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ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  

 

ДУМКА ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ 

Ми провели аудит річної фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АКТИВ+»  (надалі – ТОВ «ФК 

«АКТИВ+»/Товариство)  за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, а саме: балансу (звіту про 

фінансовий стан) станом на 31.12.2020р., звіту про фінансові результати (звіту про сукупний 

дохід), звіту про власний капітал, звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною  

датою, та Приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових 

політик. 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних в розділі «Основа для 

думки із застереженням», перевірена фінансова звітність ТОВ «ФК «АКТИВ+» відображає 

достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2020 року, 

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

до  Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та відповідає вимогам законодавства 

України, що регулює питання бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

 

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ 

За результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2020 рік ми 

зауважуємо наступне: На балансі Товариства станом на 31.12.2020 року обліковуються поточні 

фінансові інвестиції у сумі 2385 тис.грн., за ціною придбання, що становить 48,09% валюти 

балансу. У складі інвестицій обліковуються інвестиційні сертифікати у кількості 251 шт. 

номінальною вартістю 1000,00 грн./шт. ПВНЗІФ «Гарантований дохід» КУА «Власний капітал». 

За інформацією отриманою з сайту https://www.csd.ua, встановлено, що згідно Рішення НКЦПФР 

№732 від 05.12.2019 року було зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку у зв’язку 

з анулюванням ліцезії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з 

управління активами, тому підтвердити вартість поточних інвестицій не є можливим. На думку 

аудитора, вплив зміни в оцінках інвестицій може бути значним проте не всеохоплюючим для 

фінансової звітності Товариства, враховуючи, що остаточного рішення про заборону торгівлі 

цінними паперами чи анулювання на звітну дату не оприлюднено. 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, 

іншого надання впевненості та супутніх послуг. Нашу відповідальність згідно з цими стандартами 

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

Ми є незалежними по відношенню до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АКТИВ+» згідно з Кодексом етики 

професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (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. 

 

https://www.csd.ua/
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Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. 

 

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. Ми 

встановили, що ключові питання, про які необхідно повідомити в нашому звіті, окрім тих, які є 

основою для думки із застереженням,  відсутні.  

 

ІНФОРМАЦІЯ, ЩО НЕ Є ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ ТА ЗВІТОМ АУДИТОРА 

ЩОДО НЕЇ  
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація 

складається з інформації, яка подається до Національного банку України, але не є фінансовою 

звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї.  

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

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

У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з 

іншою інформацією, зазначеною вище,  та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність 

між іншою інформацією та 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, ми доходимо висновку, що  існує суттєве 

викривлення   цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт.  Ми не виявили 

таких фактів,  які  потрібно було б  включити до  звіту. 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ФІНАНСОВУ 

ЗВІТНІСТЬ  

Управлінський персонал ТОВ «ФК «АКТИВ+» 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, 

за необхідності, питання, пов’язані з безперервністю діяльності, та використовуючи принцип 

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 складання фінансової звітності Товариства. 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА 

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 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 

дотримуємось професійного скептицизму 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 не виявлення суттєвого викривлення 
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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, які поставили б під значний сумнів можливість товариства продовжити безперервну 

діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми 

повинні привернути увагу в своєму 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 компанію 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 відображення. 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, 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 застосовне, щодо відповідних застережних заходів. 

 

 

ЗВІТ ВІДПОВІДНО З ІНШИМИ ЗАКОНОДАВЧИМИ ТА НОРМАТИВНИМИ 

ВИМОГАМИ 

1. Основні відомості про Товариство (таблиця 1):  

Таблиця 1 

 

Повна назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ   «ФІНАНСОВА 

КОМПАНІЯ «АКТИВ+»  

Скорочена назва ТОВ «ФК «АКТИВ+» 

Код ЄДРПОУ 40798400 

Місцезнаходження 01024, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 13/1, 

кімната 417  

Дата державної реєстрації 01.09.2016 року № 1 070 102 0000 064799 

Дати внесення останніх змін до 

установчих документів 

Рішення №20/12-2019 від 12.12.2019 року 

Остання редакція статуту 

Перелік ліцензій (дозволів)  Товариства 

на провадження певних видів діяльності 

із зазначенням терміну їх дії. 

Свідоцтво Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг України про реєстрацію фінансової установи  

фінансової установи  серії ФК № 812 від  18.10.2016 

року. 

Ліцензія на надання послуг з факторингу від 

30.05.2017 року – Розпорядження Нацкомфінпослуг 

№2088 від 30.05.2017 року 

Основний вид діяльності за КВЕД 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім 

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

основний 

64.19 Інші види грошового посередництва; 
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64.91 Фінансовий лізинг; 

66.11 Управління фінансовими ринками 

Керівник  Крузе Еліна Станіславівна (Рішення №12/11-19 від 

12.11.2019 року, Наказ №10-к від 12.11.2019 року  

Головний бухгалтер Приходько Тетяна Василівна (Наказ №09-к від 

12.11.2019 року) 

Середня кількість працівників 1 

 

Інформація стосовно фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК «АКТИВ+»  

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2020 року, 

є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) та Міжнародні стандарти бухгалтерського 

обліку (МСБО). Тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. 

 Активи, їх облік та оцінка. 

Станом на 31.12.2020 року на балансі Товариства у складі необоротних активів 

обліковується довгострокова дебіторська заборгованість у сумі 2186 тис.грн., згідно договору 

№БВ16-9/11 від 09.09.2016 року. У складі оборотних активів обліковуються дебіторська 

заборгованість за товари, роботи, послуги у сумі 379 тис.грн. (нараховані відсотки за договорами 

фінансування від відступлення права вимоги (факторингу); дебіторська заборгованість за 

розрахунками за виданими авансами у сумі 2 тис.грн., грошові кошти на рахунках у сумі 7 тис.грн. 

та поточні фінансові інвестиції у сумі 2385 тис.грн. (що є підставою для надання думки із 

застереженням). Загальна вартість активів становить 4959 тис.грн.  

Інформація щодо зобов’язань. 

Товариство має довгострокові зобов’язання, що складається з зобов’язань за виданими 

векселями у сумі 1100 тис.грн. 

Товариство має поточні зобов’язання у розмірі 184 тис. грн., куди відноситься поточні 

забезпечення у сумі 26 тис.грн. та інші поточні зобов’язання, що становлять 158 тис.грн.  

Розкриття інформації про доходи та витрати. 

       На думку аудитора, в усіх суттєвих аспектах бухгалтерський облік доходів від звичайної 

діяльності Товариства ведеться у відповідності до норм МСБО 18 «Дохід». 

    Основною вимогою до фінансової звітності Товариства щодо доходів і витрат є 

відповідність отриманих (визнаних) доходів сплаченим (визнаним) витратам, які здійснюються з 

метою отримання таких доходів. 

 

Визнання доходів за 2020 рік  

     У 2020 році загальний дохід склав 563 тис. грн. (доходи від погашення боржниками 

кредитної заборгованості за договорами фінансування від відступлення права вимоги за 

факторинговими операціями – 163 тис. грн та нарахованих відсотків за договорами фінансування 

від відступлення права вимоги за факторинговими операціями – 400 тис. грн.).  

 

Визнання витрат за 2020 рік  

     Витрати визнаються в звіті про фінансові результати, якщо виникає зменшення в 

майбутніх економічних вигодах, пов'язаних із зменшенням активу або збільшенням зобов'язання, 

які можуть бути надійно виміряні. 

 Загальні витрати Товариства в 2020 році складають 339 тис. грн., та складаються з 

адміністративних витрат у сумі 303 тис.грн., інших операційних витрат у сумі 22 тис.грн. та інших 

витрат у сумі 14 тис.грн. 

 Фінансовим результатом вiд звичайної діяльності у звітному періоді є отриманий прибуток 

у сумi 224 тис. грн. 

Інформація до Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом). 

Рух коштів від операційної діяльності товариства в 2020 році складає 43 тис.грн., від 

фінансової діяльності – (65) тис.грн. Чистий рух коштів за звітний період (22) тис. грн. 

Залишок грошових коштів та  їх еквівалентів на 31.12.2020 року на рахунках у банках 

складає 7 тис. грн.  

Інформація до Звіту про власний капітал (зміни у власному капіталі) 

Власний капітал на кінець звітного періоду становить 3675 тис. грн., що складається з 

зареєстрованого статутного капіталу Товариства у сумі 7000 тис.грн., капіталу у дооцінках у сумі 
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(1724) тис.грн. та непокритого збитку у сумі (1601) тис.грн. Резервного капіталу не створювалось. 

Облік власного капіталу відповідає вимогам облікової політики Товариства та нормативним актам, 

які чинні в Україні, облікові дані достовірні та тотожні даним фінансової звітності. 

Інформація про статутний та власний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АКТИВ+».                       
Товариство було створене згідно Протоколу №1 від 31 серпня 2016 року, зареєстроване 

01.09.2016 року за номером 1 070 102 0000 064799. 

Згідно Статуту єдиним учасником (засновником) Товариства є юридична особа за 

законодавством України – Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРТНЕР+» (код 

ЄДРПОУ 40773501, місцезнаходження: 01021, м.Київ, Печерський узвіз, 13, офіс 9). 

Для забезпечення діяльності за рахунок грошових внесків учасника створений статутний 

капітал в розмірі 7 000 000,00 гривень. 

Так, 09.09.2016 року єдиний учасник Товариства вніс до статутного капіталу ТОВ «ФК 

«АКТИВ+» грошові кошти в розмірі 7 000 000,00 грн., що підтверджено у Звіті незалежного 

аудитора щодо фінансової звітності за 2018 рік, виданого ТОВ «Аудиторська фірма «Олеся», номер 

в реєстрі АПУ 4423, де зазначено, що статутний капітал було сплачено у повному обсязі 

грошовими коштами учасника, що підтверджено наступними документами: 

Таблиця 2 

Платіжне доручення Банк Сума, грн. 

Дата №   

09.09.2016 1 ПАТ «АКБ «Львів», код банку 

325268 

1 000 000,00 

2 1 000 000,00 

3 1 000 000,00 

4 1 000 000,00 

5 1 000 000,00 

6 1 000 000,00 

7 1 000 000,00 

Всього   7 000 000,00 

 

Таким чином, станом на 09.09.2016 року Статутний капітал Товариства заявлений та 

зареєстрований органами державної реєстрації, внесений грошовими коштами засновником у 

повному обсязі.  

Це підтверджується первинними документами, записами по бухгалтерському рахунку 40 

«Зареєстрований (пайовий) капітал» та відображенням цієї суми в розділі 1 пасиву балансу по 

статтях «Зареєстрований капітал» (рядок 1400).  

 

Станом на 31.12.2020 року статутний капітал Товариства становить 7000000,00 грн. 

Учасник Товариства – Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРТНЕР+», код ЄДРПОУ 

40773501. Статут в останній редакції затверджено Рішенням №20/12-2019 від 12.12.2019 року. 

Власний капітал 

Власний капітал ТОВ «ФК «АКТИВ+» станом на 31.12.2020 року складає 3675 тис. грн., що 

складається з зареєстрованого капіталу – 7000 тис. грн., капіталу у дооцінках у сумі (1724) тис.грн. 

та непокритого збитку у сумі (1601) тис.грн. 

На нашу думку, розмір власного капіталу ТОВ «ФК «АКТИВ+» за даними фінансової 

звітності станом на 31.12.2020 року відповідає вимогам п.1, Розд. ХІ «Положення про державний 

реєстр фінансових установ» (Розпорядження Держкомфінпослуг № 41 від 28.08.2003 року із 

змінами). 

 

На підставі даних фінансових звітів проведено розрахунок окремих показників 

фінансового стану та чистих активів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АКТИВ+» 

Таблиця 3 

Назва коефіцієнтів Показники ліквідності 
Нормативне 

значення 

Станом на 

31.12.2019 

Станом на 

31.12.2020 
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Коефіцієнт  загальної 

ліквідності 

    Ф.1 рядок  1195 / 

Ф.1 рядок 1695 
>1 47,39 15,07 

Коефіцієнт  абсолютної 

ліквідності 

Ф.1 рядок 1160+ рядок 1165/ 

Ф.1 рядок 1695 
0,25-0,5 47,33 13,00 

Показники фінансової стійкості 

Коефіцієнт   покриття 

зобов’язань власним 

капіталом 

Ф.1 (рядок1595+ рядок 1695/ 

 Ф.1 рядок 1495 <1 0,29 0,35 

Коефіцієнт фінансової 

стійкості/ 

платоспроможності, 

автономії 

      Ф.1  рядок 1495 / 

   Ф.1 рядок 1900 
>0.5 0,78 0,74 

 

На підставі значень, розрахованих вище коефіцієнтів, можливо охарактеризувати  

фінансовий стан Товариства  на 31.12.2020 р., як  задовільний, але такий, що потребує покращення 

стану власного капіталу. 

Значення показників на звітну дату балансу дозволяє свідчити про достатній рівень 

абсолютної ліквідності, рівень покриття зобов'язань власним капіталом та фінансової стійкості 

(автономії) дещо занизький. Динаміка наведених показників фінансового стану свідчить про те, 

що у Товариства є можливості продовжувати свою фінансово-господарську діяльність у 

найближчому майбутньому.  

Розкриття інформації  щодо перевищення вартості чистих активів ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АКТИВ+» над 

зареєстрованим розміром статутного капіталу станом на кінець звітного періоду 

       Під вартістю чистих активів Товариства розуміється величина, яка визначається шляхом 

вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до 

розрахунку.  

 

Розрахунок вартості  чистих активів  

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

«АКТИВ+» станом на 31.12.2020 року: 

 

                                                                                                                                     Таблиця 4                                                                                                                                                                       

Найменування показника За звітний період 

(тис. грн.) 

За попередній 

період (тис. грн.) 

Активи (строка 1300 Балансу), усього  4959 5172 

Зобов'язання (строки 1595, 1695, 1700, 1800), усього 1284 1152 

Розрахункова вартість чистих активів на 31.12.2020 

року: загальна сума активів/рядок балансу 1300/  - 

загальна сума зобов’язань /сума рядків балансу 

1595,1695, 1700, 1800) 

3675 4020 

Сплачений Статутний капітал 7000 7000 

Величина перевищення чистих активів (нетто-активів) 

над розміром  сплаченого статутного капіталу 

(3325) (2980) 

      На кінець звітного періоду вартість нетто-активів (чистих активів) Товариства складає 3675 

тис. грн. та  на 3325 тис. грн. є меншим розміру  сплаченого статутного капіталу Товариства, але 

відповідає вимогам регулятора.  

 

Інформація про пов’язаних осіб  

Пов'язаними сторонами вважаються сторони, якщо одна сторона має можливість 

контролювати іншу сторону або здійснювати  суттєвий вплив  на прийняття фінансових та 
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операційних рішень іншою стороною. Пов’язані сторони  Товариства включають учасників, 

ключовий управлінський персонал, підприємства, які мають спільних власників та перебувають під 

спільним контролем, підприємства, що перебувають під контролем ключового управлінського 

персоналу, а також компанії, стосовно яких  на Товариство є істотний вплив. 

У таблиці 5 представлені пов’язані сторони Товариства:  

Таблиця 5 

№ Пов’язана сторона  Підстава 

1 ТОВ «ПАРТНЕР+», код ЄДРПОУ 

40773501 

Учасник ТОВ «ФК «АКТИВ+», якому 

належить 100% частки у статутному капіталі. 

2 Крузе Еліна Станіславівна Директор ТОВ «ФК «АКТИВ+» 

Операції з пов’язаними особами, що виходять за межі нормальної господарської діяльності, 

відсутні. 

 

Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у 

фінансової звітності, проте  можуть мати суттєвий вплив на фінансовий  стан 

По заяві управлінського персоналу після дати балансу були відсутні події, що можуть мати 

суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства. 

Ми проаналізували інформацію щодо  наявності подій після дати балансу, які не знайшли 

відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан 

Товариства. Керівництво  Товариства  уважно стежить за розвитком подій пов'язаних з пандемією, 

в тому числі  як COVID-19 може вплинути на фінансовий стан Товариства, його клієнтів. 

Керівництво Товариства визнало що ця подія не  вимагає коригування  для фінансової звітності за 

2020 рік. Відповідно фінансовий стан на 31.12.2020 року та результати діяльності  за рік що 

закінчився 31 грудня 2020 року, не були скориговані на вплив подій пов’язаних з COVID-19. 

В той же час зауважуємо, що керуючись Міжнародним стандартом аудиту 560 «Подальші 

події» аудитор не несе відповідальності за здійснення процедур або запитів стосовно фінансових 

звітів після дати аудиторського висновку. Протягом періоду, починаючи з дати надання звіту 

незалежних аудиторів до дати оприлюднення фінансових звітів, відповідальність за інформування 

аудитора про факти, які можуть вплинути на фінансові звіти, несе управлінський персонал.  

 
 

Основні відомості про аудиторську фірму: 

Таблиця 6 

Повне найменування юридичної особи відповідно до 

установчих документів: 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Аудиторська фірма «Аудит-Стандарт» 

Код за ЄДРПОУ: 32852960 

Свідоцтво про відповідність системи контролю 

якості 

Номер бланку 0795, Рішення АПУ №362/4 від 

26.06.18, дійсне до 31.12.2023 

Включено до розділів Реєстру аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності під реєстраційним номером 

3345 

 

Розділ: СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Розділ: СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ 

ОБОВ’ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ 

ЗВІТНОСТІ 

Прізвище, ім’я, по батькові аудиторів, що брали 

участь в аудиті; номер, серія, дата видачі 

сертифікатів аудитора, виданих Аудиторською 

палатою України: 

аудитор Титаренко В.М. (сертифікат аудитора № 

006083, серія «А», номер в реєстрі 100406); 

 аудитор Муратова К.В. (сертифікат аудитора № 

007125, серія «А», номер в реєстрі 100399)   

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту: 

- дата та номер договору на проведення аудиту № 12-32/21 від 04.02.2021 
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TOBAPIICTBO 3 OENIE)I(EHOrc BIIIIOBIAA.IILHICTIO "tDIHAHCOBA ITOMIIAHLfl :a e,Ip[OY

sa KOATYY
:a KOfIOf
:a KBE,{

0505610551

6araHc (3oir rrpo QiHaucooxii crax)
3l rpysHn 2020

@opua "\!l Koa ra,ffi)',

AKTIIB

HI KATTITAJIbHI IHBCCTHUII

Bapfi oTL AOBTOOIpOI(OBXX olOrOflYHHX aKTHBtB

Haronxqesa avopru:aqir aoBrocrpoKoBnx 6iororiqHxx arrxsrs

rxi o6lixonlrcmos 3a MeroroM )qaori s xanimri
iHuxx ni,4npxeuorn

SiHaHooni isseorxuii

TpoceHr no,{amoBl aKTHBH

rpoceHl aKBr3HulHHl BHlpaTH

3alxuox xourrin y qeHrpa,ri:oaaHxx orpaxoBHx pe3epaHxx $oHgax
IHui Heo6oporui arruru

He:aoepuene nxpo6nuqmo

tro3HTH nepeorparyBaHHt

.[e6iroposra :a6opronauicrl :a npo4yrqiro, roeapn, po6onr, noo,[yrH

,(e6ircpcsxa :a6oproaanicrl 3a po3paryHKaMH:

y rcMy cHonl 3 IroAaffiy Ha

TopobKa 3atoproBaHrorb 3a po3parytrKaMu 3 HapaxoBaHHx AoxoAlB

rcpcbl(a 3aoopfoBaHloTb 3a po3paryHKaNlH l3 BHyTpltxHtx po3paxyHKlB

rovHi $inauooni iHseomuii

Burparx uaii6ymix nepioais
9acrxa nepeorpaxoBxXa y crpa\oBHx pe3epBax

y rouy .rxcd a:

p€3epBax AoBtoorpoKoBHx :o6oa'q:aHL

pe3epBu 30HmlB aoo pe3epBu HaneruHx BHnrar



pe3epBax He3aPooneHHx npeMtft 1 183

IHUHX CTpaXOBT{X pe3epBax 184

lHrxr ooopoTHl aKTUBH I 190

Ycboro 3a posAiJroM ll I 195 2 417 2 773

lll. HeoooporHi alCrHBH, yrpHMyBaHi AJrfl npoAarq/, Ta rpyll]{ BH6yrrfl 1200

BmaHc 1300 5 172 4 959

II. flonrocrporoBi 3060Btfl3auHn i ra6esneqeHun

pe3epB AoBroorporcosux so6os'qlauL

IIL lloroqui 3o6oB'n3annn i

Kpe.qHTopcr,Ka :a6opronaHiom ra:

3 Heo6oporHHMt| aKTtrBaMff,

yrpHMyBaH[MH AJrf npoAarg/, Ta

Kepianur

Ionosrrlft 6yxra.rrrep

i-BH"-qa;ffi; B noprAry, aoraHoBrreHoMy

Kpyre Enina Cranic.rrasiBHa

flpuxogrro Terrna Bacuninna

Bnaiqr.r, qo peari:ye aepxaBHy nolirury y crfepi oraruor.urr.



fiara (pir, Micqur, vuclo)

flhnpseycrno TOBAPIICTBO 3 OEMEXEHOIO BIAIIOBIAAJIbHICTIO :a e[PflOY
'' @IHAHCOBA KOMIIAHIS'' AKTLIB+''

(HafiuexynaHur)

3air npo Qirranconi pe3y,'rr,rarlr (3nir npo clxynHnii gox[)
3a Pitc 2020 p.

KOror
20201 t2 I 31

(Dopl.ra N2 Koa sa AKyAI--T8010031
I. @IHAHCOBI PE3YNbTAT}I

Crarrs Koa
prrAHa

3a reirrrufi
nepio4

3a asa"rori.uurri
uepiog

loIIepel!Hbofo
poNy

1 ) 3 .l

Hr.rcrnfi .noxi.q si.q pea,'Ii3aqii npo.ry'nuii (ronapin, po6ir nocal'r) 2000

Vrcmi sapo6teui cmpax06i npeuii' 20 t0
n peui i' ni dntrc ct u i, o anoa ct cv.ua 20tI
npeu i i, ne pe dq x i V n e pe c mpox.yqctH H tt 20 t2
suiua pesepey uesapo6.nerutx npe.uit1, Banosct c)).,\tct 2013

suiuq qactnxu nepecmpqxorttKis y pesepai uesapolteuux
noeuiti

2011

Co6inapricrb peari3oBaHoi npoayxuii
(ronapin,po6ir, noc.nyr) 2050 ( ) )

Vucmi noueceui zdttmxtt 3q cmpaxortlttu aunttamcu,ttl 2070

Banosuii:
npr,r6\,"ron 2090

s6r.rroK 2095 ( )

loxid (aumpamu) eid suiuu y pqepsax doezocmpoxoottx
3o6os'fl3aHb

2105

Ioxid (eumpamu) eid 3JuiHu iHutux cmpaxosttx petepeis 21 t0
suiua iuruux cmpoxosux pe3epsts, scLttooa cy"va 2111

3,MiHa LlacmKu nepecmpqxoeuxia a iuutux cmpqxosttx pe3epsax 2t12
IHuri onepauiirHi aoxo.qu 2120 563 382

y moult uuctti:
doxid eid wiuu oapmocmi aKmuBiB, flKi otliHtotombc, 3ct

cnpaeednrcoru eapmicmrc

212 I

doxid aid nepsicHozo 6u3HaHHfl 6iotoeiqrux axmuaio i
c it bc b Ko zocnodapc bKo i' np od)Ktli i'

2122

doxid eid suKopucmctHut xorumie, susinbHeHux sid
onodamxveauun

2123

Aguinicrparuaui nurparra 2130 ( 303 ) (r7e)
Bra:mapr Ha s6yr 2150 ( ) ( )

I Huri onepaq iinti swrp a'rla 2180 22 ) ( 304 )

V WO"MY Llllcr'll:

iltmpctmu sid zuiutr oapmocrui axmueia, ttKi o4iHtorcmbcr 3a

cnpasednusoru sapmicmrc

218I

sumpctmu aid nepaicuozo au3HctHltt diottozi,auux axmuaie i
citr t'c r, xo eocn odapc oxo i' npodyK4i i'

2182

@iHaucosuii pe3y,,rbrar nit onepauil".tuoi Aiqr suocri :

npn6yrox 2190 238

:6r.r'rorc 2195 ( ) ( l0l )

loxoa ni.q ) racri s Kanirani 2200
IHrui $iHaHcosi AoxoAr,r 2220 I

Inui AoxoAr.r 2240
y mouy uuctri:
doxid eid draeodiiiuol' donouozu

111 Izz+1

OiHaHcoai Bwraarvr 2250 ( ) ( )
Brparvr nia r racri s Kanirani 2255 ( ) (

Inrui sHTparH 2270 ( )t4 (

Ilpu6yrnox (s6mnox) aid arunrc1t iucfi,tn\ii ua uoHemapHi cmommi 2275

(

)

)



[lpo4oaxeuun Ao$axa2
(DiHancoeuft pe3yJrr,Tar Ao otroAarKyBaHHfl :

npu6yrox 2290 224

s6Hrorc 2295 ( ( 100

Bnrparn (aoxig) 3 noAarrry ua npra6yror< 2300

Ilpu6yror (:6nror) nig npunraHeHoi AisrrHocri utcrq

ONO.IIATK\r'BAHTUI

2305

r{ucrufi 
Qinauconraii p$yJrbrar:

upra6l"ror 2350 224

s6r.rroK 2355 ( 100

I. CYKYTIHI'.IIINC)x

Crarrq Koa

prrAr(a

3a rsirHuft
nepioa

3a aHaroriqrurft

nepioa

[o[epeAHboro

DoKY

I ,,
3 4

.{ooqinra (vuiHxa) neo6oporHrx alcrrasir 2400

,{ooqinrca (yqiHr€) QiHanconrx iHcrpyrraenrin 2405

HanonprqeHi rcypcopi pisnuqi 24t0
rlacrca iuuoro cyKynHoro Aoxory acoqifiosaHrx ra cni;rrHrx
niannHeNlcrs

2415

lnruufi cyrynHnfi AoxiA 2445

Inruuii cyrynHufi AoxiA Ao onoAarmyBaHHq 2450

lloAarorc Ha npn6yron, nor'.a3auHfi s isruuv cyKynHI,IM AoxoAoM 2455

IHuruft cyrynHufi aoxiA nic.rls onoAarmyBaHHfl 2460

Cyxynnuii aoxia (cyrr,ra pngrin 2350, 2355 ra2460'1 2465 224 100)

vrfrr

III. EJIEMEHTI,I OTIEPA HI{X BrITPA

Harna crarri Kol
prrIKa

3a rsirnl,rfi
nepioa

3a anaroriqnnft
uepiog

IIoIIepeAH[,ofo

DOKY

1 ) 3 4

MarepianrHi sarparu 2500

Bumar'vr Ha orJrary npar.d 2505 59 75

BiApaxyranns sa couiarrni saxo.qpr 2510 13 t7

Arraoprugaqis 25t5

IHmi onepaqifiHi sr'l:rpater 2520 267 390

Parou 2550 339 482

frr

ntIV. PO3PAXYHOK IIOKA3HUIflB TIPI,IEYTKOBOCTI A

Hasna crarri Koa
prrAKa

3a rnirnufi
uepiog

3a auanori.runfi

nepiog

IIoIIepeAHboro

poKy

1 ) 3 4

CepegHropiqua ninrrdct npocrrrx axqifi 2600

Cnopnronana cepeAHbopi.rua Kimxicrr npocrr.rx artrltfr 2605

Hncrufirnrn6yror< (s6zrorc) Ha oAHy npocry aKqirc 2610

Cropuror au ui,r \ucruia npu6yron (s6nron) na

oAHy npocry aKrriro l 2615

Aurinenan Ha oAHy npocry aKuiro #+X 2650
oli\
\d

Kepisnurc

fonosurlfi 6yxra.rrrep w
Kpy:e Enina CranicrasinHa

llplrxo.qrro Ter.sHa Bacr.rrisHa



,I{ara (pir, uicrus, ur-rc:ro)

lli.qnpueucrao TOBAPIICTBO 3 OI;IVIUXEHOIO BIAIIOBIAA,TIbHICTIO "OIHAH(IOBr\ :a CAP|IOY

3nir npo pyx rpouroBlrx rourrin (:a nprnruu ueroAoru)
3a Pix 2020 p.

KOAH

2020 112 I 3l
40798400

@opuaN3 KoasaAKYAT 180m0a-l

Crarrs Koa 3a seiTHr,rfi neploA 3a aHa,rori.rHnfi nepioa
nonepeAHboro poK!'

I 2 3 4

I. Pyx rorurin y pery,rsrari onepartil'inoi ais.rrr,Hocri
HaAxoaxeHHq sil:
Pea,r isauii npoqyKqi i (roa api n, po6ir. noc,q,r) 3000

florepnenna noAarrds i :6opin 3005

y roNry .ruc,'ri noAaflry Ha AoAarry aapricrr 3006

I-li,rronoro dtiHaHcysaHHt 301 0

H aAxoANexHq s i.{ orpr.rN{a Hnx cy6cuai fi , .roraqt fr 301 I
HaAxoAxeunr asaucis sil noKl'nqin i 3alrosHlrKis 301 5

HaAxoAxenH-s niA nosepHeHHr anaHcis 3020 l0 l9
HaAxo.qxeHHq eia sircorrciB 3a 3,LTIHIITKaMH tcourris Ha

nororrHlrx paryHKax 3025

Ha4xoAxeHn-s si.q 6opxHraKia Heycrofi xr.r (urpad ia, neni ) 3035

Ha.4xoAxeHn-, ni.q onepauifi Hoi opengn 3040

HanxoANeuua ni g orpnuanna poa,rri, aBTopcbKl,rx

BHHaropoA

3045

HaAxoANeHHq niA crpaxosrx npenrifi 3050

HaAxoaNeHHq $iHaHcoarrx ycraHoB nig nonepxeHHrl rIo3HK 3055

IHuri Ha,rxoAxenHq 3095 175 I 880

BrarpavanH-a Ha orrJrary :

Tonapin (po6ir, noc.ryr) 3100 32 54

flpaui J 05 ( 48 ) ( 6l )
BiapaxvnaHr Ha coqiaurHi saxoAtt 3 l0 ( l3 ) ( l7 )
3o6oe'q:aHr g noAarKis i :6opin J t5 ( t2 ) ( l-s )

BurpavaHHa Ha orl'rary 3o6os'-fl3aHu 3 noAarKy Ha npn6\'rox J l6 (

BurpavaHnx Ha orlrar-v 3o6oa'qsaHr 3 no.larlqy Ha ,qoAaHy

aagricrr
3tt7 ( ) ( )

Burpavannx Ha oflJ'rary 3o6oB'fl3aHb : isurtx noAarrcin i r6opin J l8 ( t2 ) ( )
BHma.raHH, Ha orurary anaHcia 3 35 ( l3 ) ( ll )
BurpaqaHH-fl Ha on'rary noBepHeHrur aeaHcis J 40 ( )
B r.rrpa.r anna H a onJI ar). ulJ'rboB r,rx B Hec Kl B 3 45 ) ( )
BnrpavaHHr Ha orrnarv :o6on'rr3aHu 3a crpaxoBHNILr

KOHTparcraN{H 3150
( ) ( )

Burpa.raHH-s rbiHaHconux ycraHoB Ha Ha;raHrur no3l,tK 3 155 ( ) ( )
IHrui nrarpavanua 3 190 ( 24 ) ( t7e4 )
lIucrru"r pyx rourris ai,t oilepauiiiuol riq,'Isuocri 3195 43 -53

II. Pyx Kourris y pe3y.r[,Tari iusecruuiriHoi nifl.rrsnocli
HaAxoAxeHH-s sia pea".risauii:

OinaHcoslax iHsecrHrrifi 3200

Heo6opornr,n< axrusis 3205
Ha,sio.qrxeHn-s si.q orplaN{aut,rr(:

ni.qcorxis 3215

.{HBl.{eHnlB 3220
HaAxo.uxenH-r ei.q Aepr4nar4nrn 3225
HaAxoAxeHn-s nig norarueHHrr no3HK 3230
Ha.[xo.uNeHHa ntg nu61"rra AoqlpHboro [lArrpH€McrBa ra
iHuroi rocnoAapcrnoi oAuHr,rqi 3235
Inrui HaAxoAxeHn-s 3250

)



Burpa.raHrur na npug6auua:

rIinancosrlx iHsecruuifi 3255 ( (

Heo6oporHrx aKrnnis 3260 ( ) ( )

Buntaru 3a AepI4B aryIB aMI,r 3270 ( ) (

Br,rrpaqanHx Ha HaAaHHTI no3I'IK 3275

Br,rrparannx Ha npraa6aHux 4ouipuroro ni4npraerr'rcrBa ra

inuoi rocnoAapcucoi oAunuqi 3280
) ( )

Imui nirarexi 3290

rlucrufi pyx rourrin niA isnecruuiftnoi Aiqrr,Hocri 3295

-III. 

Pyx rorurin y p$yJrbrari QiHanconoiAisnsnocri
HaAxoAxenna siA:

BracHoro nanirarry 3300

Orpzuauu [o3HK 3305 50

Ha.qxoAxeun sia npoaaxy qacrKu r 4ovipHrortry

niAnpNerracrri 33 10

Iruui sa[xoAxeHns 3340

BurpavaHru na:

Bur<yn nnacnrx axqifi 3345

IloraruenHn [o3I,IK 3350 50

Cnnary AzaiaenAis 3355 \ )

Brlrpa.raFrHfl Ha cruary riacorrcie 3360 15

Brrpauannn Ha clrJrary sa6opronaHocri : Sinanconoi
opeHAH

3365 ( ) ( )

@HruI rIacrKH r 4ouipnrouy

nignpueucrni 3370

( ) ( )

BurpauaHHr Ha BI,IrrJrarI,I HeKoHTpoJrboBaHI4M qacrraM y

aoqipuix niAnplaelacrsax 3375
) ( )

IHrui rurareNi 3390 ( )

tlucrnft pyx rorurin eia 0iHaHcosoi AiqmHocri 3395 -65 50

rlncruft pyx rpouroBnx rounin ra rnirnuft nepioa 3400 -22 -J

3aruurox norurin Ha floqaroK PoKY 3405 29 32

B.mus 3IraiHH BaJrIorHI,rx rclpcin Ha 3aJII{IuoK ,yryggrI* 3410

ffi 7ffi 34ts 7 29

KepinHrrn 

-{t_foronuuft Oyxra.nrep Ck

%;N KPY3E EJIIHA CTAHICJIABIBHA

w#v E bKO TET.f,HA BACIIJIIBHAw



lara (pir, Micrub, qac,ro)

Ili4npueucrno TOBAPIICTBO 3 OEN{EiffEHOIO BIAIOBIAAJIbHICT}O "OIHAHCOBA :a eIPIIOY
h.O\,I[4HIq "AKTI{B+"

(uafiueuyaauru)

3nir npo rlJlacHrlfi Ka[iTan
3a Pilr 2020 p.

KOAI{

2020 t2 3l

40798400

<Dopua J\b,t KoA ca [{YAL80-1005 
_l

Crarrq

KOA

PflA-
KA

3apee-
crpoBa-

}ruit
(nafionrafi)
rcaniran

Kanira.n
y AoouiH

- Kax

Aoaar-
KOBI,Ifi

rcanira.n

Pe:ep-
sHprfi

ranira.n

Hepo:no-
ai.nenerft

npra6yrorc
(Henoxpu-

ruir
r6uror)

Heo-
NJIA-

qennft
rcanira,r

Bn.ny-
qeHlrfi

rcanira.n

Bcuoro

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3a.nuruorc Ha floqaroK
DOKY 4000 7 000 (1 l s5) (1 825) 4 020

Kopuryaannn:
3:uina o6nixoroi
noriruxu 4005
Buupan,renNx noMHroK 4010
Inuri sN{iHn 4090
Crcopuronauufi latu-
rxoK Ha IIoqaToK poKY 4095 7 000 (1 1 5s) (r 825) 4 020

tlucruft npu6yrorc
(r6uror) ra:siruufi
reDioa 4100 (56e) 224 (34s)

Inruuft cyrcynnnfi
AoxiA 3a :sirHl,Ifi
uepioa 4t 10

AooqiHra ()'qiHra)
Heo6oporxux arrusie 4lll
Aoouiura (yqinxa)
rliuaHcoaax iHcrpyueHrin 4l t2
H axonlr.reHi r<lpcori
pisHuqi 4t 13
t{acrrca inuroro cyKynHoro

Ao\oAy acouifioeaHH:( i

cni,rrnrri ni4npueucrn 4tt4
Inrur.rfi cvxynnufi AoxiA 4tt6
Pornoai.n npr.r6yrrcy:
Bun,raru BJTacHHKaM

(aHrigenrH) 4200
C npxrtry'naHHx up u6yrr<y

AO 3apeecrpoBaHoro
xaniram, 4205
BigpaxynaHHq 4o
pe3epBHoro xanira,rv 42t0
Cpta uucroro upn6yrrcy,
Ha,re)rua 4o 6ro4xery
niAnoniAHo Ao
3aKOHOAaBCTBa 4215
Cylra uncroro npu6yrry
Ha crBopeHHrr

cneuia,rrHrrx
(qi:rrormi) $oHgir 4220



Cyua vzcroro npu6yrlg

na rraarepiaJlbne

3aoxoqeHrul

BHecrpr yvacnunin:

Bu.nyvenHn rcanirany:.

JreHKx axqifi (qacrox

nlrx arqifi (uacror

IHmi sN,riHz n raniraui

llpua6aHnx (rpogax)

HeKoHTpoJrboranoi

qacrKrr n 4ovipurorrry

Parou rnain y rcanira.ni

(1 601)
3a.nnnrorc Ha KiHeqb

l'o t. /'.,/2dir,til /-qb'\. 'a&-!at; / o'
(u\ -oo-'/,

io ]t-_--{^o
-ooEfiw9

KepinHur

Io.rosHuft 6yxra.nrep

KPY3E EJIIHA CTAHICJIABIBHA

IPI4XOAbKO TET,fl HA BACI,IJIIBHA

Bunyuenlu qacrKu B

xanirani
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Примітки 

до річного фінансового звіту за 2020 рік, станом на кінець дня 31.12.2020 року, 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

 «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АКТИВ +» 

код за ЄДРПОУ 40798400 

Звіт про фінансовий стан станом на кінець дня 31 грудня, тис. грн. 

Назва статті Звіту Пункт 

приміток 
2020 2019 2018 2017 

1 2 3 4 5 6 

Активи      

Непоточні активи      
Основні засоби 6.1.1 - - 19 37 
Довгострокова дебіторська заборгованість 6.1.2 2 186 2 755 - - 

Поточні активи      

Торговельна та інша дебіторська заборгованість 6.1.3 379 - 3 070 22 764 
Дебіторська заборгованість за виданими авансами 6.1.4 3 2 - - 

Поточні фінансові інвестиції 6.1.5 2 385 2 385 2 385 - 
Грошові кошти та їх еквіваленти 6.1.6 7 29 32 14 
Усього Активи  4 959 5 172 5 506 22 815 

Власний капітал та зобов'язання      
Власний капітал      
Статутний капітал 6.1.7 7 000 7 000 7 000 7 000 

Капітал у дооцінках 6.1.7 (1 724) (1 155) (877) 12 978 
Нерозподілені прибутки 6.1.7 (1 601) (1 825) (1 725) (595) 

Усього Капітал  3 675 4 020 4 398 19 383 

Непоточні зобов'язання 6.1.8 1 100 1 100 1 100 - 
Поточні зобов'язання і забезпечення      

Заборгованість за розрахунками з оплати праці 6.1.9 - - 1 - 

Короткострокові забезпечення 6.1.10 26 1 - 10 
Інші поточні зобов’язання  6.1.11 158 51 7 3 422 

Зобов’язання, пов’язані з непоточними активами, 

утримуваними для продажу та групами вибуття 
     

Усього Зобов'язань  184 52 8 3 432 

Разом власний Капітал та 

Зобов'язання 
 4 959 5 172 5 506 22 815 

 

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за рік,  

що закінчився 31 грудня, тис. грн. 
Назва статті Звіту Пункт 

приміток 
2020 2019 2018 2017 

1 2 3 4 5 6 

Інші операційні доходи 6.2.1 563 382 2846 2 014 

Адміністративні витрати 6.2.2 (303) (179) (1 600) (1 227) 

Інші операційні витрати 6.2.3 (22) (304) (2 255) (778) 
Прибуток від операційної діяльності  238 (101) (1 009) 9 

Інші доходи 6.2.4 - 
1 5 

2 000 

Фінансові витрати 6.2.5 - 
- - 

(353) 

Інші витрати 6.2.6 (14) 
- (126) 

(2 000) 

Фінансовий результат до оподаткування  224 (100) (1 130) (344) 

Витрати з податку на прибуток  - - - - 

Чистий прибуток  224 
(100) (1 130) 

(344) 
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Звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня, тис. грн.  
Назва статті Звіту Пункт 

приміток 

2020 2019 2018 2017 

 I. Рух коштів у результаті операційної діяльності  

Надходження від повернення авансів 6.4.1 10 19 500 - 

Інші надходження 6.4.2 175 1 880 7 249 3 102 
 Витрачання на оплату:  

Товарів (робіт, послуг) 6.4.3 (32) (54) (819) (373) 
Праці 6.4.4 (48) (61) (407) (310) 
Відрахувань на соціальні заходи 6.4.5 (13) (17) (112) (85) 
Зобов’язань із податків і зборів 6.4.6 (12) (15) (99) (77) 
Витрачання на оплату інших податків і зборів 6.4.7 (12) - (99) - 
Витрачання на оплату авансів 6.4.8 (13) (11) - - 
Інші витрачання 6.4.9 (24) (1 794) (1 467) (391) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності  6.4.10 43 (53) 4 845 1 866 

 II.Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності  

Надходження від фінансових інвестицій 6.5.1 - - - 2 000 
Надходження від отриманих відсотків 6.5.2 - - 5 - 
Інші надходження 6.5.3 - - - 8 
Витрачання на придбання фінансових інвестицій 6.5.4 - - (3 030) (1 380) 
Витрачання на придбання необортних активів 6.5.5 - - - (53) 
Чистий рух коштів від інвестиційної  

діяльності  
6.5.6 - - (3 025) 575 

 III.Рух коштів у результаті фінансової діяльності  

Отримання позик 6.6.1 - 50 265 2 204 

Погашення позик 6.6.2 50 - 2 067 4 302 

Витрачання на сплату відсотків 6.6.3 (15) - - (418) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності  6.6.4 (65) 50 (1 802) (2 516) 
Чистий рух грошових коштів за звітний 

період 
6.6.5 (22) (3) 18 (75) 

Залишок коштів на кінець року 6.6.6 7 29 32 14 

 

Звіт про власний капітал станом на кінець дня 31 грудня, тис. грн. 

Назва статті Звіту Зареєстрований 

капітал 
Капітал у 

дооцінках 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий) 

збиток 

Усього 

власний 

капітал 

1 2 3 4 5 
Залишок на початок 2020 року 7 000 (1 155) (1 825) 4 020 

Чистий прибуток за 2020 рік - (569) 224 (345) 

Разом змін в капіталі - (569) 224 (345) 

Залишок на кінець 2020 року 7 000 (1 724) (1 601) 3 675 

Залишок на початок 2019 року 7 000 (877) (1 725) 4 398 
Чистий прибуток за 2019 рік - (287) (100) 378 
Разом змін в капіталі - (287) (100) (378) 

Залишок на кінець 2019 року 7 000 (1 155) (1 825) 4 020 

Залишок на початок 2018 року 7 000 12 978 (595) 19 383 
Чистий прибуток за 2018 рік - - (1 130) (1 130) 

Дооцінка (уцінка) необоротних 

активів 
- (13 855) - (13 855) 

Разом змін у капіталі - (13 855) (1 130) (14 985) 

Залишок на кінець 2018 року 7 000 (877) (1 725) 4 398 

Залишок на початок 2017 року 7 000 15 093 (251) 21 842 

Чистий прибуток за 2017 рік - - (344) (344) 
Інший сукупний дохід за 2017 рік - (2 115) - (2 115) 

Дооцінка (уцінка) необоротних 

активів 
- (3) - (3) 
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Згідно Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» 

Товариство складає звітність за МСФЗ 

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень 

відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 

січня 2020 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. 

 

2.1.1 Запровадження нових або переглянутих стандартів та роз’яснень 
Нижче наведена інформація за стандартами, які Товариство застосувало у звітному 

періоді: 

•         Поправки до Концептуальних засад фінансової звітності (опубліковані 29 

березня 2018 року і набирають чинності для річних періодів, що починаються 1 

січня 2020 року або після цієї дати). Концептуальні засади фінансової звітності в новій 

редакції містять нову главу про оцінку, рекомендації щодо відображення в звітності 

фінансових результатів, вдосконалені визначення та рекомендації (зокрема, визначення 

зобов'язань) і пояснення з важливих питань, таких як роль управління, обачності і 

невизначеності оцінки в підготовці фінансової звітності. 

•         Визначення бізнесу - Поправки до МСФЗ (IFRS) 3 (випущені 22 жовтня 2018 року 

і діють стосовно придбань з початку річного звітного періоду, починається 1 січня 2020 року 

або після цієї дати). Дані поправки вносять зміни в визначення бізнесу. Бізнес складається з 

вхідних даних і істотних процесів, які в сукупності формують здатність створювати віддачу. 

Нове керівництво включає систему, що дозволяє визначити наявність вхідних даних та 

істотного процесу, в тому числі для компаній, що знаходяться на ранніх етапах розвитку, які 

ще не отримали віддачу. У разі відсутності віддачі для того, щоб підприємство вважалося 

бізнесом, має бути присутня організована робоча сила. Визначення терміну «віддача» 

звужується, щоб сконцентрувати увагу на товари і послуги, що надаються клієнтам, на 

створенні інвестиційного доходу та інших доходів, при цьому виключаються результати в 

формі зниження витрат і інших економічних вигід. Крім того, тепер більше не потрібно 

оцінювати, чи здатні учасники ринку замінювати відсутні елементи або інтегрувати 

придбану діяльність і активи. Організація може застосувати «тест на концентрацію». 

Придбані активи не будуть вважатися бізнесом, якщо практично вся справедлива вартість 

придбаних валових активів сконцентрована в одному активі (або групі аналогічних активів). 

Наразі застосування стандарту не мало впливу на фінансову звітність у продовж звітного 

періоду. 

•         Визначення суттєвості - Поправки до МСФЗ (IAS) 1 і МСФЗ (IAS) 8 (випущені 31 

жовтня 2018 року і діють до річних періодів, що починаються 1 січня 2020 року або після цієї 

дати). Дані поправки уточнюють визначення суттєвості і застосування цього поняття за 

допомогою включення рекомендацій щодо визначення, які раніше були представлені в інших 

стандартах МСФЗ. Крім того, були поліпшені пояснення до цього визначення. Поправки 

також забезпечують послідовність використання визначення суттєвості в усіх стандартах 

МСФЗ. Інформація вважається суттєвою, якщо в розумній мірі очікується, що її пропуск, 

спотворення або утруднення її розуміння може вплинути на рішення, що приймаються 

основними користувачами фінансової звітності загального призначення на основі такої 

фінансової звітності, що надає звітуєме підприємство. Наразі застосування стандарту не мало 

впливу на фінансову звітність у продовж звітного періоду. 

•         Реформа орієнтовної процентної ставки - Поправки до МСФЗ 9, МСБО 39 та МСФЗ 

7 (видані 26 вересня 2019 року та діють на річні періоди, що починаються з 1 січня 2020 року 

або після цього). Поправки були ініційовані заміною базових процентних ставок, таких як 

LIBOR та інші пропоновані міжбанківські ставки ("IBORs"). Поправки передбачають 
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тимчасове звільнення від застосування конкретних вимог обліку хеджування до відносин 

хеджування, на які безпосередньо впливає реформа IBOR. Бухгалтерський облік хеджування 

грошових потоків відповідно до МСФЗ 9 та МСБО 39 вимагає, щоб майбутні хеджовані 

грошові потоки були "дуже ймовірними". Якщо ці грошові потоки залежать від IBOR, 

полегшення, передбачене поправками, вимагає від суб'єкта господарювання припустити, що 

процентна ставка, на якій ґрунтуються хеджовані грошові потоки, не змінюється в результаті 

реформи. І МСБО 39, і МСФЗ 9 вимагають прогнозованої перспективної оцінки для 

застосування обліку хеджування. У той час, як очікується, що потоки грошових потоків за 

коефіцієнтами заміни IBOR та IBOR в цілому будуть еквівалентними, що мінімізує будь-яку 

неефективність, це може бути вже не так, оскільки дата реформи наближується. Відповідно 

до поправок, суб'єкт господарювання може вважати, що реформа процентних ставок, на якій 

ґрунтуються грошові потоки хеджованої статті, інструменту хеджування або ризику 

хеджування, не змінюється реформою IBOR. Реформа IBOR також може призвести до того, 

що хеджування вийде за межі діапазону 80–125%, що вимагається ретроспективним тестом 

відповідно до МСБО 39. Відповідно до поправок, суб'єкт господарювання може припустити, 

що МСБО 39 було змінено, щоб забезпечити виняток із тесту на ефективність у 

ретроспективі, таким чином, що хеджування не припиняється протягом періоду 

невизначеності, пов’язаної з ІБОР, лише тому, що ефективність ретроспективності виходить 

за межі цього діапазону. Однак інші вимоги до обліку хеджування, включаючи перспективну 

оцінку, все ж повинні бути виконані. У деяких хеджуваннях хеджована стаття або 

хеджований ризик є не договірною складовою ризику IBOR. Для того, щоб застосовувати 

облік хеджування, і МСФЗ 9, і МСБО 39 вимагають, щоб визначений компонент ризику був 

окремо ідентифікований і надійно вимірювався. Відповідно до поправок, компонент ризику 

повинен бути окремим ідентифікованим лише при первинному призначенні хеджування, а 

не на постійній основі. Для того, щоб у контексті макро хеджування, коли суб'єкт 

господарювання часто скидає відносини хеджування, полегшення застосовується від того, 

коли хеджований елемент був спочатку визначений у межах цих відносин хеджування. Будь-

яка неефективність хеджування і надалі відображатиметься у прибутку чи збитку відповідно 

до МСБО 39 та МСФЗ 9. Поправки, які встановлювали тривалість закінчення пільг, 

включаючи невизначеність, що виникає внаслідок реформи базової процентної ставки, вже 

не існує. Поправки вимагають від суб'єктів господарювання надавати додаткову інформацію 

інвесторам про їхні відносини хеджування, на які безпосередньо впливають ці 

невизначеності, включаючи номінальну кількість інструментів хеджування, до яких 

застосовуються пільги, будь-які суттєві припущення чи судження, прийняті при застосуванні 

пільг, та якісні розкриття інформації про те, як на організацію впливає реформа ІБОР та керує 

процесом переходу. Наразі застосування стандарту не мало впливу на фінансову звітність у 

продовж звітного періоду. 

•         Нові облікові положення МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування» (випущений 18 

травня 2017 року і набуває чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2021 року 

або після цієї дати). МСФЗ (IFRS) 17 замінює МСФЗ (IFRS) 4, який дозволяв компаніям 

застосовувати існуючу практику обліку договорів страхування, в результаті чого, інвесторам 

було складно порівнювати і зіставляти фінансові результати в інших відносинах аналогічних 

страхових компаній. МСФЗ (IFRS) 17 є єдиним, заснованим на принципах, стандартом обліку 

всіх видів договорів страхування, включаючи договори перестрахування, наявні у 

страховика. Згідно з цим стандартом, визнання і оцінка груп договорів страхування повинна 

проводитися по (i) приведеної вартості майбутніх грошових потоків (грошові потоки по 

виконанню договорів), що скоригована з урахуванням ризику, в якій врахована вся наявна 

інформація про грошові потоки по виконанню договорів, відповідно до спостережуваній 

ринковій інформації, до якої додається (якщо вартість є зобов'язанням) або від якої 

віднімається (якщо вартість є активом) (ii) сума нерозподіленого прибутку по групі договорів 

(сервісна маржа за договорами). Страховики будуть відображати прибуток від групи 

договорів страхування за період, протягом якого вони надають страхове покриття, і в міру 
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звільнення від ризику. Якщо група договорів є або стає збитковою, організація буде відразу 

ж відображати збиток. Даний стандарт не має впливу на  фінансову звітність Компанії. 

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

угодах між інвестором і його асоційованої організацією або спільним підприємством» 

(випущені 11 вересня 2014 року і набирають чинності для річних періодів, що починаються 

на дату, яка буде визначена Радою з МСФЗ, або після цієї дати). Дані поправки усувають 

невідповідність між вимогами МСФЗ (IFRS) 10 i МСФЗ (IAS) 28, що стосуються продажу 

або внеску активів в асоційовану організацію або спільне підприємство інвестором. 

Основний наслідок застосування поправок полягає в тому, що прибуток або збиток 

визнаються в повному обсязі в тому випадку, якщо угода стосується бізнесу. Якщо активи не 

є бізнесом, навіть якщо цими активами володіє дочірня організація, визнається тільки 

частина прибутку або збитку. В даний час Компанія оцінює, який вплив поправки будуть 

мати на її фінансову звітність. 

•         Поправки, що вимагають від суб'єктів господарювання Класифікацію зобов’язань 

як поточних чи не поточних - Поправки до МСБО 1 (видані 23 січня 2020 року та діють на 

річні періоди, що починаються з 1 січня 2022 року або після цього). Ці вузькі поправки щодо 

роз'яснення пояснюють, що зобов'язання класифікуються як поточні, так і непоточні, 

залежно від прав, що існують на кінець звітного періоду. Зобов'язання не є поточними, якщо 

суб'єкт господарювання має основне право на кінець звітного періоду відстрочити 

розрахунки принаймні на дванадцять місяців. Ці вузькі поправки щодо роз'яснення 

пояснюють, що Вказівки вже не вимагають такого права бути безумовними. Очікування 

керівництва, чи згодом вони будуть використовувати право на відстрочку погашення, не 

впливають на класифікацію зобов'язань. Право на відстрочку існує лише в тому випадку, 

якщо суб'єкт господарювання дотримується будь-яких відповідних умов станом на кінець 

звітного періоду. Зобов'язання класифікується як поточне, якщо умова порушена на дату 

звітування або до неї, навіть якщо від кредитора було отримано відмову від цієї умови після 

закінчення звітного періоду. І навпаки, позика класифікується як непоточна, якщо договір 

позики порушено лише після звітної дати. Крім того, поправки включають уточнення вимог 

щодо класифікації боргу, яке компанія може погасити, перетворивши його в власний капітал. 

"Розрахунок" визначається як погашення зобов'язання грошовими коштами, іншими 

ресурсами, що представляють економічну вигоду, або власними інструментами власного 

капіталу. Існує виняток для конвертованих інструментів, які можуть бути конвертовані у 

власний капітал, але лише для тих інструментів, де варіант конвертації класифікується як 

інструмент власного капіталу як окремий компонент складного фінансового інструменту. В 

даний час Компанія оцінює, який вплив поправки будуть мати на її фінансову звітність. 
 

2.2   Оренда 
МСФЗ 16 «Оренда» суттєво змінює облік в орендарів таким чином, щоб усі договори 

оренди , за не великим винятком, були відображено у звітів про фінансовий стан. Це значить, 

що для орендаря є лише одна модель обліку оренди фінансова. Отже, стандарт 

дозволяє  зробити облік договорів оренди прозорішим, що дозволяє оцінити вплив оренди на 

фінансовий стан, фінансові показники діяльності та грошові потоки . 
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. 
Для оцінки договору оренди враховуються такі характеристики : 

-          актив має бути ідентифікованим; 
-          іншій особі передається право отримувати практично всі економічні вигоди від 

використання такого активу; 
-          особа отримує право  визначити спосіб використання активу виходячи з його 

властивостей; 
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-          за орендодавцем залишається право заміни активу з метою ремонту або ТО; 
-          користування активом є платним; 
-          актив передається на чітко визначений термін. 
Наявність захисних прав у договорі оренди не вважається наявністю обмежень щодо 

розпорядженням активом в межах договору оренди, які дають підстави не визначати 

договір оренди. 
Розкриття інформації про оренду в звітності. 
Оцінка впливу договорів оренди на фінансову стабільність підприємства базується 

на аналізі інформації , наданої у фінансових звітах і примітках до них, а саме : 
-активи у формі права користування окремо від інших активів; 
-зобов’язання з оренди окремо від інших зобов’язань. 
Строк оренди Товариство визначає виходячи зі строку договору, що може бути 

достроково припинений. Враховуючи вище описане, протягом 2020 року у Товариства 

відсутні такі догори, за якими можна було б обліковувати активи з правом 

користування та зобов’язання з оренди. 
 

2.3 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. 

 

2.4 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. Фінанасова 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. 

З кінця 2019 року  розпочалося глобальне розповсюдження COVID-19, яке суттєво 

сильно вплинуло на економічне становище як України, так і на ТОВ «ФК «АКТИВ+». Значна 

кількість компаній в країні вимушені припиняти або обмежувати свою діяльність на 

невизначений на дату підготовки цієї фінансової звітності час. Заходи, що вживаються для 

стримування поширення вірусу, включаючи обмеження руху транспорту, карантин, 

соціальні дистанції, призупинення діяльності об’єктів інфраструктури, тощо уповільнюють 

економічну діяльність компаній. Фінансова система в країні на дату підготовки цієї 

фінансової звітності працює відносно стабільно, але має суттєві валютні ризики. ТОВ «ФК 

«АКТИВ+» визначила, що ці події є некоригуючими по відношенню до фінансової звітності 

за 2020 рік. Відповідно, фінансовий стан на 31.12.2020 та результати діяльності за рік, що 

закінчився 31 грудня 2020 року, не було скориговано на вплив подій, пов’язаних з COVID-

19. Тривалість та вплив пандемії COVID-19, а також ефективність державної підтримки на 

дату підготовки цієї фінансової звітності залишаються невизначеними, що не дозволяє з 

достатнім ступенем достовірності оцінити обсяги, тривалість і тяжкість цих наслідків, а 

також їх вплив на фінансовий стан та результати діяльності ТОВ «ФК «АКТИВ+» в 

майбутніх періодах, але Керівництво вживає всіх необхідних заходів для стабільного 

функціонування Компанії. 
 

2.5 Рішення про затвердження фінансової звітності. 

Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) 

керівництвом Товариства 31.01.2021 року. Ні учасники, ні інші особи не мають права 

вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску. 

 

2.6 Звітний період фінансової звітності. 

Звітним періодом, за який сформована фінансова звітність Товариства, є період з 

01.01.2020 року по 31.12.2020 року. 
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3.Суттєві положення облікової політики. 

3.1 Основа оцінки, застосована при складанні фінансової звітності. 

Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості та справедливої 

вартості або амортизаційної собівартості окремих фінансових інструментів відповідно до 

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». Оцінка справедливої вартості здійснюється з 

використанням методів оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за 

справедливою вартістю». Такі методи оцінки включають використання справедливої 

вартості як ціни, яка була б отримана за продаж активу, або сплачена за передачу 

зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. Зокрема, 

використання біржових котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого 

аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші 

моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових 

активів і зобов’язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і 

відповідних методів оцінки. 

 

3.2 Загальні положення щодо облікових політик. 

3.2.1 Основа формування облікових політик.  

Облікові політики – конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, 

застосовані суб’єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ 

наводить облікові політики, які за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову 

звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, 

до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх 

застосування є несуттєвим. 

Облікова політика  розроблена та затверджена керівництвом  відповідно до вимог 

МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ, 

зокрема, МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». 

Протягом звітного періоду Товариство дотримувалось наступних принципів діяльності, 

обліку та складання фінансової звітності: автономність, безперервність, періодичність, 

нарахування та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, обачності 

та єдиного грошового вимірника. 

 

3.2.2 Інформація про зміни в облікових політиках. 

Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних 

операцій, інших подій або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє 

визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними. 

 

3.2.3 Склад фінансової звітності: 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на кінець дня 31.12.2020 року, 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік, 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік, 

Звіт про власний капітал за 2020 рік, 

Примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік. 

 

3.2.4 Облікові політики щодо фінансових інструментів.  

Визнання та оцінка фінансових інструментів. 

Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки 

коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з 

придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за 

датою розрахунку. 
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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. 

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання 

Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які 

безпосередньо належать до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового 

зобов'язання. 

Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається 

нижче у відповідних розділах облікової політики. 

 

3.3.1 Грошові кошти та їх еквіваленти. 

Грошові кошти складаються з 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. 

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 гривні щодо іноземних валют 

Національного банку України. 

Подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка 

дорівнює їх номінальній вартості. 

У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках 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. 

 

3.3.2 Дебіторська заборгованість. 

Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне право 

отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта господарювання.  

Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, 

коли Товариство стає стороною контрактних відносин щодо цього інструменту. Первісна 
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оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює 

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

Якщо є об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, 

балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку 

резервів.  

Товариство створює резерв під знецінення фінансових активів. Товариство визначає, 

чи існують об'єктивні ознаки зменшення корисності фінансових активів або групи 

фінансових активів на кожну звітну дату. Вважається, що зменшення корисності фінансового 

активу або групи фінансових активів відбувається тільки тоді, коли існують об'єктивні 

ознаки зменшення корисності в результаті однієї або більше подій, які настали після 

первісного визнання активу («у випадку виникнення збитків»), і такий випадок виникнення 

збитків впливає на очікувані майбутні грошові потоки від фінансового активу або групи 

фінансових активів, які можуть бути достовірно визначені. 

Ознаки зменшення корисності можуть включати ознаки того, що позичальник або 

група позичальників зазнають суттєвих фінансових труднощів, порушують зобов'язання зі 

сплаті процентів або основної суми боргу, існує ймовірність банкрутства або фінансової 

реорганізації, а також ознаки на підставі доступної ринкової інформації помірного 

зменшення очікуваних майбутніх грошових потоків, наприклад, зміни в рівні прострочених 

платежів або в економічних умовах, які корелюють зі збитками за активами. 

Величина резерву на знецінення визначається за методом застосування коефіцієнта. За 

методом застосування коефіцієнта знецінення величина резерву розраховується множенням 

суми залишку дебіторської заборгованості на початок періоду на коефіцієнт знецінення. 

Коефіцієнт знецінення розраховується на основі класифікації дебіторської заборгованості за 

строками непогашення. 

Класифікація дебіторської заборгованості здійснюється групуванням дебіторської 

заборгованості за строками її непогашення із встановленням коефіцієнта знецінення для 

кожної групи. Коефіцієнт знецінення встановлюється підприємством, виходячи з фактичної 

суми безнадійної дебіторської заборгованості за попередні звітні періоди. Коефіцієнт 

знецінення зростає зі збільшенням строків непогашення дебіторської заборгованості. 

Величина резерву на знецінення активів визначається як сума добутків поточної дебіторської 

заборгованості відповідної групи та коефіцієнта знецінення відповідної групи. 

Для розрахунку суми резерву на знецінення боргів застосовувати такі розрахунки: 

 

Група ризику 

згідно з 

класифікацією 

Дебіторська заборгованість за 

торговими операціями, що 

виникла з договірних умов 

Дебіторська заборгованість за 

торговими операціями, що 

виникла не на підставі договорів 

Кількість днів 

прострочення 

Розмір резерву 

(у %) 

Кількість днів з 

часу 

виникнення 

Розмір резерву 

(у %) 

І 1-180 0 0-120 0 

ІІ 181-366 10 121-240 10 

ІІІ 367-540 20 241-365 20 

ІV 541-730 50 366-540 50 

V 731-1095 100 541-1095 100 

 

Визначена величина знецінених боргів на дату балансу становить залишок резерву на 

знецінення боргів на ту саму дату. 

Сума збитків визначається у прибутку чи збитку. Якщо у наступному періоді сума 

збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об’єктивно 

пов’язаним з подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо 

визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за рахунок коригування резервів. 

Сума сторнування визначається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення 
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дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву покриття збитків 

від зменшення корисності.  

Дебіторська заборгованість може бути нескасовно 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 прибутків або збитків за ними на різних підставах.  

Подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, 

яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на 

дату оцінки. Проте, в випадку поточної дебіторської заборгованості, ефект дисконтування 

вважається  несуттєвим і поточна дебіторська заборгованість оцінюється за первісною 

вартістю. 

У разі зміни справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце на 

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

 

3.3.3 Зобов'язання. Кредити банків. 

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

нижченаведених ознак: 

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

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

кошти. 

Товариство сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню 

протягом 12 місяців після звітного періоду; Товариство не має безумовного права 

відстрочити погашення зобов’язання протягом щонайменше 12 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. 

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. 

 

3.3.4 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. 

 

3.4 Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів. 

3.4.1 Основні засоби. 

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про основні 

засоби та розкриття її в фінансовій звітності здійснюється у відповідності з вимогами МСБО 

16 «Основні засоби». 

Власні активи. 

Об'єкти основних засобів відображаються у фінансовій звітності за фактичними 

витратами за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення. 

У разі якщо об'єкт основних засобів складається з декількох компонентів, що мають 

різний строк корисного використання, такі компоненти відображаються як окремі об'єкти 

основних засобів. 
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Орендовані активи. 

Оренда (лізинг), за умовами якої до Компанії переходять практично всі ризики і вигоди, 

що випливають з права власності, класифікується як фінансовий лізинг. Об'єкти основних 

засобів, придбані в рамках фінансового лізингу, відображаються у фінансовій звітності в сумі 

найменшою з двох величин: справедливої вартості або приведеної до поточного моменту 

вартості мінімальних лізингових платежів на дату початку оренди за вирахуванням 

накопиченої амортизації та збитків від знецінення. 

Амортизація. 

Амортизація по основним засобам нараховується за методом рівномірного нарахування 

зносу протягом передбачуваного строку їх корисного використання і відображається у складі 

прибутку або збитку. Амортизація нараховується з дати придбання об'єкта, а для об'єктів 

основних засобів, зведених господарським способом - з моменту завершення будівництва 

об'єкта і його готовності до експлуатації. За земельними ділянками амортизація не 

нараховується. Строки корисного використання різних об'єктів основних засобів  

представлені таким чином: 

Будівлі та споруди                            - 15-20 років; 

Машини та обладнання                - 5 років; 

Транспортні засоби                            - 5 років; 

Інструменти, прилади та інвентар       - 4 роки; 

Комп’ютерна та оргтехніка                  - 2-3 роки;     

Меблі                                                   - 4-5 років; 

Інші основні засоби                            - 12 років. 

 

3.4.2 Нематеріальні активи (НМА). 

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про 

нематеріальні активи і розкриття її в фінансовій звітності здійснюється у відповідності з 

вимогами МСБО 38 «Нематеріальні активи». 

Придбані НМА відображаються у фінансовій звітності за фактичними витратами за 

вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення.  

Витрати на придбання ліцензій на спеціальне програмне забезпечення та його 

впровадження капіталізуються у вартості відповідного НМА. Витрати, безпосередньо 

пов'язані з випуском ідентифікованого унікального програмного забезпечення, 

контрольованого. 

Підприємством, капіталізуються, створений НМА визнається тільки в тому 

випадку, якщо існує висока вірогідність отримання від нього економічних вигод, 

перевищують витрати на його розробку, протягом більш ніж одного року, і якщо витрати 

на його розробку піддаються достовірній оцінці. 

Створений підприємством нематеріальний актив визнається тільки в тому випадку, 

якщо підприємство мас технічні можливості, ресурси і намір завершити його розробку і 

використовувати кінцевий продукт. Прямі витрати включають витрата на оплату праці 

розробників програмного забезпечення і відповідну частку накладних витрат. Витрати, 

пов'язані з дослідницькою діяльністю, визнаються як витрати в тому періоді, в якому 

вони виникли. 

Наступні витрати, пов'язані з НМА, капіталізуються тільки в тому випадку, якщо 

вони збільшують майбутні економічні вигоди, пов'язані з тим об'єктом, до якого ці 

витрати відносяться. Витрати, пов'язані з розробкою або технічним обслуговуванням 

програмного забезпечення, визнаються як витрати в міру їх виникнення.  

Амортизація по НМА нараховується за методом рівномірного нарахування зносу, 

протягом строку їх корисного використання і відображається у складі прибутку або 

збитку. 

Строки корисного використання різних об'єктів НМА представлені таким чином:  
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Авторське право і суміжні з ним права 3-5 років 

Права на комерційні позначення  3-5 років 

Інші нематеріальні активи(право на ведення діяльності, 

тощо) 

5-10 років 

 

3.4.3 Знецінення активів. 

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації щодо 

знеціненню активів і розкриття її у фінансовій звітності здійснюється у відповідності з 

вимогами МСБО 36 «Зменшення корисності активів. 

Фінансові активи 

Станом на кожну звітну дату фінансовий актив, не віднесений до категорії 

фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю з відображенням 

переоцінки як прибутку або збитку за період, оцінюється на предмет наявності 

об'єктивних свідчень його можливого знецінення. Фінансові активи є знеціненими, якщо 

існують об'єктивні свідчення того, що після первісного визнання активу відбулася подія, 

що спричинило збиток. І що ця подія справила негативний вплив на очікувану величину 

майбутніх грошових потоків від даного активу, величину яких можна надійно 

розрахувати. 

До об'єктивних свідчень знецінення фінансових активів (включаючи часткові цінні 

папери) можуть ставитися неплатежі або інше невиконання боржниками своїх обов'язків, 

реструктуризація заборгованості перед Компанією на умовах, які в іншому випадку 

Компанією навіть не розглядалися б, ознаки можливого банкрутства боржника або 

емітента, зникнення активного ринку для якого не будь цінного паперу.  

Крім того, стосовно інвестиції в пайові цінні папери, об'єктивним свідченням 

знецінення такої інвестиції є значне або тривале зниження її справедливої вартості нижче 

її фактичної вартості. Ознаки, які свідчать про знеціненні дебіторської заборгованості та 

інвестиційних цінних паперів, класифікованих в категорію утримуваних до терміну 

погашення, Товариство розглядає як на рівні окремих активів, так і на рівні портфеля. 

Всі такі активи, величина кожного з яких, взятого окремо, є значною, оцінюються на 

предмет знецінення в індивідуальному порядку. У тому випадку, якщо з'ясовується, що 

перевірені окремо значення статей дебіторської заборгованості та інвестиційних цінних 

паперів, класифікованих в категорію утримуваних до терміну погашення, не 

знецінилися, то їх потім об'єднують в портфель для перевірки на предмет знецінення, яке 

вже виникло, але ще не зафіксовано. Статті дебіторської заборгованості та інвестиційних 

цінних паперів, класифікованих в категорію утримуваних до терміну погашення, 

величина яких не є окремо значною, оцінюються на предмет знецінення в сукупності 

шляхом об'єднання в портфель тих статей дебіторської заборгованості та інвестиційних 

цінних паперів, класифікованих в категорію утримуваних до терміну погашення, які 

мають подібні характеристики ризику. 

При оцінці фактів, що свідчать про знецінення, Товариство аналізує історичні дані 

щодо ступеня ймовірності дефолту, строків відшкодування та сум понесених збитків, 

скориговані з урахуванням суджень керівництва щодо поточних економічних і 

кредитних умов, в результаті яких фактичні збитки, можливо, виявляться більше або 

менше тих, яких можна було б очікувати виходячи з історичних тенденцій. Щодо 

фінансового активу, який обліковується за амортизованою вартістю, сума збитку від 

знецінення розраховується як різниця між балансовою вартістю активу та теперішньою 

вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованих за первісною 

ефективною ставкою відсотка цього активу. Збитки визнаються у прибутку або збитку за 

період і відображаються на рахунку оціночного резерву, величина якого віднімається з 

вартості дебіторської заборгованості. 



11 
 

Відсотки на знецінений актив продовжують нараховуватися в результаті 

вивільнення дисконту. У разі настання будь-якої подальшої події, яка призводить до 

зменшення величини збитку від знецінення, відновлена сума, раніше віднесена на збиток 

від знецінення, відображається у складі прибутку або збитку за період. Збитки від 

знецінення інвестиційних цінних паперів, класифікованих в категорію наявних для 

продажи, визнаються за допомогою перенесення до складу прибутку або збитку за період 

тієї суми накопиченого збитку, який раніше визнавався в іншому сукупному прибутку і 

представлявся в резерві змін справедливої вартості в складі власного капіталу. 

Цей накопичений збиток від знецінення, виключається зі складу іншого сукупного 

прибутку і включається до склада прибутку або збитку за період, являє собою різницю 

між вартістю придбання відповідного активу за вирахуванням виплат основної суми та 

нарахованої амортизації і його поточної справедливої вартості за вирахуванням всіх 

збитків від знецінення, раніше визнаних у прибутку або збитку за період. Зміни 

нарахованих резервів під знецінення, викликані зміною вартості з плином часу, 

відображаються як елемент процентних доходів. 

Якщо згодом справедлива вартість знецінення боргового цінного паперу, 

класифікованої в категорію наявних для продажи, зростає і дане збільшення можна 

об'єктивно віднести до якої-небудь події, що сталася після визнання збитку від 

знецінення у прибутку або збитку за період, то списана на збиток сума відновлюється, 

при цьому відновлювана сума визнається у прибутку або збитку за період. Проте будь -

яке подальше відновлення справедливої вартості часткового знецінення цінного паперу, 

класифікованої в категорію наявних для продажи, визнається в іншому сукупному 

прибутку. 

Не фінансові активи. 

Балансова вартість не фінансових активів Товариства, відмінних від запасів і 

відкладених податкових активів, аналізується на кожну звітну дату для виявлення ознак 

їх можливого знецінення. При наявності таких ознак розраховується сума очікуваного 

відшкодування величина відповідного активу. Щодо нематеріальних активів, які мають 

невизначений строк корисного використання або ще не готові до використання, 

відшкодовується величина яка розраховується щороку в один і той же час.  

Сума очікуваного відшкодування, величина активу або одиниці, яка генерує 

грошові потоки, являє собою найбільшу з двох величин: вартості при використанні цього 

активу (цієї одиниці) та його (її) справедливої вартості за вирахуванням витрат на 

продажи. При розрахунку вартості при використанні, очікувані в майбутньому потоки 

грошових коштів дисконтуються до їх теперішньої вартості з використанням додаткової 

ставки дисконтування, що відображає поточну ринкову оцінку впливу зміни вартості 

грошей з плином часу і ризики, специфічні для даного активу. Для цілей проведення 

перевірки на предмет знецінення активів, які не можуть бути перевірені окремо, 

об'єднуються в найменшу групу, в рамках якої генерується приплив грошових коштів у 

результаті триваючого використання відповідних активів, і цей приплив здебільшого не 

залежить від припливу грошових коштів, що генерується іншими активами або групою 

активів («одиниця, яка генерує грошові потоки»). 

Збиток від знецінення визнається в тому випадку, якщо балансова вартість самого 

активу або одиниці, яка генерує грошові потоки, до якої належить цей актив, виявляється 

вище його (її) величини відшкодування. Збитки від знецінення визнаються у прибутку 

або збитку за період. 

Збитки від знецінення одиниць, що генерують потоки грошових коштів, 

розподіляється пропорційно на зменшення балансової вартості інших активів у складі 

відповідної одиниці (групи одиниць). 

Відносно активів, на кожну звітну дату проводиться аналіз збитку від їх знецінення, 

визнаного в одному з минулих періодів, з метою виявлення ознак того, що величину 

цього збитку слід зменшити або що його більше не слід визнавати. Суми, списані на 

збитки від знецінення, відновлюються в тому випадку, якщо змінюються чинники 
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оцінки, використані при розрахунку відповідної суми очікуваної величини 

відшкодування. Збиток від знецінення відновлюється тільки в межах суми, що дозволяє 

відновити вартість активів до їх балансової вартості, в якій вони відбивалися б, якби не 

був визнаний збиток від знецінення. 

 

3.5 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 продажи, 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 продажи визнається у звіті про фінансові результати. 

 

3.6 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. 

 

3.7 Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань.  

3.7.1. Забезпечення. 

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну 

або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж 

неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі 

економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання. 

Товариство створює резерв забезпечень на виплату відпусток працівникам. Величину 

забезпечення на виплату відпусток визначається як добуток фактично нарахованої 

працівникам заробітної плати й норми резервування, обчисленої як відношення річної 

планової суми на оплату відпусток до загального річного планового фонду оплати праці, 

плюс відповідні внески на соціальне страхування. 
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3.7.2 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. 

 

3.7.3 Пенсійні зобов'язання 

Відповідно до законодавства України, Товариство утримує внески із заробітної плати 

працівників до Державної фіскальної служби України. Поточні внески розраховуються як 

процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної плати, такі витрати 

відображаються у періоді, в якому були надані працівниками послуги, що надають їм право 

на одержання внесків, та зароблена відповідна заробітна плата. 

 

3.8 Інші застосовані облікові політики, доречні для розуміння фінансової 

звітності. 

3.8.1 Доходи та витрати. 

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 продажу фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості або інших 

активів визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов: 

а) Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю 

на фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи; 

б) 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; 

в) суму доходу можна достовірно оцінити; 

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

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

оцінити. 

Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати 

надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання 

послуг на дату балансу. 

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. 
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3.8.2 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. 

 

3.8.3 Операції з іноземною валютою. 

Первісна оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється у 

функціональній (національній) валюті за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют 

Національного банку України внаслідок чого виникають доходи (витрати) від купівлі 

іноземної валюти, як різниця між комерційним курсом та офіційним курсом гривні щодо 

іноземних валют Національного банку України, які відображаються у складі інших 

операційних доходів (витрат), відповідного періоду. 

Подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється 

у функціональній валюті за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют НБУ на дату 

оцінки, внаслідок чого виникають доходи (витрати) від продажу іноземної валюти, як 

різниця між комерційним курсом та офіційним курсом гривні щодо іноземних валют НБУ, 

які відображаються у складі інших операційних доходів (витрат) відповідного періоду. 

На кінець звітного періоду монетарні статті підлягають перерахунку за валютним 

курсом закриття (офіційний курс гривні щодо іноземних валют НБУ на кінець звітного 

періоду) на дату складання звіту про фінансовий стан. Доходи (витрати) від операційних 

курсових різниць, які виникають при такому перерахунку, відображаються у складі інших 

операційних доходів (витрат) розгорнуто. 

 

3.8.4 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. 

 

4. Основні припущення, оцінки та судження. 

При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, 

які мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та 

тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. 

Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за 

існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються 

судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки 

базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні 

результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі судження 

є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та 

області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки 

фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.  

 

4.1 Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних 

МСФЗ. 

Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або 

умови, керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та 

застосування облікової політики, щоб інформація була доречною для потреб 

користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що 

фінансова звітність: 

-подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки 

Товариства; 
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-відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну 

форму; 

-є нейтральною, тобто вільною від упереджень; 

-є повною в усіх суттєвих аспектах. 

Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність 

наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку: 

а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;  

б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів 

та витрат у Концептуальній основі фінансової звітності. 

Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші 

положення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують 

подібну концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу 

з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать 

вищезазначеним джерелам. 

Операції, що не регламентовані МСФЗ, відсутні. 

 

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 
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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. 

 

4.5 Судження щодо виявлення ознак знецінення активів. 

На кожну звітну дату Товариство проводить аналіз фінансових активів на предмет 

наявності ознак їх знецінення. Збиток від знецінення визнається за наявності об’єктивних 

даних, що свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним 

активом у результаті однієї або кількох подій, що відбулися після визнання фінансового 

активу. 

 

4.6 Використання ставок дисконтування. 

В Товаристві протягом звітного періоду не обліковувалися активи або зобов’язання, які 

вимагають дисконтування, внаслідок чого керівництво не здійснювало професійні судження 

щодо розміру таких ставок станом на кінець звітного періоду.  

 

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. 
 

 
Класи активів 

та зобов’язань, 

оцінених за 

справедливою 

вартістю 

 

Методики оцінювання 
Метод 

оцінки 

(ринковий, 

дохідний, 

витратний) 

 

Вихідні дані 

Грошові кошти 

та їх еквіваленти 

Первісна та подальша оцінка грошових 

коштів та їх еквівалентів здійснюється за 

справедливою вартістю, яка дорівнює їх 

номінальній вартості 

Ринковий Офіційні курси гривні щодо 

іноземних валют 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 

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 

 

 

5.2 Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої  

вартості 
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Класи активів 

та 

зобов’язань, 

оцінених за 

справедливою 

вартістю 

1 рівень 

(ті, що мають 

котирування, та 

спостережувані) 

2 рівень 

(ті, що не мають 

котирувань, але 

спостережувані) 

3 рівень 

(ті, що не мають котирувань і не є 

спостережуваними) 

Усього 

Дата оцінки 2020 2019 2018 2017 2020 2019 2018 2017 2020 2019 2018 2017 2020 2019 2018 2017 

Торговельна та 

інша 

дебіторська 

заборгованість, 

тис грн 

 

 

- - - 

 

 

- 

 

 

- - - 

 

- 

 

 

379 - 3 070 

 

 

22 764 

 

 

379 - 3 070 

 

 

22 764 

Торговельна та 

інша 

кредиторська 

заборгованість, 

тис грн. 

 

 

- - - 

 

 

- 

 

 

- - - 

 

 

- 

 

 

184 52 8 

 

 

3 432 

 

 

184 52 8 

 

 

3 432 

 

5.3 Переміщення між рівнями ієрархії справедливої вартості 

У Товариства за звітний період відсутнє переміщення між 2-м та 3-м рівнями ієрархії 

справедливої вартості. 

 

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

Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю  
Класи активів та 

зобов’язань, оцінених 

за справедливою 

вартістю 

Балансова вартість Справедлива  вартість 

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

Торговельна та 

інша дебіторська 

заборгованість, 

тис.грн. 

 

379 

 

- 
 

3 070 

 

22 764 

 

379 

 

- 

 

3 070 

 

3 070 

Торговельна та 

інша кредиторська 

заборгованість, 

тис.грн. 

 

184 

 

52 
 

8 
 

3 432 

 

184 

 

52 

 

8 

 

3 432 

 

Справедливу вартість дебіторської та кредиторської заборгованості неможливо 

визначити достовірно, оскільки немає ринкового котирування цих активів.  

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. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах 

6.1 Баланс 

До форми  №1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», протягом року коригування та 

зміни не вносились.  

Оцінку балансової вартості активів та зобов’язань здійснено за історичною 

собівартістю. 

Для подання у балансі здійснено розмежування активів та зобов’язань на поточні 

(оборотні) та довгострокові (необоротні) відповідно до вимог МСБО 1 «Подання фінансових 

звітів». До поточних активів та зобов’язань віднесено суми, що очікуються до відшкодування 

або погашення протягом 12 місяців від дати балансу. 

 

6.1.1 Основні засоби (ОЗ) 
 

2020 рік 2019 рік 2018 рік 

Первісна 

вартість 

Знос Залишкова 

вартість 

Первісна 

вартість 

Знос Залишкова 

вартість 

Первісна 

вартість 

Знос Залишкова 

вартість 

- - - - - - 40 21 19 

Станом на 31 грудня 2020  року  основних засобів на балансі Товариства не має. 
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6.1.2 Довгострокова дебіторська заборгованість 

Станом на кінець 2020 року довгострокова заборгованість становить 2 185 тис. грн – 

дохід від продажу акцій  БВ16-9/11 від 09.09.2016р. ТОВ «ПАРТНЕР+». 

Станом на кінець 2019 року довгострокова заборгованість становить 2 755 тис. грн – 

дохід від продажу акцій  БВ16-9/11 від 09.09.2016р. ТОВ «ПАРТНЕР+». 

Довгострокова заборгованості на кінець 2018 та 2017 років відсутня. 

 

6.1.3 Торговельна та інша дебіторська заборгованість 

Станом на 31.12.2020 р. торговельна та інша дебіторська становить 379 тис. грн та 

складається з нарахованих відсотків за договорами фінансування від відступлення права 

вимоги (факторингу). 

Станом на 31.12.2019 р. торговельна та інша дебіторська заборгованість відсутня. 

Станом на 31.12.2018 р. торговельна та інша дебіторська заборгованість становить 3 

070 тис. грн і складається:  

-заборгованість за договорами продажу цінних паперів у розмірі 6 066 тис.грн; 

- перерахованих авансів за договором оренди приміщення у розмірі 20 тис. грн; 

- перерахованих авансів за річну аудиторську перевірку у розмірі 15 тис. грн; 

-перерахованих авансів за річну переоцінку активів у розмірі 2 тис. грн; 

-нарахованого резерву сумнівних боргів у розмірі 3 033 тис. грн.  

 

Торговельна та інша дебіторська заборгованість станом на 31.12.2017 р. становить 22 

764 тис. грн та складається: 

-придбані фінансові активи у вигляді кредитної заборгованості за договорами 

фінансування під відступлення права вимоги (факторингу), які утримаються з метою 

продажу або їх викупу найближчим часом та обліковуються станом на кінець періоду з 

переоціненою справедливою вартістю у кількості 407 договорів та у розмірі 17 519 тис. грн; 

-заборгованість за договорами продажу цінних паперів у розмірі 5 985 тис.грн; 

-перерахованих авансів за договором оренди приміщення у розмірі 30 тис. грн; 

-перерахованих авансів за договором телекомунікаційних послуг 2 тис. грн; 

-перерахованих авансів за річну аудиторську перевірку у розмірі 4 тис. грн; 

-перерахованих авансів за річну переоцінку активів у розмірі 3 тис. грн; 

-нарахованого резерву сумнівних боргів у розмірі 599 тис. грн; 

Нарахованого резерву зменшення корисності активів за договорами факторингу у 

розмірі 180 тис. грн. 

 

6.1.4 Дебіторська заборгованість за виданими авансами  

За 2020 рік становить 3 тис. грн. 

За 2019 рік становить 2 тис. грн. 

За 2018 та 2017 роки заборгованість за даною статтею відсутня. 

 

6.1.5 Поточні фінансові інвестиції 

Поточні фінансові інвестиції станом на 2020, 2019 та 2018 роки становлять 2 385 тис. 

грн та включає пакет інвестиційних сертифікатів у кількості 251 шт. 

Поточні фінансові інвестиції станом на 2017 рік відсутні. 

 

6.1.6 Грошові кошти та їх еквіваленти. 

Станом на кінець дня 31.12.2020 року грошові кошти та їх еквіваленти складають 7 тис 

грн на поточних рахунках Товариства. 

Станом на кінець дня 31.12.2019 року грошові кошти та їх еквіваленти складають 29 

тис грн на поточних рахунках Товариства. 

Станом на 31.12.2018 року залишків грошові кошти та їх еквіваленти складають 32 тис. 

грн на поточних рахунках Товариства. 
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Станом на 31.12.2017 року залишків грошові кошти та їх еквіваленти складають 14 тис. 

грн на поточних рахунках Товариства. 

На протязі всієї діяльності Товариство не мало касових відділень. 

 

6.1.7 Власний капітал. 

Власний капітал Товариства станом на 31.12.2020 року становить 3 675 тис. грн та 

складається із зареєстрованого капіталу в сумі 7 000 тис. грн, капіталу у дооцінках 1 724 

тис.грн зі знаком мінус та нерозподіленого прибутку в розмірі 1 601 тис. грн зі знаком мінус, 

що підтверджується первинними документами. 

Власний капітал Товариства станом на 31.12.2019 року становить 4 020 тис. грн та 

складається із зареєстрованого капіталу в сумі 7 000 тис. грн, капіталу у дооцінках 1 155 

тис.грн зі знаком мінус та нерозподіленого прибутку в розмірі 1 825 тис. грн зі знаком мінус, 

що підтверджується первинними документами. 

Власний капітал Товариства станом на 31.12.2018 року становить 4 398 тис. грн та 

складається із зареєстрованого капіталу в сумі 7 000 тис. грн, капіталу у дооцінках 877 

тис.грн зі знаком мінус та нерозподіленого прибутку в розмірі 1 725 тис. грн зі знаком мінус, 

що підтверджується первинними документами. 

Власний капітал Товариства станом на 31.12.2017 року становить 19 383 тис. грн та 

складається із зареєстрованого капіталу в сумі 7 000 тис. грн, капіталу у дооцінках 12 978 

тис.грн та нерозподіленого прибутку в розмірі 595 тис. грн зі знаком мінус, що 

підтверджується первинними документами. 

 

6.1.8 Непоточні зобов’язання 

Станом на 31.12.2020 року, 31.12.2019 року та на 31.12.2018 року обліковуються 

непоточні зобов’язання в сумі 1 100 тис.грн, яка складається з довгострокових векселів 

виданих. 

Станом на 31.12.2017 року непоточні зобов’язання Товариства відсутні. 

 

6.1.9 Заборгованість за розрахунками з оплати праці 

Заборгованість за розрахунками з оплати праці станом на 31.12.2020 року, на 31.12.2019 

року та на 31.12.2017 року відсутня. Станом на 31.12.2018 року така заборгованість складає 

1 тис. грн. 

 

6.1.10 Короткострокові забезпечення. 

Станом на 31.12.2020 року становлять короткострокові забезпечення у розмірі 26 

тис.грн, які складаються із резерву відпусток розрахованого на підставі планових показників 

оплати праці і нарахованого в 2020 році. 

Станом на 31.12.2019 року становлять короткострокові забезпечення у розмірі 1 

тис.грн, які складаються із резерву відпусток розрахованого на підставі планових показників 

оплати праці і нарахованого в 2019 році.  

Станом на 31.12.2018 року короткострокові забезпечення відсутні. 

Станом на 31.12.2017 року становлять короткострокові забезпечення у розмірі 10 

тис.грн, які складаються із резерву відпусток розрахованого на підставі планових показників 

оплати праці і нарахованого в 2017 році. 

 

6.1.11 Інші поточні зобов’язання. 

Залишки зобов’язань, що зазначені в цій статті, на кінець дня 31.12.2020 року 

становлять 158 тис.грн і складаються з заборгованості за договором факторингу – 146 тис. 

грн та заборгованість, яка підлягає перерахуванню за договором факторингу – 12 тис. грн. 

Залишки зобов’язань, що зазначені в цій статті, на кінець дня 31.12.2019 року 

становлять 51 тис.грн і складаються з суми наданих позик – 50 тис. грн та нарахованих 

відсотках за цими позиками – 1 тис. грн. 
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Залишки зобов’язань, що зазначені в цій статті, на кінець дня 31.12.2018 року 

становлять 7 тис.грн і складаються з поточних зобов’язань за договорами позики. 

Залишки зобов’язань, що зазначені в цій статті, на кінець дня 31.12.2017 року 

становлять 3 422 тис.грн і складаються з наступних сум: 

1 802 тис. грн – поточні зобов’язання за договором позики; 

1 620 тис. грн – поточні зобов’язання за договором купівлі цінних паперів. 

 Інші поточні зобов’язання відображаються за собівартістю, яка є справедливою 

вартістю компенсації, що має бути передана в майбутньому за отримані активи. 

 

6.2 Звіт 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 зобов'язань, що приводить до зменшення власного капіталу компанії, 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, доход у Звіті про 

фінансові результати відображається в момент надходження активу або погашення 

зобов'язання, які призводять до збільшення власного капіталу підприємства.  

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.  

 

6.2.1 Інші операційні доходи  

В 2020 році становлять 563 тис.грн, складаються: з отриманих доходів від погашення 

боржниками кредитної заборгованості за договорами фінансування від відступлення права 

вимоги за факторинговими операціями – 163 тис. грн та нарахованих відсотків за договорами 

фінансування від відступлення права вимоги за факторинговими операціями – 400 тис. грн. 

В 2019 році становлять 382 тис.грн складаються з отриманих доходів від погашення 

боржниками кредитної заборгованості за договорами фінансування від відступлення права 

вимоги за факторинговими операціями. 

В 2018 році становлять 2 846 тис.грн та складаються з отриманих доходів від погашення 

боржниками кредитної заборгованості за договорами фінансування від відступлення права 

вимоги за факторинговими операціями. 

В 2017 році становлять 2 014 тис.грн . та складаються з отриманих доходів від 

погашення боржниками кредитної заборгованості за договорами фінансування від 

відступлення права вимоги за факторинговими операціями. 

 

6.2.2 Адміністративні витрати  

В 2020 році витрати становили – 303 тис.грн і складаються з: 

-витрати на створення резерву відпусток – 25 тис.грн; 

- витрати на зв’язок та інтернет - 2 тис.грн; 

-витрати пов’язані з операціями факторингу – 170 тис. грн; 

-витрати на аудит та за інформаційно-консультаційні послуги – 32 тис. грн; 

- витрати на розрахунково-касове обслуговування, депозитарні послуги – 5 тис. грн; 

-витрати на суборенду приміщення, експлуатаційні, комунальні послуги  - 4 тис. грн; 

-заробітної плати працівників (адміністрація) з нарахуваннями – 72 тис.грн; 

-витрати за проведення оцінки заставного майна та річну оцінку активів – 3 тис.грн; 

-сторнування понесених раніше витрат за нотаріальні дії, судові витрати, збори 

виконавчих органів, зняття обтяжень та інші витрати пов’язані з виконавчим впровадженням 

– 10 тис. грн. 
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В 2019 році витрати становили – 179 тис.грн і складаються з: 

-витрати на амортизацію – 14 тис. грн; 

- витрати на зв’язок та інтернет - 1 тис.грн; 

-витрати за нотаріальні дії, судові витрати, збори виконавчих органів, зняття обтяжень 

та інші витрати пов’язані з виконавчим впровадженням – 11 тис. грн; 

-витрати на аудит та за інформаційно-консультаційні послуги – 38 тис. грн; 

- витрати на розрахунково-касове обслуговування, депозитарні послуги – 10 тис. грн; 

-витрати на суборенду приміщення, експлуатаційні, комунальні послуги  - 4 тис. грн; 

-заробітної плати працівників (адміністрація) з нарахуваннями – 90 тис.грн; 

-витрати за проведення оцінки заставного майна та річну оцінку активів – 11 тис.грн. 

 

В 2018 році витрати становили – 1 600 тис.грн і складаються з: 

-заробітної плати працівників (адміністрація) з нарахуваннями – 609 тис.грн; 

-витрати за нотаріальні дії, судові витрати, збори виконавчих органів, зняття обтяжень 

та інші витрати пов’язані з виконавчим впровадженням – 635 тис. грн; 

-витрати на суборенду приміщення, експлуатаційні, комунальні послуги  - 214 тис. грн; 

-витрати за проведення оцінки заставного майна та річну оцінку активів – 32 тис.грн; 

-витрати на амортизацію – 18 тис.грн; 

-витрати на аудит та за інформаційно-консультаційні послуги – 22 тис. грн; 

-витрати на інформаційне забезпечення діяльності, послуги зв’язку та інтернету – 30 

тис. грн; 

- витрати на розрахунково-касове обслуговування, депозитарні послуги – 24 тис. грн; 

-матеріальних витрат на придбання канцелярських та господарських товарів, 

комп’ютерних аксесуарів та оргтехніки – 16 тис. грн. 

 

В 2017 році витрати становили – 1 227 тис.грн і складаються з: 

-заробітної плати працівників (адміністрація) з нарахуваннями – 448 тис.грн; 

-витрати на створення резерву відпусток – 30 тис.грн; 

-витрати на амортизацію – 3 тис. грн; 

-витрати на ліцензію – 2 тис. грн;  

-витрат з охорони заставного майна – 27 тис. грн; 

-витрати за нотаріальні дії, судові витрати, збори виконавчих органів, зняття обтяжень 

та інші витрати пов’язані з виконавчим впровадженням – 366 тис. грн; 

-витрати на суборенду приміщення, експлуатаційні, комунальні послуги  - 193 тис. грн; 

-витрати за проведення оцінки заставного майна та річну оцінку активів – 36 тис.грн; 

-витрати на ведення бухгалтерського обліку та за інформаційно-консультаційні 

послуги – 45 тис. грн; 

-витрати на інформаційне забезпечення діяльності, послуги зв’язку та інтернету – 39 

тис. грн; 

- витрати на розрахунково-касове обслуговування, депозитарні послуги – 14 тис. грн; 

-матеріальних витрат на придбання канцелярських та господарських товарів, 

комп’ютерних аксесуарів та оргтехніки – 24 тис. грн. 

 

6.2.3 Інші операційні витрати  

В 2020 році витрати становили – 22 тис.грн та складаються зі списання нарахованих 

відсотків за договорами фінансування від відступлення права вимоги за факторинговими 

операціями. 

В 2019 році витрати становили – 304 тис.грн та складаються з: 

-продажу основних засобів – 5 тис. грн; 

-нарахованих відсотків за договорами позики – 1 тис. грн; 

-витрати пов’язані з операціями факторингу – 298 тис. грн. 
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В 2018 році витрати становили – 2 255 тис.грн та складаються з витрат на створення 

резерву сумнівних боргів. 

В 2017 році витрати становили – 778 тис.грн та складаються з: 

-створення резерву від зменшення корисності активів по факторинговим операціям у 

сумі 180 тис. грн; 

-створення резерву сумнівних боргів у сумі 598 тис. грн. 

 

6.2.4 Інші доходи 

В 2020 році за цією статтею не відбувалось доходів. 

В 2019 році доходи становили – 1 тис.грн та складаються з нарахованих процентів по 

депозитним вкладам. 

В 2018 році доходи становили – 5 тис.грн та складаються з нарахованих процентів по 

депозитним вкладам. 

В 2017 році доходи становили 2 000 тис.грн від продажу цінних паперів акцій.  

 

6.2.5 Фінансові витрати 

Фінансових витрат в 2020, 2019 та 2018 роках не було.  

Фінансові витрати в 2017 році становили 353 тис. грн та склались з відсотків за 

отриманими та повернутими позиками.  

 

6.2.6 Інші витрати 

В 2020 році інших витрат становить 14 тис. грн та складається з нарахування відсотків 

за договорами позик. 

В 2019 році інших витрат у Товариства не було. 

В 2018 році у склад інших витрат увійшли витрати на уцінку інвестиційних 

сертифікатів і склали 126 тис. грн. 

Оцінку пакету інвестиційних сертифікатів здійснило ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО» (код 

ЄДРПОУ 41215415) згідно діючого Сертифікату  суб’єкта оціночної діяльності ФДМУК 

№319/17 від 12 квітня 2017р. 

В 2017 році у склад інших витрат відображена собівартість проданих цінних паперів 

акцій у розмірі 2 000 тис. грн. 

 

6.3 Звіт про рух грошових коштів 

Звіт про рух грошових коштів за 2020 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.  

 

6.4 Рух коштів у результаті операційної діяльності  

Операційна діяльність полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності. 

Операційна діяльність є основним видом діяльності підприємства для отримання 

доходу від надання фінансових послуг. 

Сукупні надходження від операційної діяльності станом на 31.12.2020 року становили 

185 тис.грн і складаються з: 

6.4.1 Надходження від повернення авансів - 10 тис.грн; 

6.4.2 інших надходжень в сумі 175 тис. грн, які складаються з погашення боржниками 

кредитної заборгованості за договорами фінансування під відступлення прав вимоги за 

факторинговими операціями  

 

Сукупні надходження від операційної діяльності станом на 31.12.2019 року становили 

1 899 тис.грн і складаються з: 

6.4.1 Надходження від повернення авансів - 19 тис.грн; 

6.4.2 інших надходжень в сумі 1 880 тис. грн, які складаються: 
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-відсотки по депозитним вкладам – 1 тис. грн; 

-погашення боржниками кредитної заборгованості за договорами фінансування під 

відступлення прав вимоги за факторинговими операціями – 1 860 тис. грн; 

-продаж основних засобів – 19 тис. грн. 

 

Сукупні надходження від операційної діяльності станом на 31.12.2018 року становили 

7 749 тис.грн і складаються з: 

6.4.1 Надходження від повернення авансів - 500 тис.грн; 

6.4.2 інших надходжень в сумі 7 249 тис. грн, які складаються з надходжень від 

погашення боржниками кредитної заборгованості за договорами фінансування під 

відступлення прав вимоги за факторинговими операціями у розмірі  5 039 тис. грн, 

надходжень від відступлення вимог – 2 150 тис. грн та надходжень в погашення дебіторської 

заборгованості – 60 тис.грн. 

Надходження від операційної діяльності станом на 31.12.2017 року становили 3 102 

тис.грн і складаються з 

6.4.2 інших надходжень, а саме: 

-надходжень від погашення боржниками кредитної заборгованості за договорами 

фінансування під відступлення права вимоги за факторинговими операціями у розмірі 3 050 

тис. грн; 

-надходжень від відшкодування витрат за судовими справами у розмірі 52 тис. грн. 

 

Сукупні витрати від операційної діяльності станом на 31.12.2020 року становили – 142 

тис.грн і складаються: 

6.4.3 витрачання на оплату товарів (робіт, послуг) – 32 тис.грн; 

6.4.4 витрачання на оплату праці – 48 тис.грн; 

6.4.5 витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи (ЄСВ) – 13 тис.грн; 

6.4.6 витрачання на оплату зобов’язань з податків і зборів (ПДФО, ВЗ) – 12 тис.грн; 

6.4.8 витрачання на оплату авансів – 13 тис.грн; 

6.4.9 інші витрачання становили 24 тис. грн, які складаються з оплати за договорами 

факторингу. 

 

Сукупні витрати від операційної діяльності станом на 31.12.2019 року становили – 1 

952 тис.грн і складаються: 

6.4.3 витрачання на оплату товарів (робіт, послуг) – 54 тис.грн; 

6.4.4 витрачання на оплату праці – 61 тис.грн; 

6.4.5 витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи (ЄСВ) – 17 тис.грн; 

6.4.6 витрачання на оплату зобов’язань з податків і зборів (ПДФО, ВЗ) – 15 тис.грн; 

6.4.8 витрачання на оплату авансів – 11 тис.грн; 

6.4.9 інші витрачання становили 1 794 тис. грн, які складаються з інших витрат на 

РКО, судові витрати, збір та авансовий внесок стягувача. 

 

Сукупні витрати від операційної діяльності станом на 31.12.2018 року становили – 3 

003 тис.грн і складаються: 

6.4.3 витрачання на оплату товарів (робіт, послуг) – 819 тис.грн; 

6.4.4 витрачання на оплату праці – 407 тис.грн; 

6.4.5 витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи (ЄСВ) – 112 тис.грн; 

6.4.6 витрачання на оплату зобов’язань з податків і зборів (ПДФО, ВЗ) – 99 тис.грн; 

6.4.7 витрачання на оплату інших податків і зборів – 99 тис. грн. 

6.4.9 інші витрачання становили 1 467 тис. грн, які складаються з інших витрат на 

РКО, судові витрати, збір та авансовий внесок стягувача. 

 

Сукупні витрати від операційної діяльності станом на 31.12.2017 року становили – 1 

236 тис.грн і складаються: 
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6.4.3 витрачання на оплату товарів (робіт, послуг) – 373 тис.грн; 

6.4.4 витрачання на оплату праці – 310 тис.грн; 

6.4.5 витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи (ЄСВ) – 85 тис.грн; 

6.4.6 витрачання на оплату зобов’язань з податків і зборів (ПДФО, ВЗ) – 77 тис.грн; 

6.4.9 інші витрачання становили 391 тис. грн, які складаються з інших витрат на РКО, 

судові витрати, збір та авансовий внесок стягувача. 

 

6.4.10 Чистий рух коштів у результаті операційної діяльності  

-протягом 2020 року становив – 43 тис.грн (дохід); 

-протягом 2019 року становив – 53 тис.грн (витрачання); 

-протягом 2018 року становив – 4 845 тис.грн (дохід); 

-протягом 2017 року становив – 1 866 тис.грн (дохід); 

 

6.5 Рух коштів у результаті інвестиційної  діяльності 

Інвестиційна діяльність - це цілеспрямовано здійснюваний процес формування 

необхідних інвестиційних ресурсів, збалансований відповідно до обраних параметрів 

інвестиційної програми (інвестиційного портфеля) на основі вибору ефективних об'єктів 

інвестування та забезпечення їх реалізації. 

6.5.1 Надходження від фінансових інвестицій 

В 2020, 2019 та 2018 роках надходжень за цією статтею не відбувалось. 

В 2017 році ці надходження становили 2 000 тис. грн від продажу цінних паперів.    

6.5.2. Надходження від отриманих відсотків 

В 2020, 2019 та 2017 році таких надходжень не було. 

В 2018 році надходження за цією статтею становили 5 тис. грн. 

 

6.5.3 Інші надходження 

В 2020, 2019 та 2018 роках таких надходжень не було. 

В 2017 році інші надходження, а саме повернення помилково перерахованих коштів, 

становили 8 тис. грн. 

 

6.5.4 Витрачання на придбання фінансових інвестицій  

У 2020, 2019 році  даних витрат не відбувалось. 

У 2018 році витрачання на придбання фінансових інвестицій становили 3 030 тис. грн. 

У 2017 році – 1 380 тис. грн. 

 

6.5.5 Витрачання на придбання необоротних активів  

В 2020, 2019 та 2018 роках витрачань на придбання необоротних активів не було. 

В 2017 році витрати за даною статтею становили 53 тис. грн. 

 

6.5.6 Чистий рух коштів у результаті інвестиційної діяльності  

Протягом 2020 та 2019 років дорівнює 0. 

В 2018 році чистий рух коштів від інвестиційної діяльності становив  3 025 тис. грн. 

(збитків). 

В 2017 році чистий рух коштів від інвестиційної діяльності склав 575 тис. грн (дохід). 

 

6.6 Рух коштів у результаті фінансової  діяльності 

Фінансова діяльність — це надходження чи використання коштів, що мали місце в 

результаті емісії цінних паперів, викупу власних акцій, виплата дивідендів, погашення 

зобов'язань за борговими цінними паперами та інші  

Надходження від фінансової діяльності у 2020 році складаються: 

6.6.2 Надходження від погашення позик – 50 тис.грн. 

Сукупні надходження від фінансової діяльності у 2019 році дорівнюють 50 тис.грн і 

складаються з надходжень від отримання позик. 
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Сукупні надходження від фінансової діяльності у 2018 році дорівнюють 2 332 тис.грн і 

складаються з надходжень від: 

6.6.1 надходження від отримання позик – 265 тис.грн; 

6.6.2 Надходження від погашення позик – 2 067 тис.грн. 

Сукупні надходження від фінансової діяльності у 2017 році дорівнюють 6 506 тис.грн і 

складаються з надходжень від: 

6.6.1 надходження від отримання позик – 2 204 тис.грн; 

6.6.2 Надходження від погашення позик – 4 302 тис.грн. 

 

6.6.3 витрачання на сплату відсотків   

В 2020 році витрачання на сплату відсотків становило 15 тис.грн. 

В 2019 та 2018 роках таких затрат не відбувалось. 

В 2017 році витрачання на сплату відсотків становило 418 тис.грн. 

 

6.6.4 Чистий рух коштів у результаті фінансової діяльності  

За 2020 рік дорівнює 65 тис. грн (витрачання). 

За 2019 рік дорівнює 50 тис.грн (надходження). 

За 2018 рік становить 1 802 тис. грн (витрачання). 

За 2017 рік дорівнює 2 516 тис. грн (витрачання). 

 

6.6.5 Чистий рух коштів за звітний період дорівнює  

2020 рік – 22 тис. грн (витрачання) 

2019 рік - 3 тис.грн (витрачання). 

2018 рік – 18 тис. грн (надходження). 

2017 рік – 75 тис. грн (витрачання). 

 

6.6.6 Залишок коштів на кінець року  

2020 рік – 7 тис. грн. 

2019 рік – 29 тис.грн. 

2018 рік – 32 тис. грн. 

2017 рік – 14 тис. грн. 

 

6.7 Звіт про власний капітал 

Управління капіталом Товариства спрямовано на досягнення наступних цілей: 

дотримання вимог до капіталу, встановлених регулятором, і забезпечення здатності 

Товариства функціонувати в якості безперервно діючого підприємства. Товариство вважає, 

що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється, дорівнює сумі капіталу, 

відображеного в балансі. 

Товариством для забезпечення діяльності в 2016 році було сформовано Статутний 

капітал в сумі  7 000 тис.грн.  

Резервний капітал за 2017-2019 роки в Товаристві не сформовано. 

Сума власного капіталу Товариства на 31.12.2020 року становить 3 675 тис.грн, 

складається з наступних складових: статутний капітал – 7 000 тис.грн, капітал у дооцінках – 

1 724 тис.грн зі знаком мінус та нерозподілений прибуток – 1 601 тис. грн зі знаком мінус. 

Сума власного капіталу Товариства на 31.12.2019 року становить 4 020 тис.грн, 

складається з наступних складових: статутний капітал – 7 000 тис.грн, капітал у дооцінках – 

1 155 тис.грн зі знаком мінус та нерозподілений прибуток – 1 825 тис. грн зі знаком мінус. 

Сума власного капіталу Товариства на 31.12.2018 року становить 4 398 тис.грн, 

складається з наступних складових: статутний капітал – 7 000 тис.грн, капітал у дооцінках – 

877 тис.грн зі знаком мінус та нерозподілений прибуток – 1 725 тис. грн зі знаком мінус. 

Сума власного капіталу Товариства на 31.12.2017 року становить 19 383 тис.грн, 

складається з наступних складових: статутний капітал – 7 000 тис.грн, капітал у дооцінках – 

12 978 тис.грн з та нерозподілений прибуток – 595 тис. грн зі знаком мінус. 
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7. Розкриття іншої інформації 

7.1 Умовні зобов'язання 

7.1.1 Судові процеси 

Станом на звітну дату ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АКТИВ+» не є учасником 

судових процесів, в зв’язку з  діяльністю підприємства.  

Кримінальні провадження відносно Товариства у періоді, що перевіряється, 

відсутні. 

 

7.1.2 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 органи піддадуть 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. 

 

7.2 Вплив інфляції  

МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» слід використовувати за умов, 

коли економіка країни є гіперінфляційною. У такому випадку фінансова звітність перед 

здійсненням фактичного перерахунку статей фінансової звітності у валюту представлення 

підлягає коригуванню з урахуванням інфляції (суми за немонетарними статтями 

коригуються з урахуванням рівня інфляції на основі зміни загального індексу цін (однак, 

лише з дати придбання до дати балансу); різниці за монетарними і немонетарними статтями, 

що виникають в результаті застосування індексу цін на звітну дату розкривають як окрему 

складову власного капіталу). 

Аналізуючи критерії, які характеризують показник гіперінфляції та включають в себе 

не тільки монетарні, але і психологічні складові, передбачені у параграфі 3 МСБО 29, та 

враховуючи додаткові характеристики, керівництво Товариства вважає, що важливим 

фактором є динаміка змін рівня інфляції. Так, рівень інфляції у 2016 році склав 43,3%, в 2017 

році – 12,4%, в 2018 році – 13,7%, в 2019 році – 9,8%, в 2020 році – 4,1%. Таким чином, на 

думку керівництва, економіка України з 2016 року почала виходити зі стану глибоких 

інфляційних процесів. Зважаючи на те, що згідно з МСБО 29 проведення перерахунку 

фінансової звітності є питанням судження, керівництво Товариства прийняло рішення про не 

проводити коригування статей звітності на індекс інфляції відповідно до МСБО 29 

«Фінансова звітність умовах гіперінфляції».  

І хоча керівництво не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на 

економіку України, а також те, який вплив (за наявності такого) вони можуть мати на 

майбутній фінансовий стан Товариства, воно вважає, що вживає усіх необхідних заходів для 

забезпечення стабільної діяльності та розвитку Товариства. 

 

7.3 Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів. 

Товариство здійснює свою діяльність в умовах загальної кризи вітчизняного 

економічного середовища, яка характеризується обмеженістю внутрішнього інвестиційного 

потенціалу, низькою привабливістю секторів економіки для інвесторів, зниженням 

конкурентоспроможності національної економіки, низьким рівнем ліквідності на ринках 

капіталу, відносно високим рівнем інфляції та на яку впливає зниження темпів економічного 

розвитку у світовій економіці та, більшою мірою, суспільно-політичні події в країні. 
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Керівництво не виключає існування ймовірності того, що активи не зможуть бути реалізовані 

за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства. Але, на думку 

керівництва, додатковий резерв під фінансові активи станом на кінець звітного періоду не 

потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації. 

 
7.4 Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін згідно МСБО 24 «Розкриття 

інформації щодо пов’язаних сторін». 

Пов’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 пов’язаних сторін». 

Рішення про те які сторони являються зв'язаними приймають не тільки на основі їх 

юридичної форми, але і виходячи з характеру стосунків зв'язаними сторін. 

До зв'язаних сторін Товариства відносяться учасники, що володіють часткою 10% і 

більше відсотків у статутному капіталі Товариства та управлінський персонал: 

-юридична особа ТОВ «ПАРТНЕР+» (код за ЄДРПОУ 40773501) – учасник Товариства,  

якому належить 100% частки у статутному капіталі на 31.12.2020 рік – 7 000 тис. грн; 

-Крузе Е.С. - директор Товариства (Наказ  про призначення № 10-К від 12 листопада 

2019 року). 

В 2020 році не відбувалось операцій з пов’язаними особами. 

7.5 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.  

Операційний   ризик   контролюється   через   вдосконалення   процедур стягнення 

дебіторської заборгованості. 

Юридичний ризик контролюється шляхом застосування типових форм угод з клієнтами 

Товариства з метою формалізації та уникнення ситуацій, які можуть погіршити позицію 

Товариства у відносинах з клієнтами. 

Стратегічний ризик мінімізується шляхом щорічного перегляду та коригування 

стратегічного плану Товариства з урахуванням макроекономічної ситуації в країні. 

Ризик репутації контролюється в процесі постійного моніторингу ЗМІ, оцінки їх впливу 

на поведінку клієнтів Товариства та своєчасних повідомлень позиції Товариства до клієнтів. 

Крім того, проводиться моніторинг ринкової позиції Товариства. 

Ризик ліквідності. 

Ризик ліквідності виникає при неузгодженості термінів повернення розміщених 

ресурсів та виконання зобов'язань Товариства перед кредиторами. Ринок ліквідності є 

несуттєвим внаслідок відсутності залучених коштів. 

 

7.5.1 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-
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яка інша доступна інформація щодо 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. 

Станом на 31.12.2019 року у Товариства відсутні фінансові активи, які або були 

прострочені, або знецінилися, кредити, як одержані так і надані, і, відповідно, будь-які 

застави та інші форми забезпечення. 

 

7.5.2 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 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 буде використовувати 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.  

Валютні ризики Товариства виникають у зв’язку з володінням фінансовими 

інструментами, номінованими в іноземній валюті. Товариство у звітньому періоді не 

інвестувало кошти в банківські депозити в іноземній валюті та в цінні папери, номіновані 

в доларах США.  

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. 

Товариство немає активів, розміщених у боргових зобов’язаннях з відсотковою 

ставкою.  

 

7.5.3 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, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної 

діяльності. 



7.6 Ynpanfl innq r<anira.ronr

TOB (OIHAHCOBA KOMIIAHUI (AKTI4B+) yrpaBnr€ csoiNd ranirarovr Lnn
sa6esne.IeHux 6esnepepnnoi Aigrssocri n urafi6yrHboMy i o4nouacuoi uaxcunri:auii npra6yrxy
3a paxyHor onrulaisaqii cnineiluorueHns rro3nKoBr,rx i sracHux xourris. Kepinuaqreo TOB
(AKTI4B+) peryJlrpHo reperJlrAae crpyKrypy cBoro xaniraly. Ha ocnosi pe3yJrbraris raxoro
reperrlnAy TOB (OIHAHCOBA KOMIIAHL (AKTI4B+)) BxHBae saxo4iB Ann
:6araucynaHH.s 3atamHoi crpyrrypu xaniraly.

Kepinuuqrno Tonapucrna sgiftcHloBarr4Me orJrrA crpyKrypr4 xanirany ua uopiquifi
ocHoei. llpu qsorray xepiouuqteo aHarisye napricrr xauiraly ra npuTaMassi fioro cKJraAoBr.rM

pLI3IzKLI. Ha ocuosi orpI,IMaHI4x BI{cHoBKin Tonapucrso sAificHro€ perynrcBaHH.f, rauiraly.
3ri4uo rrIaHuoro 3aKoHo.(aBcrna SinaHcoei xoruuaHii, rxi uraHyrorb HaAaBarrr oAr.rH Br,r,{

Siuauconzx nocJlyr, go6oe's3aHi uarn uacuufi xanirar y posrvripi He MeHrue 3 rvuu rpr.rBeHb.

Blacuufi rauiral xotr,tnaHifi, rxi nrauyrorb HaAaBar:a [Ba i 6inrrue euAis Sinauconux
locJlyr, He rroBr{Heu 6yru MeHrle 5 uln rpr,rBeHb.

Crauou na 31 .12.2020 poKy BJlacuufi xanirar TonapncrBa craHoBraru 3 675 rnc.rpn.

7,7 Bryrpirtnifi ayavr

Bnyrpiuruiit aygur (xonrpors), ar cucreMa KoHrpoJrro sa ri.smHicrro Tonapucrna Mae Ha

rvreri oqisxy ra BAocKoHaJreHH, cucreMn nuyrpirunroto KoHTpomo Tonapucrna.

CnyN6a nuyrpiururoro ay[Lrry (xoHrpomo) 6epe yqacrb B y.(ocroHarenui cprcreMa

ynpanninufl, pu3unav^u, nuyrpiruuroro KoHTponrc i xopnoparuBHoro ynpanrinna s Meroro

sa6esneqeHHs:

- e$errr.rnuocri upoqecy ynpauiHHs pr43uKaMr.r ;

- uaAifiuocri, a4exnaruocri ra e$exrznsocri cr{creMr.r nnyrpiurHroto KoHrponrc;

- eSexrunuoro Kopnoparr,rBHoro yupanniuHx;

- noBHorr.r ra Aocroeipuocri $iHancoeoi i ynpanliscrroi iH$opruaqii;
- Aorpr.rMaHHa TonapucrBoM Br.rMor 3aKoHoAaBcrna YrpaiHu.

7.8 floaii uic.ns AarH 6a.rancy

llicrs seirHoi laru (31 rpyaur 2020 poxy) ue rig6yloca xoAHrrx no4ift, xxi
crlpaBl{nu 6 icrorHI,tfi surun Ha noxa3Huxra Siuauconoi ssirHocri Tonapucrna.

Ha 4ar:y rIoAaHHfl ssiruocri xepinnnqrno oqiunro icuynaHur HacrynHr.rx nolift:
no.(ii, rxi cni4uarb npo yMoBH, Iqo icuyna-uu ua riueqs seiruoro nepio4y (no4ii, rri

Br.rMararorb KopuryBaHnx SiHaucosoi geirHocri sa 2019 pix);
noAii, sxi ceiA.{arb npo yMoBI{, Iuo Br{Hr4Krra flicrq seiruoro uepio4y (uogii, sxi He

BuMararorb KopI,IryBaHnr $inaHcosoi ssirnocri, are BlrMararorb rreBHoro posxprzrrx).

Iupexrop
TOB (OIHAHCOBA KOMTIAHI-f, (AKTI4B+)

forosHr.rfi 6yxranrep

TOB (OIHAHCOBA KOMIAHI-f, (AKTI4B+)
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puxo.qmo T.B.
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