідчення того, що операція 
була здійснена на ринкових умовах; 

б) операція відбувається під тиском, або продавець вимушений прийняти ціну в операції. Напри-

клад, це може бути у випадку, коли продавець зазнає фінансових труднощів;  

в) одиниця обліку, представлена ціною операції, відрізняється від одиниці обліку для активу або 
зобов'язання, оціненого за справедливою вартістю. Наприклад, це може бути у випадку, якщо ціна 

операції включає витрати на операцію; 

г) ринок, на якому відбувається операція, відрізняється від основного ринку (чи найсприятливі-
шого ринку). 

 Якщо визначено, що ціна операції не відповідає справедливій вартості фінансового 

інструмента, то такий інструмент обліковується на цю дату таким чином: 
а) за справедливою вартістю, яка підтверджується ціною котирування (біржовим курсом) на 

активному ринку для ідентичного активу або зобов'язання (тобто вхідними даними 1 рівня), або 

побудована за методикою оцінювання, яка використовує тільки дані відкритих ринків. Якщо 

відповідних відкритих даних немає, що передбачається в ситуаціях коли діяльність ринку для 
активу або зобов’язання на дату оцінки незначна, або її взагалі немає, слід використовувати 

закриті вхідні дані для оцінки справедливої вартості. Товариство визнає різницю між 

справедливою вартістю при первісному визнанні та ціною операції як прибуток або збиток;  
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б) в усіх інших випадках, за справедливою вартістю, з урахуванням коригування на відстрочення 

різниці між справедливою вартістю при первісному визнанні та ціною операції. Після первісного 
визнання Товариство визнає таку відстрочену різницю як прибуток або збиток лише якщо вона 

виникає внаслідок зміни чинника (у тому числі чинника часу), який учасники ринку враховували б 

при визначенні ціни активу або зобов'язання. 

 Класифікація та оцінка фінансових активів. 

 Класифікація фінансового активу відбувається при первісному визнанні. 

 При класифікації фінансових активів застосовується аналіз грошових потоків та аналіз 

бізнес моделі. 
 Після первісного визнання фінансові активи оцінюються: 

- за амортизованою вартістю – від фінансового інструменту очікуються лише грошові потоки по-

гашення основної суми та відсотків; бізнес модель – утримання для погашення; 
- за справедливою вартістю з визнанням її змін в іншому сукупному доході - від фінансового 

інструменту очікуються лише грошові потоки погашення основної суми та відсотків; бізнес 

модель – утримання для погашення та продажу; 

- за справедливою вартістю з визнанням її змін у прибутку та збитку - від фінансового інструменту 
очікуються не лише грошові потоки погашення основної суми та відсотків; бізнес модель – 

утримання для продажу. 

 Борговий інструмент оцінюється за справедливою вартістю, з відображенням результату 
переоцінки в іншому сукупному доході, тільки у випадку, якщо він відповідає обом 

нижченаведених умовам і не класифікований на розсуд Товариства як оцінюваний за 

справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку:  
— він утримується в рамках бізнес-моделі, мета якої досягається як шляхом отримання передбач-

них договором грошових потоків, так і шляхом продажу фінансових активів;  

— його договірні умови передбачають виникнення у встановлені терміни грошових потоків, які 

являють собою виплату виключно основної суми і процентів на непогашену частину основної 
суми.  

 За борговими фінансовими активами, що оцінюються за справедливою вартістю через 

інший су-купний дохід, прибутки та збитки визнаються в складі іншого сукупного доходу, за 
винятком таких наступних статей, які визнаються у прибутку чи збитку так само, як і за 

фінансовими активами, що оцінюються за справедливою вартістю: 

 — процентних доходів, розрахованих з використанням методу ефективного відсотка; 
 — очікуваних кредитних збитків і сторно збитків від зменшення корисності; і  

— прибутків та збитків від курсових різниць.  

 При припиненні визнання боргового фінансового активу, що оцінюється за 

справедливою вартістю через інший сукупний дохід, накопичені прибуток або збиток, раніше 
визнані у складі іншого сукупного доходу, перекласифіковуються зі складу власного капіталу в 

прибуток або збиток. 

 При первісному визнанні інвестицій в інструменти капіталу, які не призначені для 
торгових операцій, Товариство може на власний розсуд прийняти рішення, без права його 

подальшого скасування, відображати подальші зміни їх справедливої вартості в складі іншого 

сукупного доходу. Такий вибір здійснюється для кожної інвестиції окремо.  

 За такими дольовими інструментами прибутки та збитки ніколи не 
перекласифіковуються у чистий прибуток, а збиток від зменшення корисності у складі прибутку 

або збитку не визнається. Дивіденди визнаються в прибутку чи збитку, крім випадків, коли є 

очевидним, що вони являють со-бою повернення частини первісної вартості інвестиції, і в цьому 
випадку дивіденди визнаються в складі іншого сукупного доходу. При вибутті інвестиції 

накопичені прибутки та збитки, визнані у складі іншого сукупного доходу, переносяться до складу 

нерозподіленого прибутку. Всі інші фінансові активи класифікуються як оцінювані за 
справедливою вартістю, з відображенням резуль-тату переоцінки у прибутку або збитку. 

 Крім того, при первісному визнанні Товариство може на власний розсуд класифікувати, 

без права подальшої перекласифікації, фінансовий актив, який відповідає критеріям для оцінки за 

амортизованою вартістю або за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, як 
оцінюваний за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або 
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збитку, якщо це дозволить усунути або значно зменшити облікову невідповідність, яка виникла б в 

іншому випад-ку. 

 Метод ефективної ставки відсотка 

 Для розрахунку амортизованої вартості фінансових інструментів застосовують метод 

ефективної ставки відсотка. Процентний дохід або витрати (розраховані по методу ефективної 
відсоткової ставки), курсові різниці та прибуток або збиток від знецінення відображаються 

безпосередньо в звіті про прибутки та збитки  за відповідний період. 

 Метод ефективної ставки відсотка забезпечує однаковий рівень дохідності (витратності) 

шляхом рівномірного розподілу доходів і витрат на всі періоди протягом строку дії фінансового 
інструме-нту. 

Ефективна ставка відсотка застосовується для: 

а) визнання процентних доходів (витрат) за фінансовим інструментом; 
б) оцінки фінансових інструментів, що обліковуються за амортизованою собівартістю [кредитів, 

вкладів (депозитів), боргових цінних паперів], та обчислення теперішньої вартості майбутніх по-

токів грошових коштів для розрахунку зменшення корисності фінансових активів. 

 Перекласифікація  

 Класифікація фінансових активів після первісного визнання не змінюється, крім як у 

періоді, на-ступному за тим, в якому Товариство змінює свою бізнес-модель з управління 

фінансовими акти-вами.  
 Товариство повинно перекласифіковувати фінансові активи тільки в тому випадку, якщо 

було змінено бізнес-модель, яка використовується для управління цими фінансовими активами. 

Очіку-ється, що такі зміни будуть відбуватися вкрай рідко. Такі зміни повинні визначатися вищим 
управлінським персоналом Товариства як наслідок зовнішніх або внутрішніх змін і повинні бути 

значними для діяльності Товариства й очевидними для зовнішніх сторін. Відповідно, зміна мети 

бізнес-моделі Товариства може відбуватися тоді і тільки тоді, коли Товариство почне або припи-

нить здійснювати ту чи іншу діяльність, значну по відношенню до її операцій; наприклад, коли 
мало місце придбання, вибуття або припинення Товариством певного напряму бізнесу.  

 Класифікація фінансових зобов'язань після первісного визнання не підлягає зміні.  

  Модифікація фінансових активів і фінансових зобов’язань 

 Фінансові активи:  

 Якщо умови фінансового активу змінюються, Товариство оцінює, чи відрізняються 

значно грошо-ві потоки за таким модифікованим активом. Якщо грошові потоки відрізняються 
значно («значна модифікація умов»), то вважається, що строк дії прав на передбачені договором 

грошові потоки за первісним фінансовим активом закінчився. У цьому випадку визнання 

первісного фінансового активу припиняється, а новий фінансовий актив визнається в обліку за 

справедливою вартістю. Зміни величини грошових потоків за існуючими фінансовими активами 
або фінансовими зобов'я-заннями не вважаються модифікацією умов, якщо вони є наслідком 

поточних умов договору. То-вариство здійснює кількісну та якісну оцінку того, чи є модифікація 

умов значною, тобто чи відрі-зняються значно потоки грошових коштів за первісним фінансовим 
активом і потоки грошових коштів за модифікованим активом або фінансовим активом, що його 

замінив. 

 Товариство здійснює кількісну та якісну оцінку на предмет значущості модифікації 

умов, аналізу-ючи якісні фактори, кількісні фактори і сукупний ефект якісних і кількісних 
факторів. Якщо пото-ки грошових коштів значно відрізняються, то вважається, що строк дії прав 

на передбачені дого-вором грошові потоки за первісним фінансовим активом закінчився.  

 При проведенні даної оцінки Товариство керується вказівками щодо припинення 
визнання фінан-сових зобов'язань за аналогією. Товариство доходить висновку, що модифікація 

умов є значною на підставі таких якісних факторів: 

 — зміни валюти фінансового активу; 
 — зміни типу забезпечення або інших засобів підвищення якості активу.  
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 Якщо грошові потоки за модифікованим активом, оцінюваним за амортизованою 

вартістю, не ві-дрізняються значно, то така модифікація умов не призводить до припинення 
визнання фінансово-го активу. У цьому випадку Товариство перераховує валову балансову 

вартість фінансового акти-ву і визнає суму коригування валової балансової вартості як прибуток 

або збиток від модифікації в прибутку чи збитку. Валова балансова вартість фінансового активу 
перераховується як теперіш-ня вартість переглянутих або модифікованих грошових потоків, 

дисконтованих з використанням первісної ефективної процентної ставки за даним фінансовим 

активом. Понесені витрати і комісії коригують балансову вартість модифікованого фінансового 

активу й амортизуються протягом строку дії модифікованого фінансового активу. Якщо така 
модифікація обумовлена фінансовими труднощами позичальника, то відповідні прибуток або 

збиток відображаються в складі збитків від зменшення корисності. В інших випадках відповідні 

прибуток або збиток відображаються в складі процентних доходів.  
 

 Фінансові зобов’язання:  

 Товариство припиняє визнання фінансового зобов'язання, коли його умови змінюються 

таким чином, що величина грошових потоків за модифікованим зобов'язанням значно змінюється. 
У цьому випадку нове фінансове зобов'язання з модифікованими умовами визнається за 

справедли-вою вартістю. Різниця між балансовою вартістю колишнього фінансового зобов'язання 

і вартістю нового фінансового зобов'язання з модифікованими умовами визнається в прибутку або 
збитку. Якщо модифікація умов (або заміна фінансового зобов'язання) не призводить до 

припинення ви-знання фінансового зобов'язання, Товариство застосовує облікову політику, яка 

узгоджується з підходом щодо коригування валової балансової вартості фінансового активу у 
випадках, коли мо-дифікація умов не призводить до припинення визнання фінансового активу, - 

тобто Товариство визнає будь-яке коригування амортизованої вартості фінансового зобов'язання, 

що виникає в ре-зультаті такої модифікації (або заміни фінансового зобов'язання), в складі 

прибутку або збитку на дату модифікації умов (або заміни фінансового зобов'язання). 
 Товариство здійснює кількісну та якісну оцінку на предмет значущості модифікації 

умов, аналізу-ючи якісні фактори, кількісні фактори і сукупний ефект якісних і кількісних 

факторів.  
 Для цілей проведення кількісної оцінки умови вважаються такими, що значно 

відрізняються, якщо дисконтована теперішня вартість грошових потоків відповідно до нових 

умов, в тому числі будь-які сплачені мита за вирахуванням отриманих платежів та дисконтованих 
за первісною ефектив-ною процентною ставкою, щонайменше на 10 відсотків відрізняється від 

теперішньої вартості решти грошових потоків первинного фінансового зобов'язання. Якщо заміна 

одного боргового інструмента іншим або модифікація його умов враховуються як погашення 

боргу, будь-які витрати або понесені збори відображаються у складі прибутку або збитку від 
погашення. Якщо заміна од-ного боргового інструмента іншим або модифікація його умов не 

враховуються як погашення боргу, будь-які понесені витрати або комісії коригують балансову 

вартість зобов'язання та аморти-зуються протягом строку дії модифікованого зобов'язання, який 
залишився.  

 Зменшення корисності – Фінансові активи, зобов'язання з надання позик 

 МСФЗ 9 замінює модель «понесених збитків», що використовується в МСБО 39, на 

модель «очікуваних кредитних збитків». Ключовим принципом якої є своєчасне відображення 
покращення або погіршення якості фінансових інструментів з врахуванням накопиченої 

історичної інформації, теперішньої ситуації та обґрунтованих прогнозах майбутніх подій та 

економічних умов. Нова модель зменшення корисності застосовується до наступних фінансових 
інструментів, 

• за амортизованою вартістю за моделлю ефективної ставки процента; 

• за справедливою вартістю через інший сукупний дохід (крім інвестицій у часткові інструменти). 
 Кредитний збиток – це різниця між передбаченими договором грошовими потоками,  

належними товариству та потоками, які вона очикує отримати. 

 Якщо, фактор часу істотний, то очикувані грошові потоки дисконтуються за первинною 

ефективною ставкою процента. 
 Таким чином, під порядок знецінення підпадають: 
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• видані позики; 

• дебіторська заборгованість (торговельна); 
• дебіторська заборгованість з фінансової оренди; 

• інвестиції у боргові цінні папери (що утримуються для отримання грошових потоків у рахунок 

погашення основної суми боргу та процентів); 
• інвестиції у боргові цінні папери (що утримуються для отримання грошових потоків у рахунок 

погашення основної суми боргу, процентів, а також від їх продажу). 

 Під порядок знецінення не попадають: 

 Фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток; 

 інвестиції в долеві інструменти, які обліковуються за справедливою вартістю через інщий 

сукупний дохід.   
 

 За інвестиціями в інструменти капіталу збиток від зменшення корисності не визнається.  

 Очікувані кредитні збитки визнаються у фінансовій звітності як резерв.  
 Резерв під очікувані кредитні збитки, тобто збитки від знецінення, які можуть статися в 

майбут-ньому навіть з мінімальною ймовірністю, створюється для активів які знаходяться на 

балансі підприємства більше трьох місяців після їх первісного визнання.  
 Очікувані кредитні збитки являють собою розрахункову оцінку, зважену з урахуванням 

ймовірності кредитних збитків. 

 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 

Товарис-тво стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна оцінка 
дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості 

погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки. 

 Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за 

аморти-зованою собівартістю із застосуванням методу ефективного відсотка.  
 Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, 

балансова вар-тість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів. 

 Товариство регулярно проводить оцінку дебіторської заборгованості та передплат 
виданих постачальникам. Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як 

різниця між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових 

потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на 
основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття 

понесених збитків. Фактори, які Товариство розглядає при визначенні того, чи є у нього об'єктивні 

свідчення наявності збитків від зменшення корисності, включають інформацію про тенденції 

непогашення заборгова-ності у строк, ліквідність, платоспроможність боржника. Для групи 
дебіторів такими факторами є негативні зміни у стані платежів позичальників у групі, таких як 

збільшення кількості простроче-них платежів; негативні економічні умови у галузі або 

географічному регіоні. 
 Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку 

від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подією, 

яка ві-дбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від 

зменшення корисності сторнується за рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається 
у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона 

списується за ра-хунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності. 

 Дебіторська заборгованість може бути  призначена як така, що оцінюється за 
справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, якщо таке 

призначення усуває або значно зменшує невідповідність оцінки чи визнання (яку інколи 

називають «неузгодженістю обліку»), що інакше виникне внаслідок оцінювання активів або 
зобов’язань чи визнання прибут-ків або збитків за ними на різних підставах. 
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 Подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, 

яка дорів-нює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату 
оцінки. 

 У разі змін справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце на звітну 

дату, такі зміни визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду.  
 

 Грошові кошти та їхні еквіваленти 

 

 Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках. 
 Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно 

конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни 

вартості. Ін-вестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого 
строку по-гашення, наприклад, протягом не більше ніж три місяці з дати придбання. 

 Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в 

національній валюті та в іноземній валюті. 

 Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в розділі 
«Функціональна валюта та валюта подання» цих Приміток. 

 Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання 

активами. 
 Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за 

справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості. 

 Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті 
здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України 

(НБУ). 

 У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках 

(наприклад, у випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці 
активи можуть бути класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ 

рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності ймовірності повернення грошових 

коштів, визнання їх як ак-тиву припиняється і їх вартість відображається у складі збитків звітного 
періоду. 

 

 Зобов'язання 
  

 Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із 

нижченаведених ознак: 

• Товариство сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню 
протягом дванадцяти місяців після звітного періоду; 

• Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом що-

найменше дванадцяти місяців після звітного періоду. 
 Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям 

визнання зобов’язань.  

 Первісно кредити банків визнаються за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі 

надходжень мінус витрати на проведення операції. У подальшому суми фінансових зобов'язань 
відображаються за амортизованою вартістю за методом ефективної ставки відсотку, та будь-яка 

різниця між чистими надходженнями та вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках 

протягом періоду дії запозичень із використанням ефективної ставки відсотка. 

 Фінансові активи для продажу 

 Цінні папери в торговому портфелі - це цінні папери, придбані для перепродажу та 

переважно з метою отримання прибутку від короткострокових коливань їх ціни чи дилерської 
маржі. До торгових цінних паперів можуть бути віднесені будь-які цінні папери, відносно яких 

Товариство при первісному визнанні прийняло рішення стосовно їх обліку за справедливою 

вартістю та визнан-ням переоцінки в Звіті про сукупний дохід.  

 Цінні папери в торговому портфелі первісно оцінюються за справедливою вартістю. 
Справедлива вартість на дату придбання визначається ціною зазначеною в договорі купівлі-
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продажу цінних паперів. Витрати з їх придбання відображаються на рахунках витрат при 

первісному визнанні вказаних цінних паперів. Амортизація дисконту/премії за борговими цінними 
паперами в торго-вому портфелі не виконується.  

 Щорічно на кінець звітного періоду фінансові активи доступні для продажу 

переоцінюються за справедливою вартістю, за винятком тих, справедливу вартість яких 
неможливо достовірно визначити. Ці інструменти обліковуються за собівартістю за вирахуванням 

витрат на укладання уго-ди та збитків від знецінення. Всі утримувані до погашення фінансові 

активи оцінюються за амор-тизованою вартістю. Прибуток або збитки, що виникають в результаті 

змін справедливої вартості фінансових інструментів, Товариство відображає у Звіті про сукупний 
дохід. Витрати  по нездійсненим угодам відносить на витрати періоду.  

 Облік оплати праці працівників Товариства 

  Виплати працівникам – це всі форми компенсації, що їх надає Товариство в обмін на 
послуги, надані працівниками. 

 У Товаристві нарахування та виплата заробітної плати здійснюється згідно 

затвердженого штатного розпису, встановленими тарифами, за використанням даних табельного 

обліку. 

 Заробітна плата працівникам Товариства нараховується та виплачується у національній 

валюті України двічі на місяць – 15 та 31 числа. У разі, якщо дата виплати заробітної плати 

припадає на вихідний або святковий день, то виплата здійснюється напередодні вихідного чи 
святкового дня.  

 Згідно діючого законодавства України всі штатні працівники Товариства мають право на 

щорічну відпустку та додаткову відпустку у порядку та розмірах передбачених законодавством. 

 

 З метою рівномірного включення майбутніх витрат у витрати діяльності звітного періоду 

Товариство створює: 

 

Резерви забезпечення майбутніх витрат і платежів 

 

 Товариство визначає резерви забезпечення відшкодування наступних (майбутніх) 
операційних витрат на: 

 виплату чергових відпусток працівникам; 

 очикуване збільшення кредитних ризиків. 
  

 Резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам нараховується щомісячно у розмірі 

невикористаної кількісті днів щорічної відпустки працівників за розрахунковий період, який 

дорівнює місяць, помножений на середньоденну заробітну плату працівників.  
 

 Середньоденна заробітна плата визначається шляхом ділення фонду оплати праці (далі 

ФОП) за 12 календарних місяців, що передують місяцю розрахунку, на кількість календарних днів 
в цьому періоді, за виключенням святкових та неробочих днів, встановлених ст.73 КЗпП. Резерв 

збільшується на суму нарахування єдиного соціального внеску. 

    Порядок створення та представлення резерву у фінансовій звітності відрізняється в 

залежності від того, як обліковується фінансовий актив-за амортизаційною вартістю або за 
справедливою вартістю через інший сукупний дохід. 

  

 Оренда 

 

Орендарі повинні визнавати актив і зобов'язання за всіма договорами оренди, якщо вони не 

є короткостроковими або в яких базовий актив має низьку вартість. Таким чином, вкрай важливо 
оцінити, чи містить договір оренду, або це просто договір про надання послуг. 

У момент укладення договору підприємство повинне оцінити, чи є договір в цілому або 

його окремі компоненти договором оренди. Договір в цілому або його окремі компоненти є 
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договором оренди, якщо за цим договором передається право контролювати використання 

ідентифікованого активу протягом певного періоду в обмін на відшкодування. 
Ідентифікований актив, як правило, безпосередньо вказується в договорі або його окремих 

компонентах. Для того, щоб актив був ідентифікований, постачальник активу не повинен мати 

права на заміну активу на альтернативний актив протягом всього періоду його використання. 
Для визначення того, чи передає договір право контролювати використання 

ідентифікованого активу протягом періоду використання, підприємство повинно проаналізувати 

наявність двох наступних характеристик: 

- право отримувати практично всі економічні вигоди від використання ідентифікованого активу; і 
- право визначати спосіб використання ідентифікованого активу. 

Право на отримання економічних вигід від використання 

Щоб контролювати використання ідентифікованого активу, суб'єкт господарювання 
повинен мати право на отримання практично всіх економічних вигід від використання активу 

протягом терміну використання (наприклад, з огляду на виняткового використання активу 

протягом такого терміну). Підприємство може отримати економічні вигоди від використання 

активу безпосередньо або побічно різними способами, наприклад, використовуючи актив, 
утримуючи актив або надаючи його в суборенду. 

Оцінюючи право на отримання практично всіх економічних вигід від використання активу, 

суб'єкт господарювання розглядає економічні вигоди, зумовлені використанням активу в рамках 
певного обсягу права на використання активу. наприклад: 

(A) якщо договір обмежує використання транспортного засобу лише однієї певної територією 

протягом терміну використання, підприємство повинно враховувати економічні вигоди лише від 
використання транспортного засобу на даній території, а не де-небудь ще; 

(B) якщо в договорі зазначено, що підприємство може використовувати транспортний засіб лише 

до досягнення певного пробігу протягом терміну використання, підприємство повинно 

враховувати економічні вигоди лише від використання транспортного засобу до досягнення 
дозволеного пробігу, але не понад нього. 

Право визначати спосіб використання 

Підприємство має право визначати спосіб використання ідентифікованого активу протягом 
терміну використання виключно при дотриманні однієї з наступних умов: 

(A) підприємство має право визначати, як і для якої мети використовується актив протягом 

терміну використання; або 
(B) значимі рішення про те, як і для якої мети використовується актив, зумовлені і: 

(I) підприємство має право експлуатувати актив (або визначати спосіб експлуатації активу іншими 

особами на власний розсуд) протягом терміну використання, при цьому постачальник не має права 

змінювати вказівки по експлуатації; або 
(Ii) підприємство спроектувало актив (або певні аспекти активу) таким чином, який зумовлює те, 

як і для якої мети буде використовуватися актив протягом терміну використання. 

Орендар 
На дату початку оренди орендар повинен визнати актив у формі права користування та 

зобов'язання по оренді. 

На дату початку оренди орендар повинен оцінювати зобов'язання з оренди з поступовим 

зниженням вартості орендних платежів, які ще не здійснені на цю дату. 
Орендні платежі, які включаються в оцінку зобов'язання по оренді, складаються з 

наступних платежів: 

• фіксовані платежі; 
• змінні орендні платежі, які залежать від індексу або ставки, 

• суми, які, як очікується, будуть сплачені орендарем за гарантіями ліквідаційної вартості; 

• ціна виконання опції на покупку, якщо є достатня впевненість в тому, що орендар її виконає; і 
• виплати штрафів за припинення оренди, якщо термін оренди відображає потенційне виконання 

орендарем опції на припинення оренди. 

Орендні платежі необхідно дисконтувати з використанням процентної ставки, закладеної в 

договорі оренди, якщо така ставка може бути легко визначена. Якщо така ставка не може бути 
легко визначена, орендар повинен використовувати ставку залучення додаткових позикових 

коштів орендарем. 
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На дату початку оренди орендар повинен оцінювати актив у формі права користування за 

первісною вартістю. 
Первісна вартість активу в формі права користування повинна включати в себе наступне: 

• величину первісної оцінки зобов'язання з оренди; 

• орендні платежі на дату початку оренди або до такої дати; 
• будь-які початкові прямі витрати, понесені орендарем; і 

• оцінку витрат, які будуть понесені орендарем при демонтажі і переміщенні базового активу, 

відновленні ділянки, на якому він розташовується, або відновленні базового активу до стану, яке 

вимагається згідно з умовами оренди, за винятком випадків, коли такі витрати понесені для 
власного виробництва. 

Щоб розрахувати первісну вартість зобов'язання з оренди та активу в формі права 

користування, орендар повинен розглянути тривалість терміну оренди. Термін оренди включає: 
• неануліруємий період; 

• період, щодо якого передбачена опція на продовження оренди, якщо є достатня впевненість в 

тому, що орендар виконає цю опцію; 

• період, щодо якого передбачена опція на припинення оренди, якщо є достатня впевненість в 
тому, що орендар не виконає цю опцію. 

Оцінюючи наявність достатньої впевненості в тому, що орендар виконає опцію на 

продовження або не продовження оренди, підприємство повинно враховувати всі доречні факти та 
обставини, які призводять до виникнення в орендаря економічного стимулу для виконання опції. 

Приклади факторів, які необхідно враховувати, серед іншого включають в себе наступне: 

• передбачені договором умови для додаткових періодів в порівнянні з ринковими ставками, 
наприклад: 

(I) суми платежів за оренду в будь-якому додатковому періоді; 

(Ii) сума змінних платежів за оренду або інших умовних платежів, наприклад, платежів, 

обумовлених штрафами за припинення; і 
(Iii) умови опцій, які можуть бути виконані після початкових додаткових періодів (наприклад, 

опція на покупку, яка може бути виконана в кінці періоду продовження за ставкою, яка в даний 

час нижче ринкових ставок); 
• значні вдосконалення орендованого майна, які були здійснені (або, як очікується, будуть 

здійснені) протягом терміну дії договору, які, як очікується, будуть мати значну економічну 

вигоду для орендаря, коли опцію на продовження або припинення оренди або на покупку базового 
активу можна буде виконати; 

• витрати, пов'язані з припиненням оренди, наприклад, витрати на переговори, витрати на 

переміщення, витрати в зв'язку з ідентифікацією іншого базового активу, що підходить для потреб 

орендаря, витрати в зв'язку з інтеграцією нового активу в діяльність орендаря або аналогічні 
витрати, включаючи витрати, пов'язані з поверненням базового активу в передбачене договором 

стан або передбачене договором місце; 

• значення такого базового активу для діяльності орендаря з урахуванням, наприклад, того, чи є 
базовий актив спеціалізованим активом, розташування базового активу та наявності відповідних 

альтернативних варіантів; і 

• умовності в зв'язку з виконанням опції (т. Е. Коли опція може бути виконана лише при 

дотриманні одного або декількох умов) і ймовірність того, що такі умови будуть мати місце. 
Орендар повинен повторно оцінити наявність достатньої впевненості у виконанні опції на 

продовження або невиконанні опції на припинення оренди при виникненні або визначної події, 

або внесення суттєвих змін до обставин, що: 
(A) підконтрольне орендарю; і 

(B) впливає на оцінку наявності достатньої впевненості в тому, що орендар виконає опцію, яка 

раніше не враховувалася при визначенні їм терміну оренди, або в тому, що орендар не виконає 
опцію, яка раніше враховувалася при визначенні їм терміну оренди. 

Підприємство має переглянути термін оренди у разі зміни періоду оренди, що не підлягає 

достроковому припиненню. Наприклад, не підлягає достроковому припиненню період оренди 

зміниться, якщо: 
(A) орендар виконає опцію, яка раніше не враховувалася при визначенні організацією терміну 

оренди; 
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(B) орендар не виконає опцію, яка раніше враховувався при визначенні організацією терміну 

оренди; 
(C) відбудеться подія, наслідком якого за договором є обов'язок орендаря виконати опцію, яка 

раніше не враховувався при визначенні організацією терміну оренди; або 

(D) відбудеться подія, наслідком якого за договором є заборона на виконання орендарем опції, яка 
раніше враховувався при визначенні організацією терміну оренди. 

Подальша оцінка 

Після дати початку оренди орендар повинен оцінювати зобов'язання з оренди в такий 

спосіб: 
(A) збільшуючи балансову вартість для відображення відсотків по зобов'язанню з оренди; і 

(B) зменшуючи балансову вартість для відображення здійснених орендних платежів. 

Після дати початку оренди орендар повинен оцінювати актив у формі права користування 
із застосуванням моделі справедливої вартості. 

Якщо договір оренди передає право власності на базовий актив орендарю до кінця терміну 

оренди або якщо первісна вартість активу в формі права користування відображає намір орендаря 

виконати опцію на покупку, орендар повинен амортизувати актив у формі права користування з 
дати початку оренди до кінця строку корисного використання базового активу . В іншому випадку 

орендар повинен амортизувати актив у формі права користування з дати початку оренди до більш 

ранньої з наступних дат: дата закінчення терміну корисного використання активу в формі права 
користування або дата закінчення терміну оренди. 

Якщо відбуваються зміни в лізингових платіжах, тоді зобов'язання по оренді має бути 

перераховано і його балансова вартість скоригована. Відповідне коригування проводиться проти 
балансової вартості активу в формі права користування. 

Орендар повинен переоцінювати зобов'язання по оренді, дисконтувати переглянуті орендні 

платежі з використанням переглянутої ставки дисконтування в будь-якому з наступних випадків: 

(A) зміна терміну оренди; або 
(B) зміна оцінки опції на покупку базового активу. 

Переглянута ставка дисконтування визначається як процентна ставка, закладена в договорі 

оренди, протягом строку оренди, якщо така ставка може бути легко визначена, або як ставка 
залучення додаткових позикових коштів орендарем на дату переоцінки, якщо процентна ставка, 

закладена в договорі оренди, не може бути легко визначена. 

Короткострокова оренда і оренда, в якій базовий актив має низьку вартість 
У разі, якщо оренда є короткостроковою (в разі якщо є намір використовувати актив 

менше 12 місяців c дати набрання договором чинності) або базовий актив, який знаходиться в 

оренді, має низьку вартість (менш 250 тис. грн) підприємство може застосовувати спрощений 

підхід до обліку. У разі застосування спрощеного підходу, орендар повинен визнавати орендні 
платежі по такій оренді як витрати або лінійним методом протягом терміну оренди, або з 

використанням іншого систематичного підходу. Зобов'язання з оренди або актив у формі права 

користування в таких випадках не визнаються. 
Фінансова оренда 

Нижче представлені приклади обставин, які окремо або в сукупності зазвичай призводять 

до класифікації оренди як фінансової: 

• договір оренди передбачає передачу права власності на базовий актив орендарю наприкінці 
строку оренди; 

• орендар має опцію покупки базового активу за ціною, яка, як очікується, буде настільки нижче 

справедливої вартості, що на початку оренди можна з достатньою впевненістю очікувати 
виконання цієї опції 

• термін оренди становить значну частину терміну економічного використання базового активу, 

навіть якщо права власності не передаються; 
• на початку оренди теперішня вартість мінімальних орендних платежів практично дорівнює 

справедливій вартості базового активу; 

• базовий актив має такий спеціалізований характер, що тільки орендар може використовувати 

його без значної модифікації; 
• якщо в орендаря є право на дострокове розірвання договору оренди, при якому збитки 

орендодавця, пов'язані з розірванням договору, відносяться на орендаря; 
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• прибутки або збитки від коливань справедливої оцінки ліквідаційної вартості нараховуються 

орендарю (наприклад, у формі знижки з орендної плати, яка дорівнює більшій частині надходжень 
від продажу в кінці терміну оренди); і 

• орендар має можливість продовжити оренду ще на один термін при рівні орендної плати значно 

нижчим від ринкового. 
Первісна оцінка - фінансова оренда 

На дату початку оренди орендодавець повинен визнавати в своєму звіті про фінансовий 

стан активи, що знаходяться у фінансовій оренді, і представляти їх в якості дебіторської 

заборгованості в сумі, що дорівнює чистої інвестиції в оренду. 
Орендні платежі, які включаються в оцінку чистих інвестицій в оренду, складаються з 

наступних платежів за право користування базовим активом протягом терміну оренди, які не 

отримані на дату початку оренди: 
• фіксовані платежі; 

• змінні орендні платежі, які залежать від індексу або ставки, спочатку оцінюються з 

використанням індексу або ставки на дату початку оренди; 

• ліквідаційна вартість, гарантована орендодавцю; 
• ціна виконання опції на покупку, якщо є достатня впевненість в тому, що орендар виконає цю 

опцію; і 

• виплати штрафів за припинення оренди, якщо термін оренди відображає виконання орендарем 
опції на припинення оренди. 

Для оцінки чистих інвестицій в оренду, орендодавець повинен використовувати процентну 

ставку, закладену в договорі оренди. 
Початкові прямі витрати включаються в первісну оцінку чистих інвестицій в оренду і 

зменшують суму доходу, визнаного протягом терміну оренди. Відсоткова ставка, закладена в 

договорі оренди, визначається таким чином, щоб початкові прямі витрати автоматично 

включалися в чисту інвестицію в оренду; необхідність їх окремого включення відсутня. 
Подальша оцінка - фінансова оренда 

Орендодавець повинен визнавати фінансовий дохід протягом строку оренди на основі 

графіка, що відображає незмінну періодичну норму прибутковості по чистих інвестицій 
орендодавця в оренду. 

Операційна оренда 

Орендодавець повинен визнавати орендні платежі по операційній оренді в якості доходу 
лінійним методом або іншим систематичним методом. Орендодавець повинен застосовувати 

тільки іншій систематичний метод, якщо такий метод забезпечує більше відображення в частині 

вигоди від використання базового активу. 

Орендодавець повинен додавати початкові прямі витрати, понесені під час узгодження 
договору операційної оренди, до балансової вартості базового активу та визнавати такі витрати як 

витрати протягом строку оренди з використанням тих же принципів, які будуть застосовуватись до 

доходів від оренди. 
Оренду офісу за договорами з ТОВ «БЗЄД Корпорації «Укрреставрація» та  ТОВ 

«СНРПБВП «Україна-Реставрація» визнає в якості короткострокової оренди та визнає орендні 

платежі по такій оренді як витрати протягом терміну оренди. Зобов'язання з оренди або актив у 

формі права користування за даним договором не визнаються.  

 

 Податки на прибуток 

 
Мета МСБО 12 «Податки на прибуток»- визначити обліковий підхід до податків на 

прибуток. Принциповим питанням обліку податків на прибуток є визначення того, як 

обліковувати поточні та майбутні податкові наслідки: 
а) майбутнього відшкодування (компенсації) балансової вартості активів (зобов'язань), які визнані 

в звіті про фінансовий стан суб'єкта господарювання; та 

б) операцій та інших подій поточного періоду, які визнані у фінансовій звітності суб'єкта 

господарювання. 
Природним для визнання активу чи зобов'язання є те, що суб'єкт господарювання, що 

звітує, передбачає відшкодувати або компенсувати балансову вартість активу чи зобов'язання. 

Якщо є ймовірність того, що відшкодування або компенсація балансової вартості такого активу чи 
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зобов'язання збільшить (зменшить) суму майбутніх податкових платежів порівняно з тим, якими 

вони були б у разі відсутності податкових наслідків відшкодування або компенсації, суб'єкт 
господарювання, згідно з вимогами цього Стандарту, визнає відстрочене податкове зобов'язання 

(відстрочений податковий актив) за деякими обмеженими винятками. 

 
Згідно з вимогами цього Стандарту, Товариство веде облік податкових наслідків операцій 

та інших подій у такий самий спосіб, як і облік самих операцій та інших подій. 

Отже, якщо операції та інші події визнані у прибутку або збитку, то будь-який пов'язаний з 

ними податковий вплив повинен також визнаватися у прибутку або збитку. Якщо операції та інші 
події визнані поза прибутком або збитком (в іншому сукупному прибутку або безпосередньо у 

власному капіталі), то будь-який пов'язаний з ними податковий вплив  

повинен також визнаватися поза прибутком або збитком (в іншому сукупному прибутку або, 
відповідно, безпосередньо у власному капіталі). 

Подібно до цього, визнання відстрочених податкових активів і зобов'язань при об'єднанні 

бізнесу впливає на суму гудвілу, що виникає внаслідок такого об'єднання, або на суму визнаного 

прибутку від вигідної покупки. 
У цьому Стандарті також розглядається визнання відстрочених податкових активів, що 

виникають від невикористаних податкових збитків або невикористаних податкових пільг, подання 

податків на прибуток у фінансовій звітності та розкриття інформації про податки на прибуток.  

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного податку. Поточний 

податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо 

оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати Товариства за податками 

розраховуються з використанням податкових ставки, чинної на дату балансу, а саме 18%. 

 

Визнання доходів та витрат 
 

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. 

Дохід – це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді 
надходження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов’язань, результатом 

чого є збільшення чистих активів, за винятком збільшення, пов’язаного з внесками учасників. 

Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та 
критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення 

активів або зменшення зобов’язань. 

Дохід від основного виду діяльності, а саме: доходи від здійснення операцій з активами інституту 

спільного інвестування, доходи, нараховані за активами інституту спільного інвестування, та інші 
доходи від діяльності інституту спільного інвестування (відсотки за позиками, орендні (лізингові) 

платежі, роялті тощо). 

МСФЗ 15: «Доходи від реалізації за договорами з клієнтами» 
Наприкінці травня 2014 року було випущено МСФЗ 15 «Доходи від реалізації за 

договорами з клієнтами» («МСФЗ 15»). Цей стандарт визначає єдину комплексну модель обліку 

доходів від реалізації, які виникають за договорами з клієнтами, і замінює рекомендації щодо 
визнання доходів. 

Основний принцип МСФЗ 15 полягає в тому, що підприємство визнає дохід від реалізації, 

щоб відобразити передачу товарів або послуг, визначених як сума, на яку, як очікує підприємство, 

воно отримає право в обмін на такі товари або послуги. Зокрема, новий стандарт вимагає, щоби 
відмінні товари чи послуги обліковувалися окремо, що може істотно вплинути на строки визнання 

доходів та прибутку. МСФЗ 15 містить значну кількість рекомендацій із багатьох питань, які 

виникають під час визначення належних строків та оцінки доходів. Новий стандарт передбачає 
принципово нову концепцію, що замінює існуючі положення МСФЗ в частині визнання виручки. 

Вводяться декілька нових понять і нове керівництво з деяких питань визнання виручки, 

наприклад: 

− окремі зобов'язання з виконання договору; 
− нове керівництво щодо моменту визнання виручки; 

− поняття змінного відшкодування, яке використовується для визначення суми визнаної виручки в 

разі, коли сума виручки може змінюватися; 
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− нове керівництво щодо розподілу ціни операції між окремими зобов'язаннями; 

− врахування вартості грошей у часі. 
МСФЗ(IFRS) 15 вводить поняття переходу контролю. Для визначення моменту переходу 

контролю необхідне професійне судження і лише одним з критеріїв переходу контролю є перехід 

ризиків та вигід. Поруч з ним є й інші індикатори (критерії), які слід враховувати для вирішення 
питання про момент переходу контролю, а саме: 

− право на оплату; 

− права фізичного використання; 

− факт прийняття товару/послуги зі сторони клієнта. 
Тобто поняття переходу контролю є ширшим, ніж перехід ризиків та вигід. Для вирішення 

питання коли і в яких сумах визнавати дохід від договорів з клієнтами, підприємства повинні 

будуть застосовувати послідовну модель аналізу договорів: 
 крок перший – Ідентифікація відповідного договору з клієнтом; 

 крок другий – Визначення окремих зобов’язань з виконання договору; 

 крок третій – Визначення ціни операції; 

 крок четвертий – Розподіл ціни операції; 
 крок п’ятий – Визначння виручки. 

Наслідки впровадження нового стандарту МСФЗ 15 будуть різними для різних компаній. 

Так, в компаніях, які здійснюють продаж власної продукції та послуг, об'єднавши їх в один 
договір або в тих, які займаються розробкою, крупних проектів, наприклад в сфері комунікацій, 

програмного забезпечення, будівництва, можуть значно змінитися строки визнання виручки. 

Товариство відноситься до компаній, в яких зміни відчуваються не так сильно. 
Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів. 

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. 
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та 

одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів. 

Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають 
майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не 

відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан. 

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають 
зобов’язання без визнання активу. 

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й 

відповідні доходи. 

 

Фінансові доходи і витрати 

Фінансові доходи і витрати включають процентні витрати в позикових коштах, збитки від 

дострокового погашення кредитів, процентний дохід від вкладених коштів, зміни відсотка за 
зобов'язаннями по пенсійному забезпеченню, а також прибуток і збитки від курсових різниць. 

Витрати в позикових коштах, які відносяться до активів, для створення яких потрібно 

значний період часу, капіталізуються у складі вартості таких активів. Всі інші процентні та інші 

витрати в позикових коштах відносяться на витрати з використанням ефективної процентної 
ставки. 

Процентні доходи визнаються в міру нарахування з урахуванням ефективної прибутковості 

активу. 

 

  Суттєвість, виправлення помилок, зміни облікової політики 

 
 Суттєва інформація – це інформація, відсутність якої може вплинути на рішення  

користувачів фінансової звітності.  

 

 Концепція суттєвості Товариством застосовується для: 
 

 •  деталізації статей фінансової звітності; 

 •  розкриття інформації; 
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 •  методу виправлення помилок. 

 
 Товариство визнає, що фінансова звітність є структурованим відображенням фінансового 

стану та фінансових результатів його діяльності. Метою фінансової звітності є надання інформації 

про фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Товариства. Фінансова 
звітність є результатом обробки великої кількості операцій або інших подій, які об'єднують у 

класи згідно з їх характером чи функцією. Заключним етапом у процесі об'єднання у групи та 

класифікації є подання стислих і класифікованих даних, які формують рядки у фінансовій 

звітності. Якщо окремий рядок не є суттєвим, Товариство об'єднує його у групи з іншими статтями 
безпосередньо у цих звітах або в примітках. Стаття, яка не є достатньо суттєвою, щоб було 

виправданим окреме її подання у фінансових звітах, може, однак, бути достатньо суттєвою для 

того, щоб подати її окремо в примітках. 

 Товариство не надаватиме конкретне розкриття, що його вимагає МСФЗ, якщо така 

інформація є несуттєвою. 

  Товариство визначає поріг суттєвості при складанні фінансової звітності, щодо об’єктів 

обліку та господарських операцій у розмірах: 

 
 

Об’єкт обліку 

 

Поріг суттєвості 

Активи 5% від вартості величини всіх активів  

Зобов’язання 5% від вартості величини всіх зобов’язань 

Власний капітал 5% від вартості величини власного капіталу 

Доходи і витрати 2% чистого прибутку (збитку) 

Переоцінка або зменшення 

корисності об’єктів обліку  

1% чистого прибутку (збитку) або 10% відхилення залишкової 

вартості об’єктів обліку від їх справедливої вартості 

Інші господарські операції та 

об’єкти обліку  

1-10% з урахуванням обсягів діяльності підприємства, 

характеру впливу об’єкта обліку на рішення користувачів та 

інших якісних факторів, що можуть впливати на визначення 
порога суттєвості. 

 

 Товариство вважає помилками попередніх періодів – викривлення у фінансових звітах 

суб’єкта господарювання за один або кілька попередніх періодів, які виникають через 
невикористання або перекручення достовірної інформації, яка:  

 а)   була наявна, коли фінансові звіти за ті періоди затвердили до випуску;  

 б)  за обґрунтованим очікуванням могла бути отриманою та врахованою при складанні та 
поданні цих фінансових звітів. 

  

 При розкритті інформації щодо помилок, припущених у попередні періоди: 

 а) суму виправлення помилки, яка пов'язана з попередніми періодами, Товариство  
відображає у звітності шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок періоду. 

В разі доцільності порівняльна інформація перераховується Товариством; 

 б)  у примітках до фінансових звітів Товариство надається інформація, про: 
• характер помилки, припущеної у попередній період; 

• суму виправлення за поточний і за кожний з попередніх відображених у звіті періодів; 

• суму виправлень на початок самого раннього з відображених періодів; 
• недоцільність застосування ретроспективного перерахунку та її причини. 

 Облікову політику Товариство змінює лише у разі: 

 а)   якщо це вимагається стандартом або тлумаченням; 
 б) якщо зміни призведуть до адекватнішого відображення подій чи операцій у фінансових 

звітах Компанії. 

               в) в разі суттєвих змін діючих законодавчих актів, що стосуються діяльності суспільства в 
цілому. 
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 Зміну облікової політики Товариство відображає ретроспективно. Будь-яке коригування 

внаслідок такої зміни відображає як коригування залишку кожного відповідного компоненту 
власного капіталу на початок періоду. Порівняльну інформацію перераховує, коли це можливо. 

 Якщо зміна облікової політики має суттєвий вплив на поточний період чи будь-який 

попередній період, або може мати суттєвий вплив на подальші періоди, Товариство розкриває 
інформацію про таке: 

 а)  причини зміни; 

 б) суму коригування у поточному періоду та кожному періоді, відображеному в звітності;  

 в) суму коригування, пов'язану з періодами, що передують періодам, включеним до 
порівняльної інформації; та 

 г) той факт, що порівняльну інформацію було перераховано або про неможливість це 

зробити. 

 

Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою 

вартістю 

Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та 
зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець 

кожного звітного періоду. 

При підготовці фінансової звітності були застосовані ряд оціночних суджень та 
припущень, які впливають на величину активів і зобов’язань, відображених у звітності.  

Встановлені припущення та судження ґрунтуються на історичному досвіді, поточних та 

очікуваних економічних умовах та іншій доступній інформації. Товариство наводить судження, 

які найбільш суттєво впливають на суми, визнані у фінансовій звітності та оцінка значення яких 
може стати причиною коригувань балансової вартості активів та зобов’язань в наступному. 

Ця фінансова звітність підготовлена на основі принципу історичної собівартості, за 

виключенням оцінки окремих  статей, що оцінюються за справедливою вартістю на кінець 
кожного звітного періоду як викладено у положеннях облікової політики.  Історична собівартість 

звичайно визначається  на основі справедливої вартості компенсації, сплаченої в обмін на товари 

та послуги. 
Справедлива вартість визначається як ціна, яка була б отримана у результаті продажу 

активу або сплачена у результаті передачі зобов’язання у звичайній операції між учасниками 

ринку на дату оцінки. Під час оцінки справедливої вартості активу або зобов’язання Товариство 

бере до уваги характеристики відповідного активу або зобов’язання так, як би учасники ринку 
враховували ці характеристики під час визначення ціни активу або зобов’язання на дату оцінки, 

передбачувані майбутні грошові потоки, існуючу економічну ситуацію, ризики, властиві різним 

фінансовим інструментам та інші фактори з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої 
вартості».  

Окрім того, для цілей фінансової звітності оцінки справедливої вартості розподіляються за  

такими категоріями: 
-  ціни котирування (без коригування) на активних ринках на ідентичні активи або 

зобов’язання, до яких Товариство може мати доступ на дату оцінки;  

- дані, які можна спостерігати для активу чи зобов’язання, прямо або опосередковано;  

-  вхідні дані для активу чи зобов’язання, яких немає у відкритому доступі. 
Справедливу вартість дебіторської та кредиторської заборгованості неможливо визначити 

достовірно, оскільки немає ринкового котирування цих активів. 

Розрахункова справедлива вартість фінансових інструментів визначається з урахуванням 
різної ринкової інформації та відповідних методик оцінки. Однак для проведення такої оцінки 

необхідно обґрунтоване судження при тлумаченні ринкової інформації. Відповідно, такі оцінки не 

завжди виражають суми, які Товариство може отримати в існуючій ринковій ситуації. Балансова 

вартість грошових коштів та їх еквівалентів, торгової та іншої дебіторської та кредиторської 
заборгованості майже дорівнює їх справедливій вартості у зв’язку з короткостроковістю 

погашення цих інструментів та перерахування більшості за курсом іноземних валют. 
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Ієрархія джерел оцінки справедливої вартості: Товариство використовує таку ієрархію для 

визначення справедливої вартості фінансових інструментів і розкриття інформації про неї в розрізі 
моделей оцінки: 

1-й рівень: котирування (нескориговані) на активних ринках ідентичних активів чи зобов’язань; 

2-й рівень: інші методи, дані в основі яких, що мають значний вплив на відображувану 
справедливу вартість, є спостережуваними на ринку; 

3-й рівень: інші методи, дані в основі яких, що мають значний вплив на відображувану 

справедливу вартість, не є спостережуваними на ринку. 

Для оцінок і розкриття в даній звітності справедлива вартість визначається згідно МСФЗ 
13 «Оцінка справедливої вартості» за винятком інструментів, на які розповсюджується МСБО 2, 

орендних угод, врегульованих МСФЗ 16,  також оцінок, порівняних, але не рівних справедливій 

вартості. 
Для оцінки вартості інвестованого капіталу або активів Товариства може бути застосовано 

три підходи: (і) витратний, (іі) ринковий (або порівняльний) та (ііі) дохідний. При проведенні 

оцінки початково розглядається кожний з цих підходів, але який чи які з них є оптимальними у 

кожному конкретному випадку, визначається характером та специфікою оцінюваної компанії та її 
активів. 

(і) Витратний підхід заснований на принципі заміщення та походить з того, що розумний інвестор 

не стане платити за актив більше, ніж вартість його заміни на ідентичний або аналогічний об’єкт з 
такими ж корисними властивостями. Першим кроком в рамках витратного підходу є визначення 

поточної вартості заміщення або поточної вартості відтворення оцінюваних активів.  

(іі) Порівняльний (або ринковий) підхід засновано на інформації про стан ринку у поточних 
умовах та здійснених угодах на Дату оцінки або незабаром до дати оцінки. У рамках 

порівняльного підходу існує два метода: метод компаній-аналогів та метод угод. Метод компаній-

аналогів засновано на порівнянні оцінюваної компанії з зіставними компаніями, акції яких 

звертаються на біржовому ринку. При використанні методу угод, оцінювана компанія 
порівнюється з зіставними компаніями, продавалися в останній час в ході операцій по 

поглинанню. І в тому, і в іншому випадку складається необхідна вибірка компаній по критеріям 

порівнянності. В ході оцінки основних засобів на базі порівняльного підходу їх ринкова вартість 
визначається шляхом порівняння останніх за часом продаж аналогічних активів з коригуванням 

зіставних даних на такі фактори, як вік та стан активу, а також тип угоди купівлі-продажу. При 

використанні ринкового підходу фізичний знос відображається та оцінюється виходячи з 
порівняльної кон’юнктури. 

(ііі) При використанні доходного підходу справедлива вартість визначається шляхом розрахунку 

приведеної вартості очікуваних майбутніх грошових потоків, які прогнозуються на визначений 

період часу і дисконтуються для визначення їх приведеної вартості. У рамках доходного підходу 
існує два метода: метод дисконтування грошових потоків та метод капіталізації прибутку. Для 

визначення справедливої вартості основних засобів компанії було використано витратний підхід 

для спеціалізованих, та порівняльний метод для неспеціалізованих, для яких була доступна 
ринкова інформація про угоди по купівлі/продажу таких самих або аналогічних активів. 

 

Оскільки для більшості фінансових інструментів Товариства не існує готового доступного 

ринку, при визначенні їхньої справедливої вартості необхідно застосовувати професійні судження 
на основі поточної економічної ситуації та конкретних ризиків, властивих для даного інструменту. 

Всі фінансові активи та зобов’язання відносяться до 3 рівня ієрархії. Оцінки, представлені у цій 

окремій фінансовій звітності, не обов’язково відображають суми, за які Товариство могло б 
реалізувати на ринку повний пакет того або іншого інструменту. 

Протягом звітного періоду не було переходів між рівнями оцінки справедливої вартості 1 і 

2, а також переходів до / з Рівня 3. 
 

Класи активів та 

зобов’язань, 

оцінених за 

справедливою 

вартістю 

 

Методики оцінювання 

Метод 

оцінки 

(ринковий, 

дохідний, 

витратний) 

 

Вихідні дані 

Грошові кошти та їх Первісна та подальша оцінка грошових Ринковий Офіційні курси НБУ 
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еквіваленти коштів та їх еквівалентів здійснюється 

за справедливою вартістю, яка дорівнює 
їх номінальній вартості 

Депозити (крім 

депозитів до 

запитання) 

Первісна оцінка депозиту здійснюється 

за його справедливою вартістю, яка 

зазвичай дорівнює його номінальній 
вартості. Подальша оцінка депозитів у 

національній валюті здійснюється за 

справедливою вартістю очікуваних 
грошових потоків 

Дохідний 

(дисконтуван

ня грошових 
потоків) 

Ставки за депозитами, 

ефективні ставки за 

депозитними 
договорами 

Дебіторська 

заборгованість 

Первісна та подальша оцінка 

дебіторської заборгованості 

здійснюється за справедливою 
вартістю, яка дорівнює вартості 

погашення, тобто сумі очікуваних 

контрактних грошових потоків на дату 
оцінки. 

Дохідний Контрактні умови, 

ймовірність погашення, 

очікувані вхідні грошові 
потоки 

Поточні 

зобов’язання 

Первісна та подальша оцінка поточних 

зобов’язань здійснюється за вартістю 

погашення 

Витратний Контрактні умови, 

ймовірність погашення, 

очікувані вихідні 
грошові потоки 

 

Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» 

Справедлива вартість дебіторської та кредиторської заборгованості, неможливо визначити 
достовірно, оскільки немає ринкового котирування цих активів. 

Керівництво Товариства вважає, що наведені оцінки щодо визначення справедливої 

вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва 

інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів 

фінансової звітності. 

 

 

 

6.   Розкриття інформації за статтями фінансової звітності 

 

Нижче розкрито інформацію за статтями фінансової звітності за виключенням тих, що були 

розкриті безпосередньо в Балансі (Звіті про фінансовий стан), Звіті про фінансові результати (Звіті 
про сукупний дохід), Звіті про рух грошових коштів( за прямим методом) та в Звіті про Власний 

капітал. 

Примітки не містять порівняння з аналогічним періодом минулого року, тому що Компанія 
ще не була заснована. 

 

             6.1 Активи 

 

6.1.1 Основні засоби та нематеріальні активи 

У звітному періоді переглядання термінів корисного використання основних засобів  та норм 

амортизації не відбувалося. 

За станом на 31 грудня  2019 року в Товаристві була проведена обов`язкова річна 

інвентаризація основних засобів та нематеріальних активів, що передує складанню річної 

фінансової звітності.   

Станом на кінець дня 31.12.2019 року у складі необоротних активів Компанії не 

враховується інвестиційна нерухомість, довгострокові активи, призначені для продажу та активи 

групи вибуття, а також таких основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності.  
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Аналіз складу основних засобів Компанії наведено у таблиці 

Основні засоби та нематеріальні активи 

На кінець 

звітного 

періоду 
31.12.2018 

На кінець 

звітного 

періоду 
31.12.2019 

Нематеріальні активи 2 1508 

первісна вартість 2 1642 

накопичена амортизація - 134 

Основні засоби - 89 

первісна вартість - 9 

Знос - 10 

Станом на 31.12.2019 року нематеріальні активи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАЙМЕР» складаються з комп’ютерного програмного забезпечення, 

мають залишкову вартість та продовжують використовуватися в господарській діяльності  

Компанії.  

Станом на 31 грудня 2019 року основні засоби Товариства складаються з ноутбуків, БФП та 

меблів. 

Основні засоби, що тимчасово не використовуються, на 31 грудня 2019 року  відсутні.  

 

6.1.2 Довгострокові фінансові інвестиції 

Довгостроковими фінансовими інвестиціями Товариство не володіє. 
 

6.1.3  Дебіторська заборгованість за розрахунками  
Дебіторська заборгованість Товариства станом на 31.12.2019 року  складається з:  

 

Дебіторська заборгованість Станом на 31.12.2018р., 

тис. грн. 

Станом на 31.12.2019р., 

тис. грн. 

За виданими авансами  119 113 

За розрахунками з нарахованих доходів 2423 494 

Інша поточна дебіторська заборгованість 6530 10591 

Всього 9072 11198 

 Дебіторська заборгованість  на кінець звітного періоду є поточною та включає 

заборгованість по авансам постачальникам за продукцію (товари, роботи, послуги), надані кредити 

фізичним особам,  нараховані проценти за користування даним кредитом,  які на звітну дату не 
були оплачені, та заборгованість по розрахункам з бюджетом.  

Інша поточна дебіторська заборгованість складається з наданих фінансових кредитів, що на 

31.12.2019 року складає 25029 договорів, зобов’язання за якими не виконані за вирахування 
резерву очікуваних збитків та авансових платежів до бюджету за виплатами з єдиного соціального 

внеску. 

Чиста балансова вартість дебіторської заборгованості вважається суттєвим наближенням до 

справедливої вартості.  

Керівництво Товариства вважає, що дебіторська заборгованість буде погашена шляхом 

отримання грошових коштів.  

Підприємством станом на 31.12.2019 року нарахован резерв очікуваних кредитних збитків 
відповідно до вимог МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» 

Види забезпечень і 
резервів 

Залишок 
на 

початок  
01.01.19р 

Збільшено за 2019 рік Використано 
у 2019 році 

Сторновано 
невикорист

ану суму у  
2019 році 

Залишок 

на кінець 

31.12.19 р. 
нараховано 
(створено) 

додаткові 
відрахування 

Резерв очікуваних збитків 904 55289 - - - 56193 
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Величину страхового резерву для відшкодування можливих втрат за всіма видами кредитних 

операцій, що створюється Товариством за рахунок збільшення витрат, встановлюється у 

відповідності внутрішнього положення про порядок формування та використання  резервів за 

фінансовими активами Товариства за моделлю очікуваних збитків  відповідно до вимог МСФЗ 9 

«Фінансові інструменти» 

 

6.1.4 Поточні фінансові інвестиції 

Станом на 31.12.2019 року поточні фінансові інвестиції відсутні. 
 

6.1.5 Гроші та їх еквіваленти 
Станом на 31.12.2019р. стаття представлена грошовими коштами на поточних, транзитних 

рахунках у банках АТ «Універсал банк» та АТ КБ «Приватбанк» та грошовими коштами в дорозі 

(рядок 1165 Балансу (Звіту про фінансовий стан)): 

 

Гроші та їх еквіваленти Станом на 31.12.2018р., 

тис. грн. 

Станом на 31.12.2019р., 

тис. грн. 

Поточний рахунок  61 722 

Транзитний рахунок 143 1178 

Грошові кошти в дорозі 597 303 

Всього 801 2203 

 

Грошових коштів, використання яких обмежено, станом на кінець дня 31 грудня 2019 року нема. 

 

            6.2 Пасиви 

 

6.2.1 Власний капітал 

Станом на 31.12.2019 року  власний капітал Компанії представлений наступним чином 

(рядки 1400, 1410 та 1420 Балансу (Звіту про фінансовий стан)): 

Складова власного капіталу  На 31.12.2018 р., тис. грн. На 31.12.2019 р., тис. грн. 

Зареєстрований капітал 10000 10000 

Неоплачений капітал (2813) (814) 

Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) 

(126) 2709 

Разом 7061 11895 

 

Статутний капітал компанії становить 10 000 000,00 (десять мільйонів ) гривень. Станом  на 

31 грудня 2019 року фактично сплачений статутний капітал становить 9 186 097,19 гривень. 

Статутний капітал сплачено виключно грошовими коштами 

Назва учасника 

компанії  

Сплачено на 

31.12.2018 р., 

тис. грн. 

Внесено у 

2019 році 

Сплачено на 

31.12.2019 р., 

тис. грн. 

Залишок 

несплаченого 

капіталу 

ТОВ «Інстатап» 3587 1009 4596 404 

ТОВ «Кредит груп» 3600 990 4590 410 
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Разом 7187 1999 9186 814 

 

Для створення зареєстрованого статутного фонду, засновниками та учасниками не 

залучалися векселі, страхові резерви, а також кошти, одержані в кредит, позику та під заставу, 

бюджетні кошти та нематеріальні активи. 

 

6.2.2 Поточні зобов’язання  

Поточні зобов’язання Товариства складаються з поточної кредиторської заборгованості 
за товари, роботи, послуги та розрахунками з бюджетом, а саме з податку на прибуток. 

 

 

Найменування показника Станом на 31.12.2018р., 

тис. грн. 

Станом на 31.12.2019р., 

тис. грн. 

Поточна кредиторська заборгованість  

 - за товари, роботи,  послуги  

 - за розрахунками з бюджетом 
 - за розрахунками з оплати праці 

 
2767 

- 

12 

 

 
2457 

594 

- 

Інші поточні зобов’язання 34 - 

Всього 2813 3051 

Станом на 31.12.2018 року інші поточні зобов’язання склалися з поворотньої фінансової 

допомоги. 

 

6.2.3  Поточні забезпечення  

Поточні забезпечення представлені забезпеченням виплат персоналу, що 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.  

 
Види забезпечень і 

резервів 
Залишок 

на 
початок  

01.01.19р 

Збільшено за 2019 рік Використано 
у 2019 році 

Сторновано 
невикорист
ану суму у  
2019 році 

Залишок 

на кінець 

31.12.19 р. 
нараховано 
(створено) 

додаткові 
відрахування 

Забезпечення на виплату 

відпусток працівникам 

1 77 - 26 - 52 

 

           6.3. Доходи і витрати 

Всі статті доходів і витрат, визнані у звітних періодах включено до складу Звіту про 

фінансові результати.  

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або 

збільшенням зобов'язань. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів або 

збільшення зобов'язань, що приводить до зменшення власного капіталу Товариства, за умови, що 
ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Витратами визнаються витрати певного періоду 

одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.  

 
6.3.1. Операційна діяльність 

Дохід від нарахованих відсотків за користування фінансовими кредитами  у 2019 році 

становить 40363 тис.грн.  
            Отримані штрафи та пені за порушення договірних умов – 32190 тис. грн. 

           Дохід від курсових різниць – 287 тис. грн.. 

Дохід від покупки-продажу іноземної валюти – 5 тис. грн.. 
Дохід від нарахованих відсотків за користування фінансовими кредитами  у 2018 році 

становить 3377 тис.грн.  

Отримані штрафи та пені за порушення договірних умов – 618 тис. грн. 
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Товариство визнає витрати методом нарахування на основі безпосереднього зіставлення 

між понесеними витратами і прибутками по конкретних статтях доходів, що припускає одночасне 
визнання прибутків і витрат, що виникають безпосередньо і спільно від одних і тих самих 

операцій або інших подій. 

 Адміністративні витрати у 2019 році склали 8259 тис. грн., у 2018 році – 2103 тис.грн. До 

складу адміністративних витрат увійшли витрати на оплату праці та відрахування на соціальні 

заходи управлінського апарату, оренда приміщення, розрахунково-касове обслуговування, 
нарахована амортизація, послуги банку, інформаційні, консультаційні, аудиторські, нотаріальні 

послуги,  послуги зв’язку,  та інші. 

Витрати на збут у 2019 році склали 5765 тис. грн., у 2018 році – 1112 тис.грн., які склалися 

з послуг розсилки повідомлень та послуг лідогенерації. 

Інші операційні витрати у 2018 році склали 906 тис. грн., а саме нарахування резерву під 

очікувані кредитні збитки та інші витрати. 

Інші операційні витрати у 2019 році склали 55392 тис. грн., у тому числі: 

- втрати від купівлі – продажу валюти – 11 тис.грн.; 

- нарахування резерву під очікувані кредитні збитки – 55289 тис.грн.; 

- курсові різниці – 10 тис.грн.; 

- визнані штрафи – 82 тис. грн. 

 

6.3.2. Фінансова діяльність 

У 2019 році Товариство не мало фінансових доходів. У 2018 році фінансові доходи склали 

3168 тис.грн.  

У 2019 році Товариство не понесло фінансові витрати. У 2018 році фінансові вирати 

склали 3168 тис.грн.  

Фінансовий результат до оподаткування у 2019 році  склав 3429 тис. прибутку, а у 2018 

році – 126 тис.грн. збитку. 

Витрати з податку на прибуток у 2019 році склали 594 тис. грн.  

Чистий фінансовий результат у 2019 році -прибуток 2835 тис. грн. 

 

       7.4 . Рух грошових коштів 

 
Розшифровка грошових коштів за їх видами (тис. грн..) 

 

Найменування показника На 31.12.2019 року На 31.12.2018 року 

Готівкові кошти у касах Компанії - - 

Рахунки в банках  
З них 

Поточний рахунок 

Транзитний рахунок 
 

1900 
 

722 

1178 
 

204 
 

61 

143 

Грошові кошти в дорозі 303 597 

Разом 2203 801 

          

Протягом  звітного 2019 року Компанія не проводила готівкові операції. 

Безготівковий рух грошових коштів складався зі сплати відсотків, пені, надання 
(повернення) позик, перерахування заробітної плати, податків та зборів, оплати послуг 

постачальникам за господарськими операціями, купівлі-продажу іноземної валюти для 

розрахування з постачальниками, оплати штрафів, поворотної фінансової допомоги, внески до 
статутного капіталу, розрахунково-касове банківське обслуговування, тощо 
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Грошових коштів, використання яких обмежено, станом на кінець дня 31 грудня 2019 року 

нема. 
Каса в іноземній валюті на підприємстві не ведеться. 

Інформація про напрями використання та джерела надходження грошових коштів Компанії 

розкриваються у Звіті про рух коштів за 2019 рік за прямим методом. Інші надходження у 2019 
році це курсова різниця від покупки-продажу валюти, а інші витрачання – то є рохрахунково-

касове обслуговування, штрафи, курсова різниця та поворотньо-фінансова допомога. 

 

7. Власний капітал 

Власний капітал Товариства  станом на 31.12.2019 року склав 11895 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). 

 

8.  Податок на прибуток  

 
Компанія нараховує податки на підставі даних бухгалтерського обліку, який вона веде і 

готує відповідно до вимог податкового законодавства України, які можуть відрізнятися від МСФЗ. 

Протягом  2019 року., ставка податку на прибуток підприємств в Україні становить 18%.  

Компанія, у розумінні ПКУ, є річним платником податку. 

 

9. Умовні і контрактні зобов’язання 

 

Зобов'язання за капітальними витратами 

Станом на 31.12.2019 р. Компанія не мала зобов'язань за капітальними витратами. 

Активи у заставі й обмежені для використання 
Станом на 31.12.2019 р. Компанія не надавала своїх активів під заставу. Щодо активів 

Компанії відсутні будь які інші обмеження для використання. 

 

 

10.  Судові розгляди 

 

Станом на 31.12.2019 р. Компанія не отримувала претензій від сторонніх організацій, проти 
Компанії не були подані судові позови, Компанія не була притягнута до судових справ. 

В свою чергу, станом на 31.12.2019 р. Компанія не надавала претензій стороннім 

організаціям, Компанією не були подані судові позови, Компанія не притягувала до судових 
справ. 

 

11.  Оподаткування 

 
Положення українського податкового законодавства іноді непослідовні і можуть містити 

більше однієї інтерпретації, що дозволяє податковим органам України приймати рішення, 

засновані на власних тлумаченнях даних положень. На практиці, податкові органи часто 
інтерпретують податкове законодавство не на користь платників податків, які змушені звертатися 

до суду для захисту власної позиції. Необхідно відзначити, що податкові органи України можуть 

використовувати пояснення, надані судовими органами, які ввели концепції «необґрунтованої 

податкової вигоди», «первинної комерційної мети операції» та «комерційної мети (змісту) 
операції». 

В цілому, платники податків залишаються відкритими для податкових перевірок протягом 

трьох календарних років. Однак, проведена податкова перевірка не виключає ймовірності 
наступних додаткових податкових перевірок, що проводяться вищими податковими інстанціями, 

які перевіряють результати ревізорів попередніх перевірок. 
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Станом на 31.12.2019р. керівництво Компанії вважає, що дотримується адекватної 

інтерпретації відповідного законодавства, та позиція Компанії щодо податкових, валютних та 
митних питань буде підтримана контролюючими органами. 

 

12. Відповідність вимогам чинного законодавства з державного регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг 

 

Власний капітал Компанії станом на 31.12.2019р. має позитивне значення, відповідає 

нормативу власного капіталу фінансової установи, встановленої Національною комісією, що 
здійснює регулювання ринку  фінансових послуг та складає 11895 тис.грн. 

 

 

13. Політика управління ризиками  

 

Керівництво Товариства визначає, що діяльність Товариства пов’язана з ризиками і 

вартість фінансових активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись 

унаслідок впливу суб’єктивних та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких 

заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий 

ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший 

ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння 

причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів 

та застосування інструментарію щодо його пом’якшення. 

-                  Кредитний ризик - поточний чи майбутній ризик збитків (ймовірність) настання 

дефолту, неспроможність позичальника виконувати взяті на себе зобов’язання у встановлені 

строки), що виникають в результаті негативних змін фінансового стану Товариства, що 
виникають в результаті неспроможності будь-якої особи, що є стороною за договором з 

Товариством, виконати умови такого договору, в тому числі ризик недобросовісності 

контрагента, що полягає в неспроможності контрагента(боржника чи будь-якого дебітора) 

виконати взяти на себе зобов’язання за будь-якою угодою. 

Під  час оцінювання кредитний ризик розділяється на індивідуальний та портфельний 

кредитний ризик. 

Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні 
рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість. 

При оцінці кредитного ризику Компанія оцінює кожного конкретного контрагента з точки 

зору його платоспроможності на основі прийнятих внутрішніх правил та процедур.  Ефективне 

управління кредитним ризиком забезпечується за рахунок: 
 чіткого розподілу повноважень з прийняття рішень щодо ухвалення кредитних 

операцій; 

 накопичення інформаційної бази та кредитних історій  щодо позичальників; 
 постійного моніторингу стану кредиту та термінів погашення, наявності 

достатнього забезпечення.  

Збільшення кредитного ризику 

                  Резерв під очикувані кредитні збитки при первинном визнанні. При первинному 

визнанні фінансового інструменту, а також на кожну звітну дату (якщо кредитний ризик значно не 

збільшився) компанія визнає резерв під кредитні збитки, що очикуються, виходячі з ризику 

(ймовірності) настання дефолту позичальника на протязі найближчих 12 місяців. 

                 Дефолт не обов’язково означає банкрутсво позичальника. Порушення строків виконання 

зобов’язань також є дефолтом.  

При значному збільшенні кредитного ризику товариство визнаєрезерв під кредитні збитки, що 
очикуються виходячі з ризику (ймовірності) настання дефолту позичальника на протязі всього 

строку дії договору. 
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Ознаками значного кредитного ризику є: 

 значні зміни зовнішніх ринкових показників кредитного ризику(процентних ставок, курсів 

валют); 

 значні зміни кредитного рейтингу фінансового інструменту або позичальника; 

 Кредитний рейтинг може бути, як зовнішнім (що встановлюється рейтинговим агенством). 
Так і внутрішнім (що розрахований за методікою самої організації); 

 існуючі або прогнозні несприятливі зміни технологічних, комерційних, фінансових або 

економічних умов, які можуть вплинутина позичальника (зріст безробіття, збільшення 

процентних ставок, зріст інфляції, зміни податкового законодавства); 

 значна або очікувана зміна результатів операційної діяльності позичальника; 

 значна зміна величини наданого забезпечення.  

- Ринковий ризик- поточний чи майбутній ризик, який виникає в результаті 

несприятливих змін у цінах чи ринкової вартості цінних паперів або інших фінансових 

інструментів, включаючи змінність процентних ставок. При виявленні та управління ринковим 

ризиком здійснюється підготовка достовірних даних і ефективних методик, таких, як розрахунок 
ризикової вартості, стрес-тестування для оцінки для оцінки характеру та вартості ринкових 

позицій і для оцінки рівня ринкового ризику. Також застосовується бек-тестування для порівняння 

з фактичними результатами оцінок і припущень, зроблених з використанням даних методик, 
зазначених нижче; 

Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий, валютний ризик та відсотковий ризик. 

Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збитків, зумовлених коливанням цін, відсоткових 
ставок та валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями 

фінансові інструменти. 

- Інший ринковий ризик-це ризик того, що справедлива вартість або майбутні потоки від 

фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають 
унаслідок відсоткового чи валютного ризику), 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 ризику є аналіз чутливості. 

- Ризик ліквідності виникає при нездатності Компанії забезпечити своєчасне виконання своїх 

грошових зобов'язань, яка визначається збалансованістю між строками і сумами погашення 

розміщених активів та строками і сумами виконання зобов'язань Компанії, а також строками та 
сумами інших джерел і напрямів використання коштів. 

З метою обмеження зазначеного ризику керівництво забезпечило доступність різноманітних 

джерел фінансування. Керівництво також здійснює управління активами із врахуванням 
ліквідності, а також щоденний моніторинг очікуваних грошових потоків та ліквідності. 

Управління ліквідністю Компанії здійснюється через проведення аналізу розривів активів та 

пасивів за строками погашення; підтримання рівня ліквідних активів, необхідного для 
врегулювання зобов’язань при настанні строку їх погашення; забезпечення доступу до 

різноманітних джерел фінансування; створення планів на випадок виникнення проблем з 

фінансуванням та здійснення контролю за відповідністю балансових коефіцієнтів ліквідності 

законодавчим вимогам. 

- Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові 

потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.  

Керівництво Товариства усвідомлює, що коливання валютних курсів постійно змінюється, і це 
впливає як на доходи, так і на витрати  Товариства. 

-              Відсотковий ризик-це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки 

від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. 
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Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме 

на доходи Товариства. 
 

 

14. Розкриття інформації про пов’язані сторони 

 

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

сторонами вважаються сторони, якщо одна сторона має можливість контролювати іншу сторону 

або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень іншою 
стороною. Пов’язаними сторонами Компанії є ключовий управлінський персонал, який має 

спільних власників та перебуває під спільним контролем, підприємства, що перебувають під 

контролем ключового управлінського персоналу, а також компанії, стосовно яких у Компанії є 
істотний вплив. 

Прямим власником Товариства є юридична особа – резидент Латвії ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНСТАТАП"  якому належить 50 % статутного капіталу 

Товариства – 5 000 000  грн., з яких оплачено 4 596 097,16. грн. (кінцевий бенефіціарний власник –

фізична особа, громадянка Литовської республіки Пранцкайтите Інеса (розмір внеску до 

статутного капіталу 50%) та  фізична особа, громадянка Литовської республіки Ірма Сулскине 

(розмір внеску до статутного капіталу 50%))    та Юридична особа – резидент України 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДИТ-ГРУП",  якому належить 50 

% статутного капіталу Товариства – 5 000 000  грн., з яких оплачено 4 590 000 грн.   (кінцевий 

бенефіціарний власник - фізична особа, громадянка України Астаніна Ольга Євгеніївна (розмір 

внеску до статутного капіталу 100%) 

Протягом звітного періоду Товариство здійснило операцї із зв’язаною особою, кінцевим 

бенефіціаром Астаніною О.Є, а саме: 

– Повернення поворотньої фінансової допомоги, наданою у 2018 році ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАЙМЕР» в розмірі 34 тис. грн. Станом на 

31.12.2019 заборгованість відсутня. 

 

Виплати провідному управлінському персоналу, а саме директору Кривець Валерію 

Володимировичу, головному бухгалтеру Калашнікової Наталії Миколаївні, головному бухгалтеру 

Кравченко Ганні Валентинівні, фінансовому директору, що є бенефіціарним власником, Астаніної 

Ольги Євгеніївні,  в 2019 році складають 227 тис. грн.- що є нарахованою заробітною платою. 

Заборгованість з виплати заробітної плати на кінець 31.12.2019 року відсутня.  

Інші операції з пов'язаними сторонами за 2019 рік (придбання або продаж товарів, 

придбання або продаж нерухомості та інших активів, надання або отримання послуг, оренда, 
передача досліджень та розробок, передача за ліцензійними угодами, передача за фінансовими 

угодами (зокрема, позики в грошовій або в натуральній формі), надання гарантій або застави, 

зобов'язання, в тому числі контракти з виконанням у майбутньому (визнаних або невизнаних), 
погашення зобов'язань від імені суб'єкта господарювання або суб'єктом господарювання від імені 

такої пов'язаної сторони не проводились. 

 

15. Події після звітного періоду 

 

Після 31 грудня 2019 року, до дати затвердження керівництвом фінансової звітності,   

відбувалися події, які  не вплинули на фінансовий стан Компанії, а саме 15 січня 2020 року згідно 
Протоколу №1/2020 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальність 

«Займер» було прийнято рішення про зменшення статутного капіталу до 9 180 000,00 (дев’ять 

мільйонів сто вісімдесят тисяч) гривень 00 копійок, та затверджен  розподіл часток наступним 
чином: 

Частка ТОВ «ІНСТАТАП» складає – 4 590 000 (чотири мільйони п’ятьсот дев’яносто тисяч) 

гривень 00 копійок, що становить 50 % статутного (складеного) капіталу; 
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