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Примітки до річної фінансової звітності 
 ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» за рік, що закінчився 31 

грудня 2019 року 

1. Загальна інформація 

Повне найменування українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» (далі по тексту – ТОВ «ФК «ФІНГРУП 

ФАКТОР», Товариство). 

Скорочене найменування українською мовою: ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР». 

Код за ЄДРПОУ: 38945479. 

Організаційно-правова форма: ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» є юридичною особою у формі 

Товариства з обмеженою відповідальністю. 

Фактична адреса Товариства: Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, буд. 1А, оф. 

702 

Юридична адреса Товариства: Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, буд. 1А, оф. 

702 

Метою діяльності ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» є надання послуг, а саме надання послуг з 

факторингу. 

Для реалізації своїх функцій Товариство враховує встановлені розпорядженням Державної комісії з 

регулювання ринків фінансових послуг України від 08.07.2004р. №1515 обмеження на суміщення 

діяльності фінансових установ з надання певних видів фінансових послуг. 

Органи управління: органами управління Товариства є Збори Учасників. Виконавчий орган 

Товариства – Директор, призначений Зборами Учасників. 

Середня кількість працівників Товариства протягом звітного періоду: 4. 

Дата проведення державної реєстрації: 22.10.2013р., номер запису про державну реєстрацію 

№ 1 224 102 0000 058613. 

Учасниками Товариства є: 

 фізична особа – громадянин України – Астіон Євген Миколайович (ІПН 3125515197) – 

4 050 000 грн., що складає 45 % статутного капіталу;  

 фізична особа – громадянин України – Астіон Василь Миколайович (ІПН 2980819656) - 

4 050 000 грн., що складає 45 % статутного капіталу;  

 фізична особа – громадянин України – Астіон Ольга Олексіївна (ІПН 2120309149) – 

900 000 грн., що складає 10 % статутного капіталу.  

ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інших 

відокремлених підрозділів. 

Основні види ризиків, що можуть виникати у ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР», умовно поділяються 

на системні, фінансові (розрахункові), касові, правові (юридичні), операційні та ринкові: 

 Системні ризики виникають у результаті збоїв, несанкціонованого втручання в Програмно-

технічні засоби Товариства, відмов у системі та призводять до втрати або модифікації 

фінансової інформації і пов'язані з помилками під час обрання та реалізації концепції 

побудови Товариства. 

 Фінансові (розрахункові) ризики виникають у результаті не виконання однією із сторін своїх 
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фінансових зобов'язань щодо інших учасників розрахунків. 

 Касові ризики виникають внаслідок застосування платниками під час ініціювання переказу 

коштів фальшивих та неплатіжних банкнот, виявлення нестачі банкнот в терміналах 

самообслуговування (пункт прийому платежів), та викрадення банкнот із терміналів 

самообслуговування (пункт прийому платежів), підробки паперових копій документів на 

переказ та інших документів, які видаються терміналом самообслуговування у автоматичному 

режимі. 

 Правові (юридичні) ризики виникають у результаті відсутності досконалого механізму 

вирішення конфліктних ситуацій (невідповідності нормативної бази Товариства законодавству 

України) і призводять до невирішених суперечок. 

 Операційні ризики, які виникають у системі управління, пов'язані з порушеннями технології, 

правил функціонування з боку Товариства, а також у результаті виникнення стихійного лиха. 

 Ринкові ризики виникають у результаті зменшення конкурентоспроможності послуг, що надає 

Товариство. 

 Кредитний ризик - ризик того, що Товариство не зможе повністю виконати свої фінансові 

зобов'язання в цей час або в інший час у майбутньому. У цілях забезпечення своєчасного 

здійснення переказу грошей, Товариство створює резервний (страховий) фонд. 

 Ризик ліквідності - ризик того, що учасник платіжної системи не матиме достатньо коштів для 

виконання своїх фінансових зобов'язань належним чином у визначений час, але він зможе їх 

виконати в інший час у майбутньому. Ліквідними активами є кошти на рахунках в інших 

банках, а також активи, що можуть бути швидко проконвертовані в готівкові чи безготівкові 

кошти. Діяльність з переказу коштів піддається ризику ліквідності - ризику недостатності 

грошових коштів для покриття їх відпливу, тобто ризику того, що Товариство не зможе 

розрахуватися в строк за власними зобов'язаннями у зв'язку з неможливістю за певних умов 

швидкої конверсії фінансових активів у платіжні засоби без суттєвих втрат. 

Управління ризиками - систематичний процес, завдяки якому Товариство виявляє (ідентифікує) власні 

ризики, оцінює їх величину, здійснює їх моніторинг, контролює свої ризикові позиції та бере до уваги 

відносини між різними категоріями ризику. 

Управлінський персонал Товариства є відповідальним за функціонування системи внутрішнього 

контролю та управління ризиками. Головним завданням управління ризиків є оцінка та контроль за 

ризиками, які впливають на діяльність Товариства. 

Дата звітності та звітний період 

Дата звітності: 31.12.2019 року.  

Звітний період: звітний 2019 рік, який починається 01.01.2019 року та закінчується 31.12.2019 року. 

Валюта звітності та одиниця її виміру 

Валюта звітності: національна валюта України – гривня. 

Одиниця виміру валюти звітності: тисячі гривень (тис. грн.). 

1.1. Відповідальність керівництва щодо підготовки фінансової звітності  

Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, за вибір відповідних 

принципів бухгалтерського обліку та послідовне застосування цих принципів, за прийняття 

обґрунтованих та зважених суджень та оцінок, за  виконання вимог МСФЗ, а також розкриття і 

пояснення будь-яких істотних відступів від них у звітності, за підготовку звітності Товариства як 

організації, яка здатна продовжувати діяльність на безперервній основі, якщо не існують у 

найближчому майбутньому передумови, які б свідчили про протилежне. 

Керівництво також несе відповідальність за створення, впровадження та підтримання у Товаристві 

ефективної та надійної системи внутрішнього контролю, ведення достовірної облікової документації у 

відповідності до законодавства та стандартів України, яка б розкривала з обґрунтованою впевненістю у 

будь-який час фінансовий стан Товариства та свідчила про те, що фінансова звітність відповідає 

вимогам МСФЗ. Керівництво застосовує необхідних заходів щодо збереження активів Товариства, 

виявлення і запобігання випадкам шахрайства та інших порушень. 
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Протягом 2019 року директором Товариства був Толкачов Є. В. 

Припущення про безперервність діяльності: виходячи з вищевикладеного, керівництво вважає 
обґрунтованим складання цієї фінансової звітності на основі припущення, що Товариство  є 
організацією, здатною продовжувати свою діяльність на безперервній основі. 

2. Загальна основа формування фінансової звітності 

2.1. Рішення про затвердження фінансової звітності 

Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником 

Товариства  28 лютого 2019 року. Учасники Товариства та інші особи не мають права вносити зміни 

до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску. 

2.2. Достовірне подання та відповідність МСФЗ 

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована 

з метою достовірно 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 рік, що закінчився 31 грудня 2019 

року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти 

бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства 

фінансів України. 

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім 

вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2019 року, 

дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, 

достовірної, зіставної та зрозумілої інформації. 

2.3. ПРИЙНЯТТЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТI СТАНДАРТИ 

Товариство  не застосовувало таких нових і переглянутих МСФЗ, які були випущені, але іще не набули 

чинності:                  

Набувають чинності для річних облікових періодів, які починаються на або після 

16 «Оренда»                 1 січня 2019 року 

Поправки до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність»   

та МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства» 

Продаж або внесок активів між інвестором та його 

асоційованим або спільним підприємством 

Дата набуття чинності не визначена 

КТ МСФЗ 23 “Невизначеність відносно податкової позиції”  1 січня 2019 року 

Поправки до МСФЗ 9 “Фінансові інструменти”  

 Характеристики передоплати із негативною компенсацією 

1 січня 2019 року 

Поправки до МСБО 28 “Інвестиції в асоційовані організації та 

спільні підприємства”  

пояснення того, що рішення оцінювати об'єкти інвестиції за 

справедливою вартістю через прибуток чи збиток повинно 

застосовуватися окремо до кожної інвестиції 

1 січня 2019 року 

Щорічні вдосконалення МСФЗ за період 2015-2017 років 1 січня 2019 року 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 3 «Об’єднання бізнесу» та МСФЗ 

(IFRS) 11 «Спільна діяльність». 

1 січня 2019 року 
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Поправки до МСБО (IAS) 12 «Податки на прибуток» 1 січня 2019 року 

Поправки до МСБО (IAS) 23 «Витрати на позики» 1 січня 2019 року 

Поправки до МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та 

умовні активи» 

1 січня 2022 року 

Поправки до МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових 

оцінках та помилки» 

1 січня 2022 року 

В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, оприлюднено 

стандарт МСФЗ 16 «Оренда», який набуває чинності 01 січня 2019 року. 

За рішенням керівництва Товариство МСФЗ 16 «Оренда»  застосування МСФЗ 16 «Оренда»  має  не 

суттєвий вплив на фінансову звітність Товариства, враховуючи, що Товариство орендує нежитлове 

приміщення, в якому знаходиться офіс, такі витрати є не суттєвими та в фінансовій звітності 

Товариства обліковуються в момент їх виникнення. 

3.1 Запровадження нових або переглянутих стандартів та тлумачень  

У поточному році такі нові і переглянуті стандарти та тлумачення були прийняті до застосування: 

• МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» 

• МСФЗ 15 “Виручка за контрактами з клієнтами” (та відповідні роз’яснення) 

• Поправки до МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій» - Класифікація та оцінка операцій із виплатами на 

основі акцій 

• КТ МСФЗ 22 “Операції в іноземних валютах та виплата авансу” 

• Поправки до МСФЗ 4 «Застосування МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» разом із МСФЗ 4 «Страхові 

контракти» 

• Поправки до МСБО 40 “Інвестиційна нерухомість” - Передавання об’єктів інвестиційної 

нерухомості; 

• Щорічні вдосконалення до МСФЗ за період 2014 - 2016 років 

• МСФЗ (IFRS) 3 тепер містить вимогу повторної оцінки частки в бізнесі за умов, коли підприємство 

отримує контроль над таким бізнесом, що є спільною операцією. Зазначена вимога пов’язана з 

розумінням такої угоди як поетапного об’єднання бізнесу. Йдеться і про переоцінку раніше 

утримуваних часток у активах та зобов’язаннях спільної операції за справедливою вартістю. При 

цьому покупець переоцінює всю свою раніше утримувану частку у спільній операції. 

• У МСФЗ (IFRS) 11 робиться уточнення щодо спільного контролю. Так, коли підприємство отримує 

спільний контроль над бізнесом, що є спільною операцією, не проводиться переоцінка раніше 

визнаної частки в цій компанії. 

• МСБО (IAS) 12 «Податки на прибуток». Зміни роз’яснюють, що податкові наслідки доходу у формі 

дивідендів більш прямо пов'язані з минулими операціями чи подіями, які спричинили розподіл 

прибутку, ніж з виплатами власникам. 

• МСБО (IAS) 23 «Витрати на позики». Зміни роз’яснюють, що суб'єкт господарювання повинен 

визнавати позики, отримані спеціально для придбання кваліфікованого активу, в складі позик на 

загальні цілі, коли завершено практично всі роботи, які необхідні для підготовки цього активу для 

використання за призначенням або для продажу. 

Прийняття до застосування стандартів та поправок до стандартів крім МСФЗ 9, не завдало негативного 

впливу на фінансовий стан або показники діяльності Товариства, відображені у фінансовій звітності, і 

не призвели до будь-яких змін в обліковій політиці Товариства.  

Застосування МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» очікується не призведе до знецінення  дебіторської 

заборгованості, оскільки відсутня така заборгованість (не суттєва). 
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2.4. 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. 

2.5. 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. 

2.6. Звітний період фінансової звітності 

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

період з 01 січня по 31 грудня 2019 року. 

УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

Фінансова звітність Товариства підготовлена на основі припущення, що воно функціонуватиме 

невизначено довго в майбутньому. Це припущення передбачає реалізацію активів i виконання 

зобов'язань в ході звичайної діяльності. Досвід, історія розвитку дозволяють чекати притоку грошових 

коштів. 

При цьому слід зазначити, що на діяльність Товариства  впливають такi фактори:  

-  полiтичнi, фінансові та економiчнi фактори нестабільності в державі Україна, а також кризові явища 

у світовій економіці; 

-  нестабільність правового поля, особливо у регуляторній сфері та оподаткуванні; 

-  неоднозначне тлумачення нормативних актів щодо оподаткування фіскальними органами, а також 

вагомі санкцiї за несвоєчасне виконання платіжних зобов’язань у сфері оплати нарахованих податкiв. 

В результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні фінансово-господарські операції, 

можливість відшкодування вартості активів та здатність Товариства обслуговувати і платити за своїми 

зобов’язаннями в міру настання термінів їх погашення. Проте керівництво впевнене, що не зважаючи 

на існуючі ризики, Товариство зможе продовжувати свою діяльність у найближчому майбутньому. 

Також Товариство не має наміру і потреби ліквідовуватись, або припиняти свою фінансово-

господарську діяльність. Планується в подальшому працювати та одержувати прибутки. 

Дана фінансова звітність не містить будь-яких коригувань відображених сум, які були б необхідні, якби 

Товариство було неспроможним продовжувати свою діяльність в майбутньому, i якби воно 

реалізовувало свої активи не в ході звичайної діяльності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо 

вони стануть відомі і зможуть бути оцінені. 

2. Облікова політика 

При відображенні в бухгалтерському обліку господарських операцій і подій застосовується норми 

системи міжнародних стандартів фінансової звітності МСБО–МСФЗ (IAS–IFRS) починаючи з 2013 

року, на підставі того, що вони не суперечать Закону України від 16 липня 1999 року № 996–XIV «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». 

3. Істотні принципи облікової політики 

Визнання та оцінка фінансових інструментів 

Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі відповідно до МСФЗ, коли 

і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з 
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придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою 

розрахунку. 

За строком виконання фінансові активи та фінансові зобов’язання поділяються на поточні (зі строком 

виконання зобов’язань до 12 місяців) та довгострокові (зі строком виконання зобов’язань більше 12 

місяців).   

Товариство класифікує фінансові активи як такі, що оцінюються у подальшому або за амортизованою 

собівартістю, або за справедливою вартістю на основі обох таких чинників:  

а) моделі бізнесу суб’єкта господарювання для управління фінансовими активами; та  

б) характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу. 

Товариство визнає такі категорії фінансових активів: 

 фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату 

переоцінки у прибутку або збитку; 

 фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю. 

Товариство визнає такі категорії фінансових зобов'язань: 

 фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою собівартістю; 

 фінансові зобов'язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату 

переоцінки у прибутку або збитку. 

З метою коректного визначення категорії, за якою мають класифікуватись фінансові активи, 

Товариство проводить наступні тестування та оцінки: «визначення бізнес-моделі» - оцінка, за 

допомогою якої Товариство   визначає мету утримання портфелю фінансових активів; «тест 

характеристик передбачених договором грошових потоків» - тест, за допомогою якого аналізуються 

характеристики передбачених договором грошових потоків фінансового активу. За результатами 

визначення бізнес-моделі та результатами «тесту характеристик передбачених договором грошових 

потоків» визначається класифікація фінансового активу. 

Термін «бізнес-модель» визначає те, яким чином Товариство управляє фінансовими активами з метою 

отримання грошових потоків. Бізнес-модель визначається провідним управлінським персоналом 

Товариством та звичайно характеризує діяльність Банку, яку він проводить з метою досягнення 

поставлених цілей. 

Визначаються 2 основні бізнес-моделі:  

1) бізнес-модель «утримання фінансових активів для отримання передбачених договором грошових 

потоків»;  

2) бізнес-модель «утримання фінансових активів для отримання передбачених договором грошових 

потоків або продажу». 

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство оцінює їх 

за їхньою справедливою вартістю . 

При припиненні визнання фінансового активу повністю різниця між:  

а) балансовою вартістю (оціненою на дату припинення визнання) та  

б) отриманою компенсацією (включаючи будь-який новий отриманий актив мінус будь-яке нове взяте 

зобов’язання) визнають у прибутку або збитку. 

Товариство використовує для обліку дебіторської заборгованості, яка виникла за договорами уступки 
прав вимоги, метод справедливої вартості, оскільки на підставі обґрунтованих суджень найвищого 
управлінського персоналу Товариства не використовує бізнес-модель «утримання фінансових активів 
для отримання передбачених договором грошових потоків». У зв'язку з цим, керуючись положеннями 
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пп. 4.1.2, пп. 4.1.4 МСФЗ 9 та ст. 1 Закону № 996, Товариство використовує для обліку такої 
заборгованості оцінку за їхньою справедливою вартістю. 
 
Фінансовий актив оцінюється  за амортизованою собівартістю, якщо він придбавається з метою 
одержання договірних грошових потоків і договірні умови фінансового активу генерують  грошові 
потоки, котрі є суто виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми.  
Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовим активом, який 
обліковується за амортизованою вартістю. 

Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у 

відповідних розділах облікової політики. 

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. 

Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку 

погашення, 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 п.2.3 цих Приміток. 

Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами. 

Подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх 

номінальній вартості. 

Подальша оцінка еквівалентів грошових коштів, представлених депозитами, здійснюється за 

амортизованою собівартістю. 

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 активу 

припиняється і їх вартість відображається у складі збитків звітного періоду. 

Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю 

До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство відносить 

облігації, депозити, дебіторську заборгованість, у тому числі позики, та векселі.  

Після первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод 

ефективного відсотка. 

Застосовуючи аналіз дисконтованих грошових потоків, Товариство використовує одну чи кілька 

ставок дисконту, котрі відповідають переважаючим на ринку нормам доходу для фінансових 

інструментів, які мають в основному подібні умови і характеристики, включаючи кредитну якість 

інструмента, залишок строку, протягом якого ставка відсотка за контрактом є фіксованою, а також 

залишок строку до погашення основної суми та валюту, в якій здійснюватимуться платежі.  

Товариство оцінює станом на кожну звітну дату резерв під збитки за фінансовим інструментом у 

розмірі, що дорівнює: 

- 12-місячним очікуваним кредитним збиткам у разі, якщо кредитний ризик на звітну дату не зазнав 

значного зростання з моменту первісного визнання; 
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- очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії фінансового інструменту, якщо кредитний ризик за 

таким фінансовим інструментом значно зріс із моменту первісного визнання. 

У випадку фінансових активів кредитним збитком є теперішня вартість різниці між договірними 

грошовими потоками, належними до сплати на користь Товариства за договором; і грошовими 

потоками, які Товариство очікує одержати на свою користь. 

Станом на кожну звітну дату Товариство оцінює, чи зазнав кредитний ризик за фінансовим 

інструментом значного зростання з моменту первісного визнання. При виконанні такої оцінки 

Товариство замість зміни суми очікуваних кредитних збитків використовує зміну ризику настання 

дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очікуваного строку дії фінансового інструмента. Для 

виконання такої оцінки Товариство порівнює ризик настання дефолту (невиконання зобов'язань) за 

фінансовим інструментом станом на звітну дату з ризиком настання дефолту за фінансовим 

інструментом станом на дату первісного визнання, і враховує при цьому обґрунтовано необхідну та 

підтверджувану інформацію, що є доступною без надмірних витрат або зусиль, і вказує на значне 

зростання кредитного ризику з моменту первісного визнання. 

Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фінансовим інструментом не 

зазнав значного зростання з моменту первісного визнання, якщо було з'ясовано, що фінансовий 

інструмент має низький рівень кредитного ризику станом на звітну дату. 

У випадку фінансового активу, що є кредитно-знеціненим станом на звітну дату, але не є придбаним 

або створеним кредитно-знеціненим фінансовим активом, Товариство оцінює очікувані кредитні 

збитки як різницю між валовою балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю очікуваних 

майбутніх грошових потоків, дисконтованою за первісною ефективною ставкою відсотка за 

фінансовим активом. Будь-яке коригування визнається в прибутку або збитку як прибуток або збиток 

від зменшення корисності. 

Дебіторська заборгованість 

Безумовна дебіторська заборгованість визнається як актив тоді, коли Товариство стає стороною 

договору та, внаслідок цього, набуває юридичне право одержати грошові кошти.  

Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю. 

Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості відбувається за 

амортизованою вартістю.  

Поточну дебіторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за сумою 

первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 

МСФО 9 використовує два поняття, які необхідно розрізняти: кредитні збитки і очікувані кредитні 

збитки. Кредитний збиток - це приведена до звітної дати вартість грошових потоків по фінансовому 

активу, які не будуть отримані. Оскільки це дисконтована сума, у випадку якщо платіж від боржника 

очікується в повному об'ємі, але пізніше погодженої дати, це теж буде кредитним збитком. Затримка 

платежу створює різницю між приведеною вартістю договірних грошових потоків і приведеною 

вартістю сплачених грошових потоків. Очікувані кредитні збитки - це сума усіх можливих кредитних 

збитків, помножена на відсоток вірогідності їх виникнення. 

Товариство використовує для обліку дебіторської заборгованості, яка виникла за договорами уступки 
прав вимоги, метод справедливої вартості, оскільки на підставі обґрунтованих суджень найвищого 
управлінського персоналу Товариства не використовує бізнес-модель «утримання фінансових активів 
для отримання передбачених договором грошових потоків». У зв'язку з цим, керуючись положеннями 
пп. 4.1.2, пп. 4.1.4 МСФЗ 9 та ст. 1 Закону № 996, Товариство використовує для обліку такої 
заборгованості оцінку за їхньою справедливою вартістю. 
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Зобов'язання 

Кредиторська заборгованість визнається як зобов’язання тоді, коли Товариство стає стороною 

договору та, внаслідок цього, набуває юридичне зобов’язання сплатити грошові кошти. 

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

ознак: 

 Керівництво Товариства сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає 

погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду; 

 Керівництво Товариства не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання 

протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду. 

Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання 

зобов’язань.  

Поточні зобов’язання оцінюються у подальшому за амортизованою вартістю.  

Поточну кредиторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за сумою 

первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 

Фінансові зобов’язання - класифікація. Товариство після первісного визнання оцінює та 

відображає в бухгалтерському обліку всі фінансові зобов’язання за амортизованою собівартістю, за 

винятком:  

1) фінансових зобов’язань, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки 

через прибутки/збитки; 

 2) фінансових зобов’язань, які виникають, якщо передавання фінансового активу не відповідає 

умовам припинення визнання або застосовується принцип продовження участі;  

3) договорів фінансової гарантії, аваля, поручительства; 

4) зобов’язань з кредитування за ставкою, нижче ринкової; 

5) умовної компенсації, визнаної покупцем під час об’єднання бізнесів, до якої застосовується 

Міжнародний стандарт фінансової звітності 3 “Об’єднання бізнесу”. Така умовна компенсація в 

подальшому оцінюється за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки. 

Проценті витрати за фінансовими зобов’язаннями, що відносяться до категорії оцінюваних за 

амортизованою собівартістю, визнаються з використанням ефективної ставки відсотка у складі доходів 

або витрат. 

Фінансові зобов’язання можуть оцінюватись за справедливою вартістю з переоцінкою через 

прибутки/збитки в наступних випадках: 1) за похідними фінансовими інструментами; 2) в разі, якщо 

вони створені або придбані з метою наступного продажу або зворотного викупу. 

Згортання фінансових активів та зобов'язань 

Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати 

залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати 

зобов'язання одночасно. 

Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів 

Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових 

інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням 

ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших 

факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних 

паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на 

оцінку фінансових інструментів. 
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Використання ставок дисконтування 

Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовується для перерахунку майбутніх потоків 
доходів в єдине значення теперішньої (поточної) вартості, яка є базою для визначення ринкової 
вартості бізнесу. З економічної точки зору, в ролі ставки дисконту є бажана інвестору ставка доходу на 
вкладений капітал у відповідні з рівнем ризику подібні об'єкти інвестування, або - ставка доходу за 
альтернативними варіантами інвестицій із зіставляння рівня ризику на дату оцінки. Ставка дисконту 
має визначатися з урахуванням трьох факторів: 

а) вартості грошей у часі; 
б) вартості джерел, які залучаються для фінансування інвестиційного проекту, які вимагають 

різні рівні компенсації; 
в) фактору ризику або міри ймовірності отримання очікуваних у майбутньому доходів. 

Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів 

Визнання та оцінка основних засобів 

Основні засоби в цілому відображені за первісною (історичною)  вартістю  за вирахуванням 
накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення в разі їх наявності. Основні засоби 
обліковуються та відображаються у фінансовій звітності Товариства у відповідності з МСБО 16. 
Основними засобами Товариства  є матеріальні активи, очікуваний строк використання яких більше 1 
року. Первісна вартість основних  засобів включає ціну придбання, непрямі податки, імпортні мита, 
які пов’язані з придбанням основних засобів і не підлягають відшкодуванню, витрати на установку та 
налагодження основних засобів, доставку, а також інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням 
основних  засобів до стану, у якому вони придатні до використання із запланованою метою. Витрати  
на поліпшення основних засобів капіталізуються тільки в тих випадках, коли вони призводять до 
збільшення майбутніх економічних вигод від основного засобу. Всі інші витрати визнаються у звіті 
про фінансові результати у складі витрат у тому періоді, в якому вони понесені. Припинення визнання 
основних засобів відбувається після їх вибуття або в тих випадках, коли подальше використання 
активу, як очікується, не принесе економічних вигод.  

Основні засоби Товариства класифікують за такими групами ( класами) 

 машини та обладнання, з них: електронно-обчислювальні машини, інші машини для 
автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку 
інформації, пов’язані з ними комп’ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких 
визнаються роялті, та або програм, які визнаються нематеріальним активом), ксерокси, інші 
інформаційні системи, комутатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та 
засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж,  телефони (в тому числі стільникові), 
мікрофони і рації, факси, радіостанції, обладнання зв’язку, вартість яких перевищує  6 000,00 
грн.; 

 інструменти, прилади, інвентар (меблі); 

 інші основні засоби; 

 малоцінні необоротні матеріальні активи. 

Для визнання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних 
активів, визначення терміну їх корисного використання, визначення єдиних методологічних засад 
облікової політики необоротних активів і застосування методів оцінки та нарахування зносу створено 
технічну експертну комісію в складі керівників виробничих служб (відділів) Товариства.  

Амортизація.  
Амортизація основних засобів починається з  місяця, наступного за місяцем, коли такий актив стає 
придатним до використання. Амортизація нараховується з використанням прямолінійного методу 
шляхом списання вартості, яка амортизується протягом строку корисного використання активу. При 
введенні в експлуатацію встановлюються індивідуальні терміни корисного використання для окремих 
основних засобів виходячи з дійсного стану таких об’єктів (будівлі та споруди 20-50 років, машини та 
устаткування 10-15 років, інструменти, прилади та інші основні засоби 4-8 років). 
Строки використання основних засобів переглядаються у випадках: 

-зміни економічних вигід від використання груп (видів) основних засобів – комісією; 
-при капіталізації витрат (або при частковому списанню) окремого об’єкта основних засобів – 

робочою комісією. 
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Ліквідаційна вартість основних засобів визначається рівною нулю. 
Переоцінка здійснюється один раз на рік станом на 31 грудня при виникненні необхідності її 
проведення. Межу суттєвості для проведення переоцінки, а саме величину розриву між залишковою та 
справедливою вартістю основних засобів встановити на рівні 20 %.  

Переоцінка основних засобів тієї групи, об'єкти якої вже зазнали переоцінки, надалі має проводитися з 
такою регулярністю, щоб їх залишкова вартість на дату балансу суттєво не відрізнялася від 
справедливої вартості. 

Якщо у первинних документах, якими оформлюється придбання (виготовлення) основних засобів чи 
введення їх в експлуатацію безпосередньо не зазначається мета використання основного засобу 
(виробниче чи невиробниче використання), вважати, що основний засіб призначається для 
виробничого використання.  У протилежному разі, якщо основний засіб призначається для 
невиробничого використання, про це обов'язково повинно бути зазначено у первинних документах, 
якими оформлюється придбання, виготовлення чи введення в експлуатацію таких невиробничих 
основних засобів. 

Подальші витрати. 

Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне 

обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи 

збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші 

витрати, які задовольняють критеріям визнання активу. 

Нематеріальні активи 

Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації 

та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів 

здійснюється із застосуванням прямолінійного методу. Нематеріальні активи, які виникають у 

результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих 

прав.  

Амортизація нематеріальних активів з невизначеним строком користування (ліцензія) не проводиться. 

Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів 

На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може 

зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, 

якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке 

зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою 

вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком 

гудвілу) в попередніх періодах, Товариство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, 

застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення 

корисності амортизація основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення 

переглянутої балансової вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку 

корисного використання. 

Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для продажу 

Товариство класифікує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість 

буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. 

Непоточні активи, утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за 

найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на 

операції, пов'язані з продажем. Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від зменшення 

корисності при первісному чи подальшому списанні активу до справедливої вартості за вирахуванням 

витрат на продаж визнається у звіті про фінансові результати. 
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Облікові політики щодо оренди 

Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, пов'язані з 

правом власності на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди визнає фінансову 

оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорівнюють справедливій вартості орендованого 

майна на початок оренди або (якщо вони менші за справедливу вартість) за теперішньою вартістю 

мінімальних орендних платежів. Мінімальні орендні платежі розподіляються між фінансовими 

витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фінансові витрати розподіляються на кожен 

період таким чином, щоб забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на залишок зобов'язань. 

Непередбачені орендні платежі відображаються як витрати в тих періодах, у яких вони були понесені. 

Політика нарахування амортизації на орендовані активи, що амортизуються, узгоджена із стандартною 

політикою Товариства щодо подібних активів. 

Оперативна оренда  

Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив, фактично 

залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за угодою про 

операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від 

оренди за угодами про операційну оренду Товариство визнає на прямолінійній основі протягом 

строку оренди. Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, 

визнаються як витрати. 

З 01.01.2019 року застосовується МСФЗ № 16 «Оренда» з відображенням в активах та зобов’язаннях. 

Облікові політики щодо податку на прибуток 

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. 

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 ставок, чинних (або в основному чинних) на дату 

балансу. 

Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та являє собою 

податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між балансовою 

вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою базою. 

Відстрочені податкові зобов'язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць, що 

підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності 

наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використані 

тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів 

переглядається на кожну дату й зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що 

буде отриманий оподаткований прибуток, достатній, щоб дозволити використати вигоду від 

відстроченого податкового активу повністю або частково. 

Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть 

застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов'язань. Товариство визнає поточні та 

відстрочені податки як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за звітний період, окрім 

випадків, коли податки виникають від операцій або подій, які визнаються прямо у власному капіталі 

або від об'єднання бізнесу. 

Товариство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок належить до статей, які 

відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді. 

Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань  

Забезпечення 

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або 

конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), 
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що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і 

можна достовірно оцінити суму зобов'язання. 

Виплати працівникам 

Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після 

вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість короткострокових 

виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, 

які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних. 

Пенсійні зобов'язання 

Відповідно до українського законодавства, Товариство нараховує внески на заробітну плату 

працівників до Пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із 

поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані 

працівниками послуги, що надають їм право на одержання внесків, та  зароблена відповідна заробітна 

платня. Додатково Товариство не має недержавної пенсійної програми з визначеними внесками.  

Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності 

Доходи та витрати 

Товариство визнає дохід від надання послуг, коли (або у міру того, як) воно задовольняє зобов’язання 

щодо виконання, передаючи обіцяну послугу (тобто актив) клієнтові. Актив передається, коли (або у 

міру того, як) клієнт отримує контроль над таким активом.  

При визначені вартості винагороди від управління активами Товариство відповідно до МСФЗ 15 

використовує метод оцінювання за результатом. До методу оцінювання за результатом належить, 

зокрема, аналіз виконання, завершеного на сьогоднішній день, оцінки досягнутих результатів. 

Враховуючи принцип професійного скептицизму для змінної вартості винагороди розрахунок доходу 

здійснюється на кінець кожного місяця.  

Дохід від продажу фінансових активів визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх 

наведених далі умов: 

а) Товариство передає договірні права на одержання грошових потоків від такого фінансового 

активу; 

б) Товариство передало покупцеві ризики та переваги від володіння, пов’язані з фінансовим 

активів; 

в) за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка 

зазвичай пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими 

інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими активами; 

г) суму доходу можна достовірно оцінити; 

д) ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією; 

та 

е) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оцінити. 

Дивіденди визнаються доходом лише у разі, якщо: 

- право Товариства на одержання виплат за дивідендами встановлено; 

- є ймовірність, що економічні вигоди, пов’язані з дивідендами, надійдуть до Товариства; 

- суму дивідендів можна достовірно оцінити. 

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. 
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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. 

Витрати за позиками 

Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як частина 

собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати на позики, які 

безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як 

частина собівартості цього активу. 

Операції з іноземною валютою 

Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну 

Національного банку України на дату проведення операцій. 

Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в гривню за 

відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною 

собівартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату операції, немонетарні статті, які 

оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату 

визначення справедливої вартості. Курсові різниці, що виникли при перерахунку за монетарними 

статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому періоді, у якому вони виникають. 

Умовні зобов'язання та активи. 

Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Товариства. Інформація про 

умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні 

вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив 

розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним. 

Згортання фінансових активів та зобов'язань 

Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо існує юридичне право здійснювати залік 
визнаних у балансі сум і є намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати 
зобов'язання одночасно. 

Винагороди працівникам 

Винагороди працівникам Товариства враховуються як поточні так і довгострокові, в 
залежності від виду виплат відповідно до МСБО 19 «Виплати працівникам». 

Виплати працівникам включають: 
а) короткострокові виплати працівникам, такі як заробітна плата, оплачені щорічні відпустки 

та тимчасова непрацездатність, участь у розподілі прибутку та премії (якщо вони підлягають сплаті 
протягом дванадцяти місяців після закінчення періоду); 

б) виплати по закінченні трудової діяльності, такі як пенсії, інші види пенсійного 
забезпечення, страхування життя та медичне обслуговування по закінченні трудової діяльності; 

в) інші поточні виплати працівникам, включаючи додаткову відпустку за вислугу років або 
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оплачувану академічну відпустку, виплати з нагоди ювілеїв чи інші виплати за вислугу років, виплати 
за тривалою непрацездатністю, а також отримання частки прибутку, премії та відстрочену 
компенсацію, якщо вони підлягають сплаті після завершення дванадцяти місяців після закінчення 
періоду або пізніше; 

г) виплати при звільненні. 
У процесі господарської діяльності Товариство сплачує обов'язкові внески до Державного 

Пенсійного фонду за своїх працівників, в розмірі передбаченому Законодавством України. 

Власний капітал 

Зареєстрований капітал, включає в себе внески учасників.  
Товариство визнає резервний фонд в складі власного капіталу, сформований відповідно до 

Статуту Товариства. Резервний капітал визначається за підсумками року. 
Товариство нараховує дивіденди учасникам, які визнає як зобов'язання на звітну дату тільки в 

тому випадку, якщо вони були оголошені до звітної дати включно. 
Порядок розподілу накопиченого прибутку встановлюється Зборами учасників. 

Сегменти 

Товариство в силу своїх технологічних особливостей і сформованою практикою організації 
виробництва займається одним видом діяльності, тому операційні сегменти не виділені. 

У разі розширення масштабів діяльності Товариство буде подавати фінансову звітність 
відповідно до МСФЗ 8 «Операційні сегменти». 

Звязані сторони 

Операції з пов’язаними сторонами визначаються і відображаються у фінансовій звітності 
Товариства відповідно до МСБО 24 «Розкриття інформації про зв'язані сторони». 

Зв'язаними сторонами не вважаються: 
а) два суб'єкти господарювання, просто тому, що вони мають спільного директора або іншого 

члена провідного управлінського персоналу, або тому, що член провідного управлінського персоналу 
одного суб'єкта господарювання має суттєвий вплив на інший суб'єкт господарювання; 

б) два контролюючі учасники, просто тому, що вони здійснюють спільний контроль за 
діяльністю спільного підприємства; 

в) особи, що надають фінансування; 
г) профспілки; 
д) комунальні служби; 
е) департаменти та агентства органу державної влади, що не контролюють, не здійснюють 

спільного контролю або не мають суттєвого впливу на компанію, що звітує, 
є) просто тому, що вони мають звичайні відносини з компанією (навіть якщо вони можуть 

обмежувати свободу дії компанії або брати участь у процесі прийняття рішень компанії); 
ж) замовник, постачальник, суб’єкт господарювання, що отримав пільги (френчайзер), 

дистриб'ютор, генеральний агент, з яким компанія здійснює значний обсяг операцій, просто з причин 
економічної залежності, що виникає в результаті вищезазначеного. 

Форми фінансової звітності 

Товариство визначає форми подання фінансової звітності у відповідності з рекомендаціями 
МСБО 1. 

Баланс складається методом ділення активів і зобов'язань на поточні та непоточні 
(довгострокові). 

Звіт про сукупний дохід складається методом ділення витрат та доходів за функціональною 
ознакою. 

Звіт про зміни у власному капіталі представляється в розгорнутому форматі. 
Звіт про рух грошових коштів складається відповідно до МСБО 7 прямим методом. 
Примітки до фінансової звітності складаються у відповідності з обов’язковими вимогами до 

розкриття інформації, викладеними у всіх МСБО/МСФЗ. 

Додатково повідомляємо: 

- Консолідована фінансова звітність не складається. 

- Припинень (ліквідації) окремих видів діяльності не було. 

- Обмежень щодо володіння активами немає. 

- Участі у спільних підприємствах товариство не бере. 

- Виявлених помилок минулих років та пов’язаних з ними коригувань не було. 
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При складанні фінансової звітності за МСФЗ в 2019 р. Товариство дотримувалося принципів 
складання фінансової звітності, викладених у Концептуальній основі  складання фінансової звітності 
за МСФЗ та основних принципів, передбачених ст. 4 Закону України "Про бухгалтерський облік і 
фінансову звітність в Україні". 

При підготовці цієї фінансової звітності Товариство  застосувало тільки обов'язкові винятки.  

 

4. Використання оцінок  і припущень 

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва оцінок і припущень, 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. Фактичні результати можуть відрізнятися від 

поточних оцінок. Ці оцінки періодично переглядаються, і у разі потреби коригувань, такі зміни 

відображуються у складі фінансових результатів за період, коли про них стає відомо. 

4.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства 

Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, 

розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату. В 

інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних 

майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим 

інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості». 

4.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів 

Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки 

фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності 

оцінок, тому що:  

а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки 

базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін 

валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час 

оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та  

б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на 

доходи (витрати) може бути значним. 

Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок, 

волатильності, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і коригувань під 

час оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці вартості фінансових інструментів у разі 

відсутності ринкових котирувань мала б істотний вплив на відображений у фінансовій звітності 

чистий прибуток та збиток. 

Розуміючи важливість використання облікових оцінок та припущень щодо справедливої вартості 

фінансових активів в разі відсутності вхідних даних щодо справедливої вартості першого рівня, 

Керівництво Товариства планує використовувати оцінки та судження які базуються на професійній 

компетенції працівників Підприємства, досвіді та минулих подіях, а також з використанням 

розрахунків та моделей вартості фінансових активів. Залучення  зовнішніх експертних оцінок щодо 

таких фінансових інструментів де оцінка, яка базується на професійній компетенції, досвіді та 

розрахунках є недостатньою, на думку Керівництва є прийнятним та необхідним. 

Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати значний 

вплив на передбачувану справедливу вартість.  

4.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів 

Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових 

інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням 

ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших 

факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних 

паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на 

оцінку фінансових інструментів. 
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4.5. Використання ставок дисконтування 

Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовується для перерахунку майбутніх потоків 

доходів в єдине значення теперішньої (поточної) вартості, яка є базою для визначення ринкової 

вартості бізнесу. З економічної точки зору, в ролі ставки дисконту є бажана інвестору ставка доходу на 

вкладений капітал у відповідні з рівнем ризику подібні об'єкти інвестування, або - ставка доходу за 

альтернативними варіантами інвестицій із зіставляння рівня ризику на дату оцінки. Ставка дисконту 

має визначатися з урахуванням трьох факторів: 

а) вартості грошей у часі; 

б) вартості джерел, які залучаються для фінансування інвестиційного проекту, які вимагають різні рівні 

компенсації; 

в) фактору ризику або міри ймовірності отримання очікуваних у майбутньому доходів. 

Станом на 31.12.2019 облікова ставка Національного банку становила 13,5 % річних.  Інформація, що 

використана одержана з офіційного сайту НБУ за посиланням 

https://bank.gov.ua/monetary/stages/archive-rish 

4.6. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів 

Відносно фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю, Товариство на дату 

виникнення фінансових активів та на кожну звітну дату визначає рівень кредитного ризику.  

Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовими активами, які 

оцінюються за амортизованою вартістю, у розмірі очікуваних кредитних збитків за весь строк дії 

фінансового активу (при значному збільшенні кредитного ризику/для кредитно-знецінених 

фінансових активів) або 12-місячними очікуваними кредитними збитками (у разі незначного 

зростання кредитного ризику).  

Зазвичай очікується, що очікувані кредитні збитки за весь строк дії мають бути визнані до того, як 

фінансовий інструмент стане прострочений. Як правило, кредитний ризик значно зростає ще до того, 

як фінансовий інструмент стане простроченим або буде помічено інші чинники затримки платежів, 

що є специфічними для позичальника, (наприклад, здійснення модифікації або реструктуризації). 

Кредитний ризик за фінансовим інструментом вважається низьким, якщо фінансовий інструмент має 

низький ризик настання дефолту, позичальник має потужній потенціал виконувати свої договірні 

зобов'язання щодо грошових потоків у короткостроковій перспективі, а несприятливі зміни в 

економічних і ділових умовах у довгостроковій перспективі можуть знизити, але не обов’язково 

здатність позичальника виконувати свої зобов'язання щодо договірних грошових потоків.  

Фінансові інструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише на підставі 

того, що ризик дефолту за ними є нижчим, ніж ризик дефолту за іншими фінансовими 

інструментами Товариства або ніж кредитний ризик юрисдикції, в якій Товариство здійснює 

діяльність. 

Очікувані кредитні збитки за весь строк дії не визнаються за фінансовим інструментом просто на 

підставі того, що він вважався інструментом із низьким кредитним ризиком у попередньому звітному 

періоді, але не вважається таким станом на звітну дату. У такому випадку Товариство з'ясовує, чи мало 

місце значне зростання кредитного ризику з моменту первісного визнання, а отже чи постала потреба 

у визнанні очікуваних кредитних збитків за весь строк дії. 

Очікувані кредитні збитки відображають власні очікування Товариства щодо кредитних збитків. 

5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості  

5.1. 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 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного 

звітного періоду. 

https://bank.gov.ua/monetary/stages/archive-rish
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Класи активів та 

зобов’язань, 

оцінених за 

справедливою 

вартістю 

Методики оцінювання Метод оцінки 

(ринковий, 

дохідний, 

витратний) 

Вихідні дані 

Грошові кошти  Первісна та подальша оцінка грошових 

коштів здійснюється за справедливою 

вартістю, яка дорівнює їх номінальній 

вартості 

 

Ринковий Офіційні курси НБУ 

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 

(дисконтування 

грошових потоків) 

Ставки за депозитами, 

ефективні ставки за 

депозитними 

договорами 

Боргові цінні 

папери 

Первісна оцінка боргових цінних паперів 

як фінансових активів здійснюється за 

справедливою вартістю, яка зазвичай 

дорівнює ціні операції, в ході якої був 

отриманий актив. Подальша оцінка 

боргових цінних паперів здійснюється за 

справедливою вартістю. 

Ринковий, дохідний  Офіційні біржові 

курси організаторів 

торгів на дату оцінки, 

котирування 

аналогічних боргових 

цінних паперів, 

дисконтовані потоки 

грошових коштів 

Інструменти 

капіталу 

Первісна оцінка інструментів капіталу 

здійснюється за їх справедливою 

вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні 

операції, в ході якої був отриманий актив. 

Подальша оцінка інструментів капіталу 

здійснюється за справедливою вартістю 

на дату оцінки. 

Ринковий, 

витратний 

Офіційні біржові 

курси організаторів 

торгів на дату оцінки, 

за відсутності 

визначеного 

біржового курсу на 

дату оцінки, 

використовується 

остання балансова 

вартість, ціни закриття 

біржового торгового 

дня 

Інвестиційна 

нерухомість 

Первісна оцінка інвестиційної 

нерухомості здійснюється за собівартістю. 

Подальша оцінка інвестиційної 

нерухомості здійснюється за 

справедливою вартістю на дату оцінки. 

Ринковий, 

дохідний, 

витратний 

Ціни на ринку 

нерухомості, дані 

оцінки професійних 

оцінювачів 

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 
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потоки 

5.2. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» 

Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю 

Зміст 
Балансова вартість Справедлива вартість 

31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 

Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи та послуги 

- 34 345   

Дебіторська заборгованість за 
розрахунками з бюджетом 

- 9 269   

Дебіторська заборгованість за 
розрахунками з нарахованих доходів 

3 314 1 516 3 314 1845 

Інша поточна дебіторська 
заборгованість 

53 010 757 971 53 011 50 192 

Поточні фінансові інвестиції - 186 974   

Грошові кошти та їх еквіваленти 80 2 865 80 19 

Інші довгострокові зобовязання - 16 344   

Короткострокові кредити банків - 25 000   

Поточна кредиторська заборгованість  84 84 484 45 

Інші поточні зобов’язання  45 954 993 218 45 954 41 995 

Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування 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. Нематеріальні активи 

Нематеріальні активи 
На 31.12.2019 

(тис.грн.) 

На 31.12.2018 

(тис.грн.) 

Первісна вартість 10 10 

Знос 6 5 

Залишкова вартість на звітну дату 4 5 

7. Основні засоби 

Основні засоби На 31.12.2019 (тис. 

грн.) 

На 31.12.2018 

(тис.грн.) 
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Первісна вартість 4 4 

Знос 3 4 

Залишкова вартість на звітну дату - - 

8. Торгівельна та інша дебіторська заборгованість 

Торгівельна та інша дебіторська заборгованість складається з: 

 

31.12.18 31.12.17 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 34 345 

Заборгованість за розрахунками з бюджетом - 9 269 

Заборгованість за нарахованими доходами 3 314 1 516 

Інша поточна дебіторська заборгованість 53 010 757 971 

Торгівельна та інша дебіторська заборгованість 16 680 13 156 

 

Дебіторська заборгованість Товариства не має забезпечення. Прострочена дебіторська заборгованість 

відсутня. Товариство проводить аналіз та оцінку рівня кредитного ризику з використанням 

індивідуального підходу. 

В складі іншої поточної дебіторської заборгованості рахуються платежі  по договорам відступлення 

права вимоги, та договорам поворотної фінансової допомоги. 

Товариством не створюється резерв на знецінення з моменту первісного визнання дебіторської 

заборгованості  відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». 

9. Поточні фінансові інвестиції 

До складу поточних фінансових інвестицій входять: 

 Розміщені кошти на депозитному рахунку на сумму 162 000 тис.грн.; 

 Акції ПАТ Банк Український капітал акція 18.500.106шт на сумму 22 253 тис.грн.; 

 Інші інвестиції 2 721 тис. грн. 

10. Грошові кошти та їх еквіваленти 

Грошові кошти та їх еквіваленти включають: 

 

31.12.18 31.12.19 

Грошові кошти на поточних рахунках у банку 80 2 865 

Грошові кошти та їх еквіваленти 80 2 865 

11. Щз 

Протягом 2019 року управлінським персоналом  Товариства було прийнято рішення, щодо 

переведення незавершених капітальних інвестицій до активів утримуваних для продажу. Така 

перекласифікація активів виникла у зв’язку з намірами управлінського персоналу Товариства здійснити 

в майбутньому продаж таких активів (Будівля Готелю "Рассвет" загальною площею 11173,1 кв.м, що 

розташована за адресою: 49000, м. Дніпро). 

Таким чином, станом на 31.12.2019 р. необоротні активи та група вибуття, утримувані для продажу 

складають 47 878 тис.грн. та відображаються в бухобліку та фінзвітності на дату балансу за 

найменшою з двох величин — балансовою вартістю або чистою вартістю реалізації. 
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12. Довгострокові зобовязання і забезпечення 

Станом на 31.12.2019 р. довгострокова заборгованість у сумі 16 344 тис.грн виникла у результаті 

укладення договорів поворотної фінансової домомоги, строк повернення якої склав понад 12 місяців. 

13. Поточна кредиторська заборгованість 

Поточна кредиторська заборгованість включає: 

 

31.12.18 31.12.19 

Короткострокові кредити банків - 25 000 

Поточна заборгованість за товари, роботи, послуги 1 78 

Поточна заборгованість за розрахунками бюджетом 83 6 

Поточна заборгованість за розрахунками з оплати праці - 71 

Поточні забезпечення 25 46 

Інша поточна кредиторська  заборгованість 45 954 993 218 

Торгівельна та інша поточна кредиторська заборгованість 46 062 1 018 419 

Забезпечення витрат і платежів 

Поточні забезпечення станом на 31.12.2019 року складають 46 тис. грн. і складаються  з резерву 
відпусток. 

14. Капітал 

Статутний капітал 

Станом на 31.12.2019 року статутний капітал Товариства складає 9 000 000,00 грн. Станом на 

31.12.2019 року та статутний капітал Товариства сплачено грошовими коштами засновників повністю 

у встановлені законодавством України строки. 

Учасниками Товариства є: 

 

2019 

% 

2018 

% 

Астіон Євген Миколайович 45,00 45,00 

Астіон Василь Миколайович 45,00 45,00 

Астіон Ольга Олексіївна 10,00 10,00 

Всього 100,00 100,00 

Резервний капітал 

Резервний капітал Товариства не створюється. 

Нерозподілений прибуток (збиток) 

Розмір нерозподіленого прибутку Товариства станом на 31.12.2018 року складає 1 349 тис. грн. За 

2019 р. Товариством отримано збиток у розмірі 4 265 тис. грн. 

15 Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у Звіті про 

фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

Всі статті доходів і витрат, визнані у звітних періодах включено до складу Звіту про фінансові 
результати (Звіт про сукупний дохід). 
Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням 
зобов'язань. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів або збільшення 
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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.  
За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, дохід у Звіті про фінансові результати 
відображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, які призводять до 
збільшення власного капіталу Товариства.  
За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у Звіті про 
фінансові результати в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання.  

Доходи і витрати зазвичай враховуються за принципом нарахування залежно від ступеня завершеності 

конкретної операції, яка оцінюється як співвідношення фактично наданого обсягу послуг і загального 

обсягу послуг, які мають бути надані.  

15. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у Звіті 

про рух грошових коштів 

Звіт про рух грошових коштів за 2019 рік складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом, згідно з 

яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових 

виплат грошових коштів на нетто-основі. У звіті відображений рух грошових коштів від операційної, 

інвестиційної та фінансової, діяльності Товариства.  

Операційна діяльність полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності. 

Операційна діяльність є основним видом діяльності Товариства для отримання доходу від надання 
фінансових послуг. 

16. Судові розгляди 

Товариство залучена до великої кількості позовів і судових справ, пов'язаних з поточною 

діяльністю.  

Товариство оперативно реагує та надає докладні звіти щодо стану позовної роботи. Керівництво 

проводить оцінку, серед інших факторів, ступеня ймовірності несприятливого результату і можливості 

отримання збитків. 

Результат судових розглядів часто непередбачуваний і, хоча Товариство вважає, що вона надійно 

захищена в цих питаннях, їх результат може виявитися несприятливим. Це може негативно вплинути 

на фінансовий стан Товариства в наступні звітні періоди. 

17. Оподаткування 

Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозволяють більш 

ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному економічному 

середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо 

податкові ограни підпадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної 

діяльності Товариства, ймовірно, що Товариство змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи 

та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви 

під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва, Товариство сплатило 

усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть 

переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років. 

18. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших 

фінансових активів 

Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної 

нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути 

реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства. 

Ступінь повернення активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться 

поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Товариству 

визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку керівництва 
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Товариства, виходячи з наявних обставин та інформації, кредитний ризик для фінансових активів 

Товариством визначений як дуже низький, тому кредитний збиток не був визнаний при оцінці цих 

активів. 

19. Пов'язані сторони 

Зв'язаними вважають сторони, одна з яких має можливість контролювати іншу або здійснювати 
суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень іншою стороною, як це визначено в 
МСБО 24 "Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін". Рішення про те, які сторони являються 
зв'язаними, приймають не тільки на основі їх юридичної форми, але і виходячи з характеру стосунків 
між зв'язаними сторонами. 
Товариство приймає політику взаємовідносин із пов'язаними особами без спеціального 
ціноутворення. Операції із пов'язаними особами відображуються виключно за принципом 
«справедливої вартості» на підставі договорів з врахуванням інтересів обох сторін. 
Товариство визначило наступних пов’язаних осіб: 
- Засновник - Астіон Василь Миколайович; 
- Засновник - Астіон Євген Миколайович; 
- Засновник - Астіон Ольга Олексіївна; 
- управлінський персонал. 
Значних операції з пов’язаними сторонами, що виходять за межі звичайного перебігу господарської 
діяльності суб’єкта господарювання в Товаристві не було. 

20. Цілі та політики управління фінансовими ризиками 
Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з ризиками і вартість чистих 
активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб’єктивних 
чинників 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. 

21. 7.3.1. Кредитний ризик 

Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе 
виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. 
Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в 
банках, облігації та дебіторська заборгованість. 
Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка 
кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша 
доступна інформація до їх спроможності виконувати боргові зобов’язання. Товариство використовує 
наступні методи управління кредитними ризиками: 

 ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів; 

 ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою 
групою); 

 ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за 
Національною рейтинговою шкалою; 

 ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту 
та неповернення депозитів протягом останніх п’яти років. 

Кредитний ризик станом на 31.12.2019 року Товариством не застосовувався . 

22. Ринковий ризик 

Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три 
типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у 
зв’язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних 
курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції, облігації та інші 
фінансові інструменти. 
Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 
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фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають 
унаслідок відсоткового ризику 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. Серед методів пом’якшення цінового 
ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та 
інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком. 
Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 
фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів. 
Для мінімізації та контролю за валютними ризиками Товариство контролює частку активів, 
номінованих в іноземній валюті, у загальному обсягу активів. Оцінка валютних ризиків здійснюється 
на основі аналізу чутливості. 
Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво 
Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи 
Товариства, так і на справедливу вартість чистих активів. 
Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року операцій на які мав би влив ринковий, а також 
інший ціновий, валютний та відсотковий ризики Товариство не має. 

23. Ризик ліквідності 
Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов’язань, 
пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або 
іншого фінансового активу. 
Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство 
аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими 
активами, зобов’язаннями, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. 
Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов'язаннями Товариства в розрізі 
строків погашення представлена наступним чином: 

Рік, що закінчився 31 грудня 2019 
року 

До 1 
місяця 

Від 1 місяця 
до 3 місяців 

Від 3 
місяців до 1 
року 

Від 1 
року до 
5 років 

Більше 5 
років 

Всього 

Інші поточні зобов’язання - - 993 218 - -  

Всього - - 132 064 - -  

24. Управління капіталом 

Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей: 

 зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі 
забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам; 

 забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на 
послуги Товариства, що відповідають рівню ризику. 

Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому 
керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих 
висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або 
фінансування, а також виплати дивідендів та погашення існуючих позик.  
Станом на 31 грудня 2019 року статутний капітал Товариства сформований та сплачений грошовими 
коштами в повному обсязі в сумі 9 000 тис. грн.  
Товариство розглядає управління капіталом як систему принципів та методів розробки і реалізації 
управлінських рішень, пов'язаних з оптимальним формуванням капіталу з різноманітних джерел, а 
також забезпеченням ефективного його використання у діяльності Товариства. Ключові питання та 
поточні рішення, що впливають на обсяг і структуру капіталу, а також джерела його формування, 
розглядаються управлінським персоналом. Механізм управління капіталом передбачає чітку 
постановку цілей і завдань управління капіталом, а також контроль за їх дотриманням у звітному 
періоді; удосконалення методики визначення й аналізу використання усіх видів капіталу; розроблення 
загальної стратегії управління капіталом. 
Управлінський персонал здійснює огляд структури капіталу на кінець кожного звітного періоду. При 
цьому проводиться аналіз вартості капіталу, його структура та можливі ризики. На основі отриманих 
висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або 
фінансування, а також виплати дивідендів та погашення існуючих позик. Товариство може 
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здійснювати регулювання капіталу шляхом зміни структури капіталу. Система управління капіталом 
може коригуватись з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або стратегії 
розвитку. 
Управління капіталом Товариства  спрямовано на досягнення наступних цілей: 

 зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі 
забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам; 

 забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на 
послуги Товариства, що відповідають рівню ризику; 

  дотримання вимог до капіталу, встановлених регулятором, і забезпечення здатності 
Товариства функціонувати в якості безперервного діючого підприємства.  

25. Події після дати балансу 

Відповідно до засад, визначених МСБО 10 щодо подій після дати балансу, події що потребують 
коригування активів та зобов'язань Товариства - відсутні. 
 
  

Керівник   Толкачов Є.В. 

 
(підпис) (ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер   
 

 
(підпис) (ініціали, прізвище) 

 


