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Баланс (Звіт про фінансовий стан)
станом на 31 грудня 2020 року
(в тис. гривень)
№
примітки
Актив
Необоротні активи
Нематеріальні активи
Основні засоби
Довгострокові дебіторська заборгованість :
Усього необоротних активів
Оборотні активи
Запаси, малоцінні предмети
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за виданими авансами
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих
доходів
Інша поточна дебіторська заборгованість
Рахунки в банках:
Усього оборотних активів
Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття

4.1
4.1.
4.2

31 грудня
2019р.

422
159
9344
9925

543
729
6478
7750

16
6

15
17

311
1754

62
3136

9739
611
12437

11808
175
15213

22362

22963

4.8
4.8
4.8

5800
25
5825

5800
66
5866

4.9

9224

10664

4.11

242

386

4.12

23

46

4.12

5

9

4.14
4.13
4.14

247
58
6738
7313
22362

133
41
5818
6433
22963

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Баланс
Пасив
Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Усього власного капіталу
Довгострокові зобов’язання та забезпечення
Інші догвострокові зобов’язання
Поточні зобов'язання і забезпечення
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги
Поточна кредиторська заборгованість по розрахункам з
бюджетом
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
Поточні забезпечення
Інші поточні зобов'язання
Усього поточних зобов’язань та забезпечень

31 грудня
2020р.

Баланс

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік
(в тис. гривень)
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Інші операційні доходи
Усього доходу
Адміністративні витрати
Витрати на збут

№
примітки

За рік
2019 рік

За рік
2020 рік

5

8660

9498

5

158
8818
4916

183
9681
4049

153

105

5

5

2

Інші операційні витрати

5

1427

3443

6496

7597

5

2322

2084

5

5

19

Фінансові витрати

5

2301

2053

Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)

5

26

50

5

9

21

41

Усього витрат
Фінансовий результат від операційної
(прибуток)
Інші фінансові доходи

діяльності

Витрати (дохід) з податку на прибуток

Чистий фінансовий результат (прибуток)
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2020 рік
(в тис. гривень)
№
примітки

За рік
2019 рік

За рік
2020 рік

6

7053
0

7210
1

25

19

6
6
6

2
7486
180

43
8274
161

6
6
6
6
6
6
6
6

-2468
-1376
-377
-396
-5
-294
-14723
-332
-5220
-450

-2248
-1046
-282
-324
-1
-40
-10000
-237
1531
-274

6
6
6
6
6
6

4003
3889
0
-2109
5783

1211
5990
-6700
-2194
-1693

113

-436

6

498

611

6

611

175

Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних
рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження фін установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахування на соціальні заходи
Зобов’язань із податків і зборів, із них:
Витрачення на оплату зобов`язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату авансів
Витрачання фін установ від надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
Витрачання на придбання необоротних активів

6

6

Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від отримання позик
Інші надходження
Витрачання на погашення позик
Витрачання на сплату відсотків
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

Залишок коштів на кінець року
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Звіт про рух власного капіталу
за 2020 рік
(в тис. гривень)
№
При
міт
ки

Залишок на кінець попереднього
року (31.12.2018)
Скоригований залишок на початок
попереднього року (01.01.2019)
Чистий прибуток (збиток) за рік
Відрахування до резервного капіталу
Разом змін в капіталі
Залишок на кінець попереднього
року (31.12.2019)
Залишок на початок звітного
періоду
Коригування
Скоригований залишок на початок
звітного року
Чистий прибуток (збиток) за звітний
період
Разом змін в капіталі
Залишок на кінець звітного періоду
31.12.2020р.
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Зареєстров
аний
(пайовий)
капітал

Резерв
ний
капітал

Капіт
ал у
дооці
нках

Нерозподіле
ний
прибуток
(непокритий
збиток)

Додатков
ий
капітал

Всього

5800

4

5804

5800

4

5804

7

21

21

7
7

21

21

5800

25

5825

5800

25

5825

5800

25

5825

41

41

41

41

66

5866

7

7

7
7
7
7

5800
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ (ПРИМІТКИ)
ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА МСФЗ
за 2020 рік,
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ «КЕШ ТУ ГОУ»
станом на 31.12.2020 року
Примітка 1. Загальні відомості про ТОВ ФК «КЕШ ТУ ГОУ»
Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КЕШ ТУ
ГОУ» (надалі - «Товариство») зареєстровано 12.06.2018 року Печерською районною у м.
Києві державною адміністрацією, Виписка про реєстрацію від 12.06.2018р. №1 071 102 0000
041242.
Організаційно-правова форма підприємства Товариство з обмеженою
відповідальністю
Форма власності підприємства – Приватна
Повне найменування Товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КЕШ ТУ ГОУ»
Скорочене найменування Товариства: ТОВ ФК «КЕШ ТУ ГОУ»
Юридична адреса підприємства: 04080 м. Київ вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 7
Основні відомості про фінансову компанію
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

42228158

Повна назва Товариства

Товариство з обмеженою
відповідальністю «ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ «КЕШ ТУ ГОУ»

Вид економічної діяльності за КВЕД (основний)

64.92

Територія за КОАТУУ

8038500000

Місцезнаходження

04080 м. Київ вул. вул. Кирилівська,
будинок 82, офіс 7

Дата внесення змін до установчих документів

-

Дата державної реєстрації

12.06.2018 р.

Код фінансової установи

13

Дата реєстрації в реєстрі фінансових установ

19.07.2018 року

Реєстраційний номер у Реєстрі фінансових
установ

13103797

Реквізити свідоцтва фінансової установи

ФК №1061

Кількість відокремлених підрозділів

-

Кількість працівників станом на 31.12.2020р.

15

Генеральний директор

Бондаренко Олександр Павлович

Головний бухгалтер

Харитоненко Олена Олександрівна

Інші види кредитування

Сайт

https://cash2go.com.ua/

Ел. пошта

info@cash2go.com.ua
5

Банківські реквізити :
№ п/р

МФО

Назва банку

Місто

UA213226690000026504300350443

322669

Головне управління по м. Києву та
Київський області АТ «Ощадбанк»

Київ

UA983052990000026507026200302

305299

АТ КБ «Приватбанк»

Київ

UA853052990000029241827542920

305299

АТ КБ «Приватбанк»

Київ

UA733808380000026509700450420

380838

АТ «Правекс банк»

Київ

UA903808380000026509700458262

380838

АТ «Правекс банк»

Київ

Відповідальним за організацію бухгалтерського обліку підприємства у відповідності до
п. 3 ст. 8 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16
липня 1999 року № 996-ХМ є директор.
Відповідальним за організацію та ведення бухгалтерського обліку у відповідності до
Статуту підприємства та п.7 ст. 8 Закону України "Про бухгалтерський облік і
фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року № 996-ХІ\/ є головний бухгалтер.
Види діяльності:
Вичерпний перелік видів діяльності Товариства поданий в Статуті. Здійснення
діяльності, яка не передбачена Статутом Товариства не проводиться.
Товариство має в користуванні приміщення у відповідності до технологічних вимог
пункту 28 «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових
послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)» № 913 від 07 грудня 2016
року.
Товариство здійснює свою діяльність на підставі отриманого Свідоцтва та ліцензії
(Розпорядження), виданих Національною комісією, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг.
Засновники: Фізична особа, громадянин України, Бондаренко Олександр Павлович.
Органи управління та контролю
Органами управління Товариства є загальні збори, ревізійна комісія. Виконавчим
органом є Директор, який одноосібно здійснює управління поточною діяльністю
Товариства.
Інформація щодо діяльності Товариства через відокремлені підрозділи
Станом на 31.12.2020 року у Товариства відсутні відокремлені підрозділи.
Примітка 2. Принципи складання фінансової звітності
(а) Заява про відповідність
Дана фінансова звітність була підготовлена відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності (надалі – «МСФЗ»), прийнятих Радою з Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку (надалі – «РМСБО»), та тлумачень, випущених
Комітетом з тлумачень Міжнародної фінансової звітності (надалі – «КТМФЗ»).
Товариство не застосовувало достроково жодних стандартів, змін та поправок або їх
інтерпретацій, які ще набули чинності.
Фінансова звітність за 2020 рік, що закінчується 31 грудня 2020 року, затверджена і
підписана управлінським персоналом в особі директора та головного бухгалтера. Ні
учасники товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової
звітності після її випуску.
(б) Функціональні валюта
Товариство веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність в українській гривні
(грн.), яка є функціональною валютою подання фінансової звітності.
(в) Звітний період
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Звітний період з 01 січня по 31 грудня 2020 року.
Товариство веде бухгалтерський облік відповідно до Міжнародних стандартів фінансової
звітності (МСФЗ).
Пакет фінансової звітності за 2020 рік містить порівняльні показники за попередній
період.
У цих пояснювальних примітках наводиться додаткова інформація, розкриття якої
вимагається Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та
Міжнародними стандартами фінансової звітності, і яка вимагає додаткового розкриття у
формах фінансової звітності:
•
Баланс (звіт про фінансовий стан),
•
Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід),
•
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом),
•
Звіт про власний капітал.
Фінансова звітність достовірно представляє фінансове положення, фінансові
результати та рух грошових коштів Товариства, виходячи з правдивого відображення
наслідків здійснення операцій, інших подій та умов у відповідності з критеріями визнання
активів, зобов’язань, доходів та витрат.
Товариство складає свою фінансову звітність на підставі принципу нарахування, за
виключенням Форми № 3 «Звіт про рух грошових коштів», що складається прямим методом,
при якому розкривається інформація про основні види грошових надходжень та виплат.
Товариство залишає незмінним представлення та класифікацію статей у фінансовій
звітності від періоду до періоду.
Фінансова звітність за МСФЗ, що складена за 2020 рік й подана до Державної
податкової служби та Держстатистики, включає в себе наступні звітні форми:
- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 року,
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік,
- Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік,
- Звіт про власний капітал за 2020 рік,
- Примітки до фінансової звітності, за звітній період 2020 рік.
Застосування нових стандартів та поправок до них
Товариство не застосовувало таких нових і переглянутих МСФЗ, які були випущені, але ще
не набули чинності:
Стандарти/тлумачення
Набувають чинності для
річних облікових періодів,
які починаються на або
після
11 МСФЗ 17 «Страхові контракти»
1 січня 2023 року
Поправки до МСФЗ 10 та МСБО 28 «Продаж або внесок
Дата не визначена
активів в угодах між інвестором і його асоційованою
компанією або спільним підприємством»
Поправки до МСФЗ 3 «Визначення бізнесу»
1 січня 2020 року
Поправки до МСБО 1 та МСБО 8 «Визначення суттєвості»
1 січня 2020 року
Поправки до концептуальних основ фінансової звітності
1 січня 2020 року
«Поправки до посилань концептуальних основ стандартів
МСФЗ»
Щорічне удосконалення МСФЗ за період 2010-2012, Поправки 1 січня 2022 року
до МСБО 1 «Класифікація зобов’язань на поточні та
довгострокові»
Поправки до МСФО 9, МСБО 39 та МСФЗ 7 «Реформа
1 січня 2020 року
відсоткової ставки та її вплив на фінансову звітність»
7

Очікується, що нові стандарти і роз’яснення, що зазначені в таблиці, не будуть мати
значного впливу на діяльність Компанії.
Суттєві облікові судження та оцінки.
При підготовці фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ, вироблені судження,
оцінки та припущення, що впливають на застосування облікової політики. Оцінені значення
і основні допущення переглядаються на постійній основі. Фактичні суми можуть
відрізнятися від допущень і оцінок, якщо бізнес-умови розвиваються не так, як очікувало
Товариство на кінець звітного періоду. В разі зміни фактів і обставин, на яких ґрунтувалося
це судження або оцінка, а також в результаті отримання нової інформації, яка впливає на
судження або оцінку, різниця відображається в Звіті про фінансові результати, і відповідно
змінюються допущення. Зміни оціночних суджень визнаються в тому періоді, в якому
здійснено перегляд судження, якщо зміни в оцінках впливають тільки на цей період, або в
поточному та наступних періодах, якщо зміни в оцінках впливають на поточний та наступні
періоди.
Всі допущення і оцінки основані на фактах, відомих на кінець звітного періоду.
Безперервність діяльності. Керівництво здійснило оцінку щодо можливості подальшої
безперервної діяльності ФК за визначеними видами діяльності та впевнилося, що Товариство
має ресурси для продовження діяльності в досяжному майбутньому. Керівництву не відомо
про будь-які значні невизначеності, що можуть викликати значну невпевненість у можливості
здійснювати безперервну діяльність. Таким чином, складання фінансової звітності було
здійснено виходячи з принципу безперервності діяльності.
Оцінка бізнес-моделі. Класифікація і оцінка фінансових активів залежить від результатів
тестування щодо виплат тільки основної суми та процентів, а також бізнес-моделі.
Товариство визначає бізнес-модель на рівні, який відображає те, яким чином групи
фінансових активів управляються разом для досягнення конкретної бізнес-цілі. Ця оцінка
включає використання суджень, які відображають усі відповідні докази, включно зі
способами оцінки показників діяльності активів та оцінки їхніх показників, ризики, які
впливають на показники діяльності активів і способи їхнього управління, а також те, яким
чином відбувається компенсація менеджерів активів. Товариство здійснює моніторинг
фінансових активів, які оцінюються за амортизованою собівартістю або справедливою
вартістю, із відображенням переоцінки у складі інших сукупних доходів, які припиняють
визнаватися до настання терміну їхнього погашення, для того, щоб зрозуміти причину
їхнього вибуття, і чи відповідають такі причини цілі господарської діяльності, заради якої ці
активи утримуються. Моніторинг є частиною постійної оцінки Товариством того, чи
продовжує бізнес-модель, заради якої утримуються залишки фінансових активів, залишатися
доречною і, якщо вона перестає бути доречною, чи відбулися зміни у бізнес-моделі та,
відповідно, перспективні зміни у класифікації цих активів.
Істотне збільшення кредитного ризику. Очікувані кредитні збитки оцінюються як резерв,
який дорівнює 12-ти місячним очікуваним кредитним збиткам для активів Етапу 1 або
очікуваним кредитним збиткам на весь строк дії інструментів для активів Етапу 2 або Етапу
3. Актив переходить до Етапу 2, коли його кредитний ризик значно зростає з моменту
первісного визнання. МСФЗ 9 не визначає те, що входить до значного зростання кредитного
ризику. Під час оцінки того, чи збільшився кредитний ризик активу істотно, Товариство
враховує якісну та кількісну обґрунтовану та корисну прогнозну інформацію.
Моделі і припущення, які використовуються. Товариство використовує різноманітні
моделі та припущення під час оцінки справедливої вартості фінансових активів, а також під
час оцінки очікуваних кредитних збитків. Судження застосовуються під час виявлення
найдоречнішої моделі для кожного виду активів, а також під час визначення припущень,
використаних у цих моделях, включно з припущеннями, які стосуються основних факторів
кредитного ризику.
Термін оренди та коефіцієнт дисконтування активів з права користування та орендних
зобов’язань. Оцінка терміну оренди зазвичай включає суттєві судження Товариства, щодо
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можливості продовження договору оренди, його розірвання орендарем або орендодавцем,
можливих штрафів за розірвання та інших регуляторних обмежень, щодо подовження
договору оренди. Коефіцієнт дисконтування (або ставка додаткових запозичень орендаря)
розраховується, використовуючи суттєві судження, оскільки розраховується як ставка
відсотка, яку орендар сплатив би, щоб позичити на подібний строк та з подібним
забезпеченням коштів, які необхідні для того, щоб отримати актив, за вартістю подібний до
активу з права користування за подібних економічних умов.
Податкове законодавство. Внаслідок наявності в українському господарському, зокрема,
податковому, законодавстві положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а
також внаслідок практики, яка склалася в загалом нестабільному економічному середовищі
через довільне тлумачення податковими органами різних аспектів економічної діяльності,
Товариство, можливо, буде змушено визнати додаткові податкові зобов’язання, штрафи та
пеню у разі, якщо податкові органи піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на
судженні керівництва Товариства. Податкові записи залишаються відкритими для перегляду
податковими органами протягом трьох років.
Примітка 3. Основні принципи облікової політики
Фінансова звітність товариства за звітній період з 01.01.2020 по 31.12.2020 року,
відображає його фінансовий стан на 31.12.2020 року, фінансові результати та рух грошових
коштів за 2020 р., що закінчився на зазначену дату, а також іншу пояснювальну інформацію,
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), які в Україні визначені
в якості застосовної концептуальної основи фінансової звітності Законом України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність» і є для товариства прийнятною концептуальної
основи загального призначення, яка водночас також є концептуальною основою
достовірного подання.
Принципи облікової політики були послідовно застосовані.
Організація і методологія бухгалтерського обліку Товариства здійснюється відповідно
до Наказу «Про організацію бухгалтерського обліку і облікову політику» №2/ОС від
14.06.2018р., яка сформована відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової
звітності.
3.1. Основні засоби
Основні засоби відображаються за первісною історичною вартістю за вирахуванням
накопиченої амортизації та будь-якого визнаного збитку від знецінення.
Нарахування амортизації на основні засоби здійснюється методом рівномірного
списання, суть якого полягає в тому, що первісна вартість об'єкта основних засобів, або його
вартість після переоцінки, рівномірно зменшується до його залишкової (ліквідаційної)
вартості за встановлений період його експлуатації. При завершенні терміну експлуатації
актив списується з його залишковою вартістю. Нарахування амортизації, проводиться
щомісячно. Нарахування амортизації починається, коли актив стає придатним до
використання. Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за
місяцем вибуття об'єкта зі складу активів.
3.2. Нематеріальні активи
Після первісного визнання Товариство враховує нематеріальні активи за фактичною
вартістю придбання за вирахуванням суми накопиченої амортизації та накопичених збитків
від знецінення таких активів.
Терміни та метод амортизації нематеріальних активів з обмеженим строком корисного
використання переглядаються підприємством один раз на рік.
3.3. Запаси
Собівартість запасів визначається методом «перше надходження - перший відпуск»
(ФІФО) у межах структурного підрозділу. Товариство застосовує однакові формули оцінки
для всіх запасів, подібних за характером та їх використанням.
Товариство розкриває окремо балансову вартість за такими класами запасів:
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• Матеріали, в т.ч. рекламні;
• Паливо;
3.4. Дебіторська заборгованість та аванси
У складі дебіторської заборгованості Товариство відображає такі активи:
• дебіторська заборгованість з основної діяльності;
• дебіторська заборгованість за виданими кредитами;
• інша дебіторська заборгованість.
Для цілей фінансової звітності дебіторська заборгованість класифікується як поточна
(отримання очікується протягом поточного року або операційного циклу) або як
довгострокова (дебіторська заборгованість, яка не може бути класифікована як поточна).
3.5. Фінансові активи.
Визнання фінансових активів. Усі фінансові активи визнаються і припиняють визнаватися на
дату торгівлі, коли операція придбання або продажу фінансового активу здійснюється за
договором, умови якого вимагають доставку фінансового активу протягом часового періоду,
визначеного відповідним ринком, і первісно оцінюються за справедливою вартістю, плюс
витрати на операцію, за виключенням фінансових активів, які класифіковані як такі, що
оцінюються за справедливою вартістю, із відображенням переоцінки у складі прибутку або
збитку. Витрати на операції, які безпосередньо стосуються придбання фінансових активів,
які класифіковані як такі, що оцінюються за справедливою вартістю, із відображенням
переоцінки у складі прибутку або збитку, визначаються негайно у складі прибутку або
збитку.
Класифікація фінансових активів базується на комбінації бізнес-моделі управління активами
та характеристик грошових потоків та визначає модель оцінки. Товариство після первісного
визнання оцінює борговий фінансовий актив на основі бізнес-моделі та характеристик
грошових потоків, передбачених договором, за:
-

амортизованою вартістю;
справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході;
справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки.

Товариство визначає бізнес-модель не для кожного активу, а на рівні груп
фінансових активів, якими управляє у сукупності для досягнення певної бізнес-цілі. Залежно
від намірів та політики управління активами Товариство визначає 3 бізнес-моделі:
боргові інструменти, які утримуються у рамках бізнес-моделі, метою якої є збирання
потоків грошових коштів за договорами і яка має потоки грошових коштів за договорами, які
є виплатами суто основної суми та процентів (SPPI), у подальшому оцінюються за
амортизованою вартістю;
боргові інструменти, які утримуються у рамках бізнес-моделі, метою якої є як
збирання потоків грошових коштів за договорами, так і продаж боргових інструментів і яка
має потоки грошових коштів за договорами, які є суто виплатами основної суми та процентів
(SPPI), у подальшому оцінюються за справедливою вартістю, із відображенням переоцінки у
складі інших сукупних доходів;
усі інші боргові інструменти (тобто боргові інструменти, які управляються на основі
справедливої вартості або утримуються для продажу) та інвестиції у капітал оцінюються за
справедливою вартістю, із відображенням переоцінки у складі прибутку або збитку.
Оцінка бізнес-моделі, що використовується Товариством для управління фінансовими
активами з метою генерування грошових потоків здійснюється на регулярній основі. На
дату оцінки бізнес-моделі Товариство враховує усі об’єктивні свідчення (фактори), які є
доступними на цю дату, зокрема:
1)
як здійснюється оцінка ефективності бізнес-моделі, доходності фінансових активів,
що утримуються в рамках цієї бізнес-моделі, та яка інформація надається провідному
управлінському персоналу;
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2)
ризики, що впливають на ефективність бізнес-моделі, в тому числі на доходність
фінансових активів, що утримуються в рамках бізнес-моделі, а також спосіб управління
цими ризиками.
На момент первісного визнання фінансового активу Товариство визначає, чи є нові визнані
фінансові активи частиною бізнес-моделі, яка існує, і чи відображають вони початок дії
нової бізнес-моделі.
Боргові інструменти за амортизованою собівартістю або за справедливою вартістю, із
відображенням переоцінки у складі інших сукупних доходів. Товариство визначає
класифікацію та оцінку фінансових активів на основі характеристик грошових потоків за
договорами від активів і бізнес-моделі Товариства для управління активами.
Для активу, який має класифікуватися та оцінюватись за амортизованою собівартістю або за
справедливою вартістю, із відображенням переоцінки у складі інших сукупних доходів, його
договірні умови повинні спричиняти грошові потоки, які є суто виплатами основної суми та
процентів від непогашеної суми основного боргу.
Для цілей тестування стосовно суто виплат основної суми та процентів основна сума являє
собою справедливу вартість фінансового активу на момент первісного визнання. Ця основна
сума може змінюватись протягом строку дії фінансового активу (наприклад, якщо
відбувається погашення основної суми). Проценти включають компенсацію за вартістю
грошей у часі, за кредитний ризик, пов'язаний із непогашеною основною сумою, протягом
конкретного періоду часу і за інші основні кредитні ризики та витрати, а також маржу
прибутку. Оцінка суто виплат основної суми і процентів здійснюється у валюті, у якій
деноміновано цей фінансовий актив.
Грошові потоки за договорами, які є суто виплатами основної суми та процентів,
відповідають основній кредитній угоді.
До фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю Товариство відносить:
дебіторську заборгованість за виданими кредитами;
дебіторська заборгованість за нарахованими процентами за користування
фінансовими кредитами;
інша поточна дебіторська заборгованість.
Зменшення корисності. Боргові інструменти,
які у подальшому оцінюються за
амортизованою вартістю або справедливою вартістю, із відображенням переоцінки у складі
іншого сукупного доходу, підлягають зменшенню корисності.
Товариство визнає резерв під збитки щодо очікуваних кредитних збитків за такими
фінансовими інструментами, які не оцінюються за справедливою вартістю, із відображенням
переоцінки у складі прибутку або збитку:
-

кредити клієнтам;
інші фінансові активи.

За виключенням придбаних або створених фінансових активів, знецінених у результаті дії
кредитного ризику, очікувані кредитні збитки оцінюються за рахунок резерву під збитки у
сумі, яка дорівнює:
-очікуваним кредитним збиткам на період 12 місяців, тобто очікуваним кредитним збиткам
на весь термін дії активу, які виникають із таких подій дефолту, що можуть настати протягом
12 місяців після звітної дати (відносяться до Етапу 1); або
- очікуваним кредитним збиткам на весь строк дії активу, тобто очікуваним кредитним
збиткам на весь строк дії активу, які виникають з усіх подій дефолту протягом строку дії
фінансового інструмента (відносяться до Етапу 2 та Етапу 3).
Резерв на покриття очікуваних кредитних збитків на весь строк дії активу формуется для
фінансового інструмента, якщо кредитний ризик за цим фінансовим інструментом істотно
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збільшився з моменту первісного визнання. Для всіх інших фінансових інструментів
очікувані кредитні збитки оцінюються у сумі, яка дорівнює 12-ти місячним очікуваним
кредитним збиткам.
Очікувані кредитні збитки являють собою зважену на ймовірність оцінку теперішньої
вартості кредитних збитків. Вони оцінюються як теперішня вартість різниці між грошовими
потоками, належними до Товариства за договором, та грошовими потоками, які Товариство
передбачає отримати і які випливають зі зважування численних майбутніх економічних
сценаріїв, дисконтованих за ефективною ставкою відсотка активу.
Товариство оцінює очікувані кредитні збитки на індивідуальній основі або на груповій
основі для портфелів кредитів, які мають аналогічні характеристики ризиків. Оцінка резерву
під збитки базується на теперішній вартості очікуваних грошових потоків від активу із
використанням первісної ефективної ставки відсотка активу, незалежно від того чи
оцінюється він на індивідуальній чи на груповій основі.
Розмір резервів визначається до загальної заборгованості з застосуванням коефіцієнтів
ризику і щоквартально коригується. Коефіцієнти ризику визначаються з використанням
інформації про погашення заборгованості попередніх звітних періодів і з огляду на чинники
наявності об'єктивних свідчень того, що Товариство не зможе стягнути дебіторську
заборгованість. Використовується метод періодизації дебіторської заборгованості, який
вимагає аналізу залишків дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду, що
стосується обліку її непогашення.
На підставі аналізу кожної з груп дебіторської заборгованості застосовується певний
відсоток / коефіцієнт кредитного ризику, що базується на досвіді минулих періодів
погашення заборгованості в залежності від кількості днів прострочення.
При цьому методі враховується залишок резерву сумнівних боргів на початок звітного
періоду і безнадійна дебіторська заборгованість, списана / використана за рахунок резерву
протягом звітного періоду.
Дебіторська заборгованість відображається в звіті про фінансовий стан за чистою
реалізаційною вартістю, за мінусом резерву сумнівних боргів.
Зміна і припинення визнання фінансових активів. Зміна фінансового активу відбувається
тоді, коли переглядаються договірні умови, які регулюють грошові потоки від фінансового
активу або зазнають інших змін у періоді між первісним визнанням та погашенням
фінансового активу. Зміна впливає на суму та/або строки грошових потоків за договором або
негайно, або на певну майбутню дату. Окрім того, запровадження або коригування чинних
фінансових умов за чинним кредитом являтиме собою зміну, навіть якщо ці нові або
скориговані фінансові умови ще не впливають на грошові потоки негайно, але можуть
вплинути на грошові потоки у залежності від того, чи не буде виконуватись фінансова умова,
чи ні (наприклад, зміна щодо збільшення процентної ставки, яка виникає у випадку
порушення фінансових умов).
Товариство припиняє визнання фінансових активів, коли
активи погашені, або права на отримання грошових потоків від активів інакше
втратили свою чинність або
Товариство передало право на отримання грошових потоків від фінансових активів
або уклало угоду про передачу, і при цьому також передало в основному всі ризики та
вигоди, пов’язані з володінням активами, або Товариство не передало та не залишило в
основному всі ризики та вигоди володіння, але припинило здійснювати контроль. Контроль
вважається збереженим, якщо контрагент не має практичної можливості повністю продати
актив непов’язаній стороні без внесення додаткових обмежень на перепродаж.
3.6. Гроші та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти являють собою активи, які можна конвертувати у відому
суму готівки за першою вимогою і яким притаманний незначний ризик зміни вартості.
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Грошові кошти Товариства складаються з кошти на рахунках в банках, кошти на депозиті в
межах терміну – до 3-х місяців або тих за якими відсутні обмеження в користуванні.
Грошові кошти та їх еквіваленти обліковуються за амортизованою вартістю з використанням
ефективної ставки відсотка.
3.7. Витрати на позики
Товариство для складання фінансової звітності застосовує підхід до обліку витрат на
позики, відображений в МСБО 23 «Витрати на позики». Витрати на позики - витрати на
сплату відсотків та інші витрати, понесені Товариством у зв'язку із запозиченням коштів.
Витрати на позики включають:
а) витрати на сплату відсотків, обчислені за допомогою методу ефективного відсотка,
як описано в МСБО 9 «Фінансові інструменти»;
б) фінансові витрати, пов'язані з фінансовою орендою і визнані згідно з МСБО 16
«Оренда»;
Витрати на позики визнаються як витрати того періоду, в якому вони понесені, з
відображенням у звіті про фінансові результати, крім кваліфікованих активів.
Товариство в продовж 2020 року сплачувало відсотки по наявному кредиту
отриманому для фінансування своєї статутної діяльності, зокрема в частині надання коштів у
позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту. Договірна ставка відсотка відповідає
ринковій, тому теперішня вартість заборгованості дорівнює номінальній. Тобто
довгострокові процентні зобов'язання, за якими передбачені ринкові договірні відсотки,
визнаються за номінальною вартістю (рівною теперішній).
3.8.3обов’язання та забезпечення
Облік і визнання непередбачених зобов'язань та забезпечень Товариства здійснюється
відповідно до МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи».
Оцінка довгострокової кредиторської заборгованості ґрунтується на первісній
(справедливій) вартості.
Поточна кредиторська заборгованість за виключенням фінансових зобов’язань
обліковується і відображається у звітності за первісною вартістю, яка дорівнює справедливій
вартості отриманих активів або послуг.
Забезпечення визнаються, якщо Товариство в результаті певної події в минулому має
юридичні або фактичні зобов'язання, для врегулювання яких з більшим ступенем імовірності
буде потрібно відтік ресурсів, і які можна оцінити з достатньою надійністю.
Товариство визнає в якості забезпечення – забезпечення витрат на оплату відпусток,
який формується щомісячно виходячи з фонду оплати та кількості відпрацьованих днів.
Розрахунок відрахувань до забезпечень на виплату відпусток визначається на останній день
звітного періоду. Суми створених забезпечень визнаються витратами.
3.9. Винагороди працівникам
Всі винагороди працівникам Товариства враховуються як поточні, відповідно до МСБО
19 «Виплати працівникам».
Виплати працівникам включають:
а) короткострокові виплати працівникам, такі як заробітна плата, оплачені щорічні
відпустки та тимчасова непрацездатність, участь у прибутку та премії (якщо вони підлягають
сплаті протягом дванадцяти місяців після закінчення періоду);
б) інші поточні виплати працівникам, включаючи академічну відпустку, виплати за
тривалою непрацездатністю, а також отримання частки прибутку, премії та відстрочену
компенсацію, якщо вони підлягають сплаті після завершення дванадцяти місяців після
закінчення періоду або пізніше;
г) виплати при звільненні.
13

У процесі господарської діяльності Товариство сплачує обов'язкові внески до
Державного Пенсійного фонду за своїх працівників, в розмірі передбаченому
Законодавством України.
З метою запобігання поширення коронавірусної хвороби COVID-19 серед працівників
Товариства, керівництвом принято рішення, на період карантину, про можливість
виконувати роботу на дому. Згідно заяви, співробітникам надавати щорічні оплачувані
відпустки та відпустки за власний рахунок (за бажанням). На 31.12.2020 року заборгованості
за виплатами працівникам у підприємства немає.
3.10. Визнання доходів і витрат
Дохід - це валове надходження економічних вигід протягом періоду, що виникає в ході
звичайної діяльності компанії, коли власний капітал зростає в результаті цього надходження,
а не в результаті внесків учасників власного капіталу.
Доходи Товариства визнаються на основі принципу нарахування, коли існує
впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод, а сума
доходу може бути достовірно визначена.
У проміжній фінансовій звітності надані пояснення подій та операцій, які
є суттєвими для розуміння змін у отриманні доходів, фінансовому стані та в результатах
діяльності суб’єкта господарювання після закінчення періоду останньої річної звітності.
Керівництвом прийнято рішення про застосування програми лояльності та в разі
прострочення споживачем у період з 01 березня 2020 року по останній день карантину,
виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит (в тому числі, але не виключно,
прострочення споживачем у період з 01 березня 2020 року по останній день карантину,
виконання зобов’язань зі сплати платежів) споживач звільняється від відповідальності перед
підприємством за таке прострочення. В тому числі, але не виключно, споживач в разі
допущення такого прострочення звільняється від обов’язків сплачувати кредитодавцю
неустойку (штраф, пеню), сплата яких передбачена договором про споживчий кредит за
прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) споживачем зобов’язання за
таким договором.
Витрати. Обліку витрат підлягають фактично понесені витрати (які мають
документальне підтвердження їх здійснення), або прогнозовані витрати, або за довідкою,
затвердженою директором). Для обліку витрат використовуються рахунки 9 класу.
Визначення фінансового результату проводиться поквартально.
3.11. Актив з права користування та орендні зобов’язання
Оренда визнається, вимірюється та презентується відповідно до МСФЗ 16 «Оренда».
Застосовуючи МСФЗ 16, Товариство робить коригування, які впливають на оцінку орендних
зобов’язань та оцінку активу з права користування. Це включає в себе визначення договорів,
до яких застосовується МСФЗ 16, визначення строку оренди та ставки відсотка щодо
майбутніх орендних платежів.
Значні судження при визначені строку оренди в договорах з можливістю (опціоном)
продовження оренди
Товариство визначає строк оренди, як невідомий період оренди разом з періодами, по
відношенню до яких передбачена можливість (опціон) продовження оренди, якщо є достатня
впевненість в тому, що він буде реалізований, або періодами, по відношенню до яких
передбачена можливість (опціон) припинення дії оренди, якщо є достатня впевненість в
тому, що він не буде реалізований.
Товариство застосовує судження для обґрунтування чи є достатньою впевненість в
тому, що він скористається можливістю (опціоном) продовження оренди. При цьому
Товариство бере до уваги всі відповідні факти та обставини, які створюють економічний
стимул для Товариства скористатися можливістю (опціоном) продовження оренди. Після
дати початку оренди Товариство повторно оцінює строк оренди при виникненні значних
подій або зміні обставини, які Товариство може проконтролювати, та які впливають на його
14

рішення скористатися (або не скористатися) можливістю (опціоном) продовження строку
оренди (наприклад: зміна бізнес-стратегії).
Амортизація відноситься на прибутки та збитки за прямолінійним методом.
На дату початку оренди Товариство визнає актив з права користування, а також
орендне зобов’язання та оцінює його за теперішньою вартістю орендних платежів, не
сплачених на таку дату. Ключовими вихідними даними для оцінки орендного зобов’язання є
ставка дисконтування, розмір орендних платежів, строк оренди. Щодо ставки дисконтування,
Товариство використовує або відсоткову ставку, яка вказана в договорі оренди або
середньоринкову ставку за довгостроковими кредитами (згідно статистичних даних НБУ).
У подальшому Товариство оцінює актив з права користування за собівартістю з
вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації.
Орендне зобов’язання переоцінюється, якщо виконується будь-яка з таких двох умов:
або змінився строк оренди, або змінилася оцінка можливості придбання базового активу.
Переоцінка здійснюється шляхом дисконтування переглянутих орендних платежів з
використанням переглянутої ставки дисконту.
Товариство є орендарем офісного приміщення та авто, що використовується в
господарській діяльності і застосує МСФЗ 16 «Оренда» з 01.01.2019 року.
При початковому застосуванні МСФЗ 16 з метою дисконтування, підприємство
використовує середньозважену за день процентну ставку для суб`єктів господарювання,
орієнтуючись на вартість кредитів за даними статистичної звітності банків України (без
урахування овердрафту), стосовно орендованого приміщення в розмірі 17,7% річних (з
01.01.2019 по 30.06.2020р.), з 01.07.2020 по 30.06.2022р. в розмірі 17,2%, стосовно
орендованого автомобіля MERCEDES-BENZ ML350 в розмірі 17,7% річних, стосовно
орендованого автомобіля KIA SPORTAGE в розмірі 19,1% річних, застосовану щодо
зобов'язань, визнаних у звіті про фінансовий стан на дату першого застосування.
В зв’язку з тим, що на 31.12.2020 року, була проведена перекваліфікація Необоротних
активів з права використання оренди активів в статті Основних засобів «Основні
засоби/актив з права користування (оренди) майна» сталися зміни в строках 1000, 1001,
1002, 1010, 1011, 1012 форми №1 «Звіт про фінансовий стан», та відбулось перенесення сум
активу з рахунку обліку НА 127 на рахунок обліку ОЗ 1178, та сум амортизації права
користування майном з рахунку обліку 133 на рахунок обліку 138.
Перекваліфікація проводилась з урахуванням пропозиції внутрішнього аудитора та
методології в обліку орендованих активів згідно МСФЗ, для розуміння та відображення в
фінансовій звітності орендованих активів з правом користування майном. На валюту
балансу, фінансову звітність та фінансовий результат ці зміни впливу не мають.
У примітках розкривається детальна інформація про договори оренди, а саме на які
суми за звітний період були нараховані:
- амортизація активів у формі права користування відповідно до виду базового активу;
- відсоткові витрати за зобов'язаннями з оренди;
- витрати, які належать до короткострокової (довгострокової) оренди (за наявності).
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Примітка 4.Розкриття інформації по статтям фінансової звітності.
Примітка 4.1. Основні засоби та нематеріальні активи
Основні засоби та нематеріальні активи оприбутковуються за первісною вартістю, яка включає всі витрати по їх придбанню та виготовленню. Залишкова вартість
основних засобів визначається як різниця між первісною вартістю та сумою нарахованої амортизації.
В Таблиці нижче наведена детальна інформація щодо руху та складових статті :

І. «Нематеріальні активи» 2019 рік
Залишок на початок
2019 року

Групи нематеріальних активів
Право на використання транспортного засобу
KIA SPORTAGE
Право на використання транспортного засобу
MERCEDES-BENZ ML350
Право на використання офісного приміщення
Ліцензії
Комп’ютерне програмне забезпечення
Права на використання програмного
забезпечення
Разом

первісна
вартість

накопичена
амортизація

Вибуло за 2019 рік
Надійшло
2019 рік

первісна
вартість

накопичена
амортизація

Нараховано
амортизації
за 2019 рік

Втрати від
зменшення
корисності
за період

Інші зміни за 2019 рік
первісної
вартості

накопиченої
амортизації

Залишок на 31.12.2019
року
первісна
вартість

накопичена
амортизація

72

30

72

30

132

69

132

69

438

438
6
132

288
1
31

6
59

5

73

288
1
26

65

1

12

15

77

16

130

6

727

429

857

435

І. «Нематеріальні активи» 2020 рік
Залишок на початок
2020 року

Групи нематеріальних активів

Право на використання транспортного засобу
KIA SPORTAGE
Право на використання транспортного засобу
MERCEDES-BENZ ML350
Право на використання офісного приміщення
Ліцензії
Комп’ютерне програмне забезпечення 1с
Послуги з розробки програмного забезпечення
(WEB-додаток, адміністративний інтерфейс для
управління)
Права на використання ліцензій програмного
забезпечення
Разом

первісна
вартість

накопичена
амортизаці
я

72

Вибуло за 2020р.
Надійшло
за 2020р.

первісна
вартість

накопичена
амортизація

30

72

132

69

438
6
132

288
1
31

-

-

77

16

857

435

Нараховано
амортизації
за 2020р.

Втрати від
зменшення
корисності
за період

накопичено
ї
амортизації

накопичена
амортизація

30

-

-

132

69

-

-

438

288
1
30

6
132

2
61

22

444

22

15

77

31

68

659

116

642

387

первісної
вартості

Залишок на 31.12.2020
року
первісна
вартість

444

444

Інші зміни за 2020р.
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Строки експлуатації, встановлені для нематеріальних активів, крім ліцензії на здійснення діяльності
Метод нарахування амортизації
вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів
вартість створених кредитною спілкою нематеріальних активів

визначається наказом
прямолінійний
немає
немає
немає

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

немає

В зв’язку з тим що на 31.12.2020 року, була проведена перекваліфікація Необоротних активів з права використання оренди активів
в статті Основних засобів «Основні засоби/актив з права користування (оренди) майна» сталися зміни
в строках 1000, 1001, 1002, 1010, 1011, 1012 форми №1 «Звіт про фінансовий стан» за відбулось перенесення сум активу
на рахунок обліку 1178, та сум амортизації права користування майном на рахунок обліку 138.
Перекваліфікація проводилась з урахуванням пропозиції внутрішнього аудитора та методології в обліку орендованих активів згідно МСФЗ,
для розуміння та відображення в фінансовій звітності орендованих активів з правом користування майном.
На валюту балансу, фінансову звітність та фінансовий результат ці зміни впливу не мають.
Балансова вартість НА на станом на 31.12.2019 р. – 422 тис. грн.
Балансова вартість НА на станом на 31.12.2020 р. – 543 тис. грн.
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Примітка 4.1.
В Таблиці нижче наведена детальна інформація щодо руху та складових статті Балансу (Звіту про фінансовий стан) «Основні засоби»
Основні засоби та нематеріальні активи оприбутковуються за первісною вартістю, яка включає всі витрати по їх придбанню та виготовленню.
Залишкова вартість основних засобів визначається як різниця між первісною вартістю та сумою нарахованої амортизації.
В Таблиці нижче наведена детальна інформація щодо руху та складових статті :

ІІ. «Основні засоби/актив з права користування (оренди) майна» 2019 рік
Залишок на початок 2019
року

Групи основних засобів
Активи з права користування аренди
майна

первісна
вартість

накопичена
амортизація

Право на використання транспортного засобу
KIA SPORTAGE
Право на використання транспортного засобу
MERCEDES-BENZ ML350
Право на використання офісного приміщення
Разом

-

-

Вибуло за 2019 рік
Надійшло
2019 рік

первісна
вартість

накопичена
амортизація

Інші зміни за 2019 рік
Нараховано
амортизації
за 2019 рік

Втрати від
зменшення
корисності
за період

накопичено
ї
амортизації

первісної
вартості

Залишок на 31.12.2019
року
первісна
вартість

накопичена
амортизація

72

30

72

30

132

69

132

69

438

288

438

288

642

387

642

387

ІІ. «Основні засоби/актив з права користування (оренди) майна» 2020 рік
Залишок на початок 2020
року

Групи основних засобів
Активи з права користування аренди
майна
Право на використання транспортного засобу
KIA SPORTAGE
Право на використання транспортного засобу
MERCEDES-BENZ ML350
Право на використання офісного приміщення
Разом

Вибуло за 2020р.
Надійшло
за 2020р.

первісна
вартість

накопичена
амортизація

первісна
вартість

72

30

132

69

160

132

438

288

633

642

387

793

накопичена
амортизація

Нараховано
амортизації
за 2020р.

Втрати
від
зменшен
ня
кориснос
ті за
період

Інші зміни за 2020р.
первісно
ї
вартості

накопичен
ої
амортизаці
ї

Залишок на 31.12.2020
року
первісна
вартість

накопичена
амортизація

36

72

66

132

63

160

-

465

465

328

606

151

597

597

427

838

217
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В Таблиці нижче наведена детальна інформація щодо руху та складових статті Балансу (Звіту про фінансовий стан) «Основні засоби» друга частина
Основні засоби та нематеріальні активи оприбутковуються за первісною вартістю, яка включає всі витрати по їх придбанню та виготовленню.
Залишкова вартість основних засобів визначається як різниця між первісною вартістю та сумою нарахованої амортизації.
В Таблиці нижче наведена детальна інформація щодо руху та складових статті :

ІІ. «Основні засоби» 2019 рік
Залишок на початок 2019
року

Групи основних засобів

Вибуло за 2019 рік
Надійшло
2019 рік

первісна
вартість

накопичена
амортизація

Машини та обладнання
Офісні меблі
Інші основні засоби (інструменти, прилади,
інвентар, малоцінні необоротні активи)

46
12

5

46

81

3

Разом

139

8

первісна
вартість

накопичена
амортизація

Інші зміни за 2019 рік
Нараховано
амортизації
за 2019 рік

Втрати від
зменшення
корисності
за період

первісної
вартості

накопичено
ї
амортизації

Залишок на 31.12.2019
року
первісна
вартість

накопичена
амортизація

18
2

92
12

23
2

24

22

105

25

70

42

209

50

ІІ. «Основні засоби» 2020 рік
Залишок на початок 2020
року

Групи основних засобів

Машини та обладнання
Офісні меблі
Інші основні засоби (інструменти, прилади,
інвентар, малоцінні необоротні активи)
Разом

первісна
вартість

накопичена
амортизація

92
12

23
2

105
209

Вибуло за 2020р.
Надійшло
за 2020р.

первісна
вартість

накопичена
амортизація

Нараховано
амортизації
за 2020р.

Втрати
від
зменшен
ня
кориснос
ті за
період

Інші зміни за 2020р.

первісно
ї
вартості

накопичен
ої
амортизаці
ї

Залишок на 31.12.2020
року

первісна
вартість

накопичена
амортизація

7
-

92
12

47
5

25

24

105

49

50

51

209

101

19

Примітка 4.2.
Довгострокова дебіторська заборгованість на:
Найменування показника

На 31.12.2019 року

Залишок основної суми за кредитами строком понад 12
місяців за амортизованою вартістю
Сума фактично сформованого резерву покриття втрат від
знецінення активів
Разом

На 31.12.2020 року

9926

7738

(582)

(1260)
6478

9344

Примітка 4.3. Дебіторська заборгованість за розрахунками
«Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги» на 31.12.2020 року
складає 17 тис. грн. у тому числі:
винагорода страхового агента ТДВ СК "АРСЕНАЛ ЛАЙФ"(код 39180855):
- на кінець 31.12.2019 року складає 6 тис. грн.;
- на кінець 31.12.2020 року складає 9 тис. грн.
АТ "БАНК ФОРВАРД" (код 34186061):
- на кінець 31.12.2019 року ділових відносин не мали,
- на кінець 31.12.2020 року складає 8 тис. грн.

Примітка 4.4. Дебіторська заборгованість за розрахунками
Дебіторська заборгованість за виданими авансами :
На 31.12.2019 року складає 311 тис. грн., в т.ч.:
• ФОП «Гадомський М.М.» - 17 тис. грн;
• ТОВ «ГУГЛ» - 6 тис. грн.;
• ТОВ «КРАЇНА СТАРТАПІВ» - 267 тис. грн.;
• ПП «ОККО БІЗНЕС-КОНТАКТ» - 2 тис. грн.;
• ТОВ «ПРОФІТМАРК» - 10 тис. грн.;
• ТОВ «УБКІ» - 8 тис. грн.;
• ТОВ «ІНТЕРНЕТ ІНВЕСТ» - 1 тис. грн.
На 31.12.2020 року складає 62 тис. грн., в т.ч.:
• Артемчук Т.В. Приватний виконавець - 9 тис. грн.;
• ТОВ АФ «КОНСУЛЬТАНТ-ЮРИСТ» - 31 тис.грн;
• ТОВ «БІНОТЕЛ» - 1 тис.грн;
• ТОВ «ІНТЕРНЕТ ІНВЕСТ» - 1 тис. грн.;
• ПрАТ Київстар - 1 тис. грн.;
• ПП «ОККО БІЗНЕС-ПАРТНЕР» - 2 тис. грн.;
• ТОВ «ПРОФІТМАРК» - 10 тис. грн.;
• ТОВ «УБКІ» - 7 тис. грн.

Примітка 4.5. Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Найменування показника

Залишок нарахованих, але несплачених процентів, пени за
кредитами
Сума нарахованих, але не сплачених штрафних санкцій
Сума фактично сформованого резерву покриття втрат від
неповернених кредитів на нараховані проценти
Разом

На 31.12.2019 року

На 31.12.2020 року

2084

4468

20

21

(350)
1754

(1353)
3136

20

Примітка 4.6. Інша поточна дебіторська заборгованість

Найменування показника

На 31.12.2019 року

На 31.12.2020 року

Залишок основної суми за кредитами
Сума фактично сформованого резерву покриття втрат від
неповернених кредитів

10346

14105

(607)

(2297)

Інша поточна дебіторська заборгованість

-

Разом

9739

11808

Короткострокова дебіторська заборгованість
Уся дебіторська заборгованість Товариства була переглянута на предмет знецінення.
Примітка 4.7. Грошові кошти та їх еквіваленти
Станом на 31.12.2020 року залишок коштів на поточних рахунках в банках становить
175 тис.грн. Всі операції проводяться виключно через р/рахунок. Готівкі операції та готівка
відсутні.
Складові статті Гроші та їх еквіваленти, наведено у таблиці нижче:
Найменування показника
Готівка
Поточні рахунки у банках
Грошові кошти в дорозі
Разом

на 31.12.2019 року

на 31.12.2020 року

-

-

611

172

-

3

611

175

Примітка 4.8. Капітал та резерви
Станом на 31.12.2020 року статутний капітал Товариства повністю сплачений та становить:
Статутний капітал
Найменування показника

на 31.12.2019 року

на 31.12.2020 року

5800

5800

Нерозподілений прибуток

25

66

Усього власного капіталу

5825

5866

Зареєстрований капітал

У цій фінансовій звітності, відповідно до вимог МСФЗ, Товариство вираховує фінансовий
результат методом нарахування та за принципом відповідності доходів та витрат.
Примітка 4.9.; Примітка 4.10. Зобов’язання і забеспечення
Інші довгострокові зобов’язання на 31.12.2019 року складають 9224 тис. грн., в т.ч.:
• заборгованість з оренди транспортного засобу KIA SPORTAGE – 21 тис. грн.;
• зобов’язання по кредитним договорам – 9203 тис. грн.
Інші довгострокові зобов’язання на 31.12.2020 року складають 10664 тис. грн., в т.ч.:
• з оренди офісного приміщення - 164 тис. грн.;
• заборгованість з оренди транспортного засобу MERCEDES-BENZ ML350 – 86 тис. грн.;
• зобов’язання по кредитним договорам від ТОВ «СМАРТФІНАНС» – 10414 тис. грн.
Сума отриманих кредитів станом на 31.12.2019 року складають
ТОВ «СМАРТФІНАНС» :
• договір №14/12 від 14.12.2018р. – 4203 тис. грн.;
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•

договір №16/11 від 16.11.2018р. – 5000 тис. грн.

Сума отриманих кредитів станом на 31.12.2020 року складають:
ТОВ «СМАРТФІНАНС» договір №14/12 від 14.12.2018р. – 5414 тис. грн.;
ТОВ «СМАРТФІНАНС» договір №16/11 від 16.11.2018р. – 5000 тис. грн.
Примітка 4.11. Інші поточні зобов'язання
Деталізація статті Інші поточні зобов’язання на 31.12.2019 року наведена в таблиці нижче:
на 31.12.2019р. (тис. грн.)

Найменування показника

заборгованість з оренди (офісного
приміщення)

157

заборгованість з оренди транспортного засобу
MERCEDES-BENZ ML350

65

заборгованість з оренди транспортного засобу
KIA SPORTAGE

20

РАЗОМ

242

Деталізація статті Інші поточні зобов’язання на 31.12.2020 року наведена в таблиці нижче:
на 31.12.2020р. (тис. грн.)

Найменування показника

заборгованість з оренди (офісного
приміщення)

301

заборгованість з оренди транспортного засобу
MERCEDES-BENZ ML350

75

заборгованість з оренди транспортного засобу
KIA SPORTAGE

10

РАЗОМ

386

Примітка 4.12. Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на 31.12.2019 року складає 23 тис.
грн., в т.ч.:
• ТОВ «АДМІТАД» - 1 тис. грн.;
• ТОВ «БІНОТЕЛ» - 1 тис. грн.;
• ТОВ «МБКІ» - 18 тис. грн.;
• ТОВ «СМАРТ ДЕЛІВЕРІ» - 3 тис. грн.;
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на 31.12.2020 року складає 46 тис.
грн., в т.ч.:
• ТОВ «АЙКОН ГІФТС» - 43 тис. грн.;
• ТОВ «СМАРТ ДЕЛІВЕРІ» - 2 тис. грн.;
• ТОВ «Платежі онлайн» - 1 тис. грн.
Товариство не має заборгованості з виплати заробітної плати станом на 31.12.2019 року та
станом на 31.12.2020 року. Товариство своєчасно та в повному обсязі сплачує податки на
заробітну плату та не має поточної заборгованості з бюджетом зі страхування.
Станом на 31.12.2019 року заборгованість по розрахункам з бюджетом (податок на
прибуток за 2019 р.) складає 5 тис. грн.;
Станом на 31.12.2020 року заборгованість по розрахункам з бюджетом (податок на
прибуток за 2020 р.) складає 9 тис. грн.;
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Примітка 4.13. Поточні забезпечення
Товариство формує резерв на виплати працівникам та інші забезпечення відповідно до вимог
МСБО 37. Деталізація статті Поточні забезпечення за 2019 рік станом на 31.12.2019 року
наведені в таблиці нижче:
Види забезпечень і резервів за
2019 рік

Залишок на
початок року
01.01.2019 р.

Забезпечення на виплату відпусток
працівникам

16

Забезпечення матеріального
заохочення

Створено в
звітному періоді
у 2019 р.

Використано в
звітному періоді
у 2019 р.

Залишок на
31.12.2019 року

133

91

58

-

-

-

-

Забезпечення інших витрат та
платежів

-

-

-

-

Разом

16

133

91

58

Деталізація статті Поточні забезпечення станом на 31.12.2020 року наведені в таблиці нижче:
Види забезпечень і резервів

Залишок на
початок року

Створено в
звітному періоді

Використано в
звітному періоді

01.01.2020 р

у 2020 р

у 2020 р

Забезпечення на виплату відпусток
працівникам

58

Забезпечення матеріального
заохочення

Залишок на
31.12.2020 року

99

116

41

-

-

-

-

Забезпечення інших витрат та
платежів

-

-

-

-

Разом

58

99

116

41

Примітка 4.14. Інші поточні зобов'язання
Деталізація статті Інші поточні зобов’язання наведена в таблиці нижче:
Найменування показника

На 31.12.2019 р. (тис. грн.)

Отримана поворотна фінансова допомога від учасника
Товариства

6500

Аванси одержані від фізичних осіб на погашення
заборгованості за кредитами

247

Заборгованість перед ТДВ СК «Арсенал Лайф»
Розрахунки за нарахованим відсотками по кредитам
РАЗОМ

5
233
6985

Деталізація статті Інші поточні зобов’язання наведена в таблиці нижче:
Найменування показника

На 31.12.2020 р. (тис. грн.)

Отримана поворотна фінансова допомога від учасника
Товариства

5790

Аванси одержані від фізичних осіб на погашення
заборгованості за кредитами

133

Гарантійний платіж

26

Суми до з’ясування від фізичних осіб

2

РАЗОМ

5951
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Упродовж 2020 року, засновнику (учасникам) Товариства поточні виплати (дивіденди)
не нараховувались й не виплачувались.
Умовні зобов’язання
Управлінський персонал не визнає обґрунтованих претензій та не передбачає
ймовірність відтоку грошових коштів.
Податкове законодавство
Головним завданням податкової політики Товариства є забезпечення повної та
своєчасної сплати всіх встановлених законодавством податків та інших обов'язкових платежів.
Керівництво Товариства
вважає, виходячи з власного тлумачення податкового
законодавства, офіційних роз’яснень і судових рішень, що податкові зобов’язання були
належним чином відображені в обліку. Разом з тим, оцінюючи українську систему
оподаткування, зазначає наявність податків, а також регулярне внесення змін до нормативних
документів, які регулюють сплату таких податків. При цьому нерідко виникають протиріччя у
застосуванні, тлумаченні та впровадженні нормативних актів між різними державними
інститутами. Таким чином, майбутні податкові перевірки можуть спричинити проблеми або
оцінки, які суперечитимуть податковим деклараціям Товариства. Це має наслідком
збільшення ризиків нарахування суттєвих штрафних санкцій при перевірці дотримання вимог
податкового законодавства.
Політика та процедури управління капіталом
Головними цілями управління капіталом Товариства є забезпечення здатності
безперервної діяльності в майбутньому.
Товариство здійснює моніторинг капіталу на основі балансової вартості власного
капіталу та своїх підпорядкованих боргів. За вирахуванням грошових коштів, представлених у
звіті про фінансове становище і грошових потоків визнаних у іншому сукупному прибутку.
Примітка 5. Інформація, що підтверджує статті, подані у Звіті про фінансові
результати (Звіт про сукупний дохід)
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2019 рік, визнані в сумі
8660 тис. грн.,
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2020 рік, визнані в сумі
9498 тис. грн.,
Порівняльна таблиця статей звіту про фінансові результати за періоди:
Чистий дохід від реалізації
Найменування показника
Процентні доходи від виданих кредитів (нараховані)

Разом

За 2019 рік (тис. грн.)

За 2020 рік (тис. грн.)

8660
8660

9498
9498

Інші операційні доходи
Деталізація статті Інших операційних доходів наведена в Таблиці нижче:
Найменування показника

За 2019 рік (тис. грн.)

За 2020 рік (тис. грн.)

Винагорода страхового агента

116

107

Отримані (нараховані) штрафи, пені
Комісія при видачі кредита
Дохід отриманий від зменш. суми орендн плати за приміщ.
Відсотки на залишки на поточних рахунках

22
20
158

45
12
19
183

Разом операційні доходи
Інші фінансові доходи

Деталізація статті Інших фінансових доходів наведена в Таблиці нижче:
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Найменування показника

За 2019 рік (тис. грн.)

За 2020 рік (тис. грн.)

Процентні доходи отримані за строковими депозитами та %
нараховані за залишками на п/рахунку

5

19

Разом фінансові доходи

5

19

Товариство визнає витрати методом нарахування на основі безпосереднього зіставлення
між понесеними витратами і прибутками по конкретних статтях доходів, що припускає
одночасне визнання прибутків і витрат, що виникають безпосередньо і спільно від одних і тих
самих операцій або інших подій.
Згідно з МСФЗ 1 розкриваємо додаткову інформацію про характер адміністративних
витрат. Адміністративні витрати:
за 12 місяців 2019 року склали 4916 тис. грн. в тому числі включають витрати по таких
статтях (тис. грн.):
• Заробітна плата – 1635 тис. грн.;
• Створення резерву на оплату праці – 133 тис. грн.;
• Відрахування на соціальні заходи – 360 тис. грн.;
• Амортизація – 471 тис. грн.;
• Оплата послуг банку – 61 тис. грн.;
• Матеріальні витрати – 84 тис. грн.;
• Інші витрати (послуги сторонніх організацій) – 2172 тис. грн.
за 12 місяців 2020 року склали 4049 тис. грн. в тому числі включають витрати по таких
статтях (тис. грн.):
• Заробітна плата – 1204 тис. грн.;
• Створення резерву на оплату праці – 99 тис. грн.;
• Відрахування на соціальні заходи – 261 тис. грн.;
• Амортизація – 546 тис. грн.;
• Оплата послуг банку – 30 тис. грн.;
• Матеріальні витрати – 88 тис. грн.;
• Інші витрати (послуги сторонніх організацій) – 1821 тис. грн.
Витрати на збут за 2019 рік склали 153 тис., в тому числі включають витрати на
рекламу й дослідження ринку (маркетинг) крім придбань у нерезидента.
Витрати на збут за 2020 рік склали 105 тис. грн., в тому числі включають витрати на
рекламу й дослідження ринку (маркетинг) крім придбань у нерезидента.
В статті інші операційні витрати обліковується «Резерв сумнівних боргів» який
створюється з використанням методу класифікації дебіторів за термінами на який виданий
кредит. Для нарахування резервів Товариство проводить оцінювання кредитної
заборгованості. До уваги приймається платіжна дисципліна при погашенні основної суми
боргу і відсотків по кредиту. Тобто при класифікації кредитів за ступенем ризику і віднесення
до відповідної групи при розрахунку резерву до уваги приймаються критерії: дисципліна
погашення позичальниками заборгованості, кількість днів прострочення та фінансові
спроможності клієнтів щодо погашення кредиту.
Інші операційні витрати за 2019 рік складають 1427 тис. грн. та включають витрати по
нарахуванню резервів від знецінення фінансових активів – 1490 тис. грн. та
витрати на проведення розіграшу акцій для клієнтів - 8 тис. грн.
Інші операційні витрати за 2020 рік складають 3443 тис. грн. та включають витрати по
нарахуванню резервів від знецінення фінансових активів – 3371 тис. грн. та
Витрати по операції переуступки прав по кредиту – 72 тис. грн.
Фінансові витрати за 12 місяців 2019 року складають 2301 тис. грн.
• Проценти по кредиту становлять 2207 тис. грн.;
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• Відсотки на зобов’язання з оренди 94 тис. грн.
Фінансові витрати за 12 місяців 2020 року складають 2053 тис. грн.
• Проценти по кредиту становлять 1961 тис. грн.;
• Відсотки на зобов’язання з оренди 92 тис. грн.
Чистий фінансовий результат за 12 місяців 2019 року складає – прибуток в сумі 21 тис. грн.
Чистий фінансовий результат за 12 місяців 2020 року складає – прибуток в сумі 41 тис. грн.
Інших статей доходів та витрат, які є суттєвими, та підлягають розкриттю їх характеру
окремо, у Товариства немає.
Примітка 6. Інформація, що підтверджує статті, подані у Звіті про рух
грошових коштів (за прямим методом).
Надходження від реалізації продукції (робіт, послуг) :
Надходження від реалізації продукції (робіт, послуг) за 2019 рік:
Зазначено розрахунки по нарахованим процентам по виданим кредитам та грошові
надходження від реалізації робіт 7053 тис. грн.
• розрахунки по нарахованим відсоткам по виданим кредитам 6925 тис. грн.;
• надходження від реалізації робіт, послуг 128 тис. грн.
Надходження від реалізації продукції (робіт, послуг) за 2020 рік:
Зазначено розрахунки по нарахованим процентам по виданим кредитам та грошові
надходження від реалізації робіт 7210 тис. грн.
• розрахунки по нарахованим відсоткам по виданим кредитам 7114 тис. грн.;
• надходження від реалізації робіт, послуг 96 тис. грн.
Надходження від повернення авансів за 2020 рік 1тис. грн. Руху за 2019 рік не було.
Надходження відсотків за 2019 рік за залишками коштів на поточних рахунках та депозитних
розміщень коштів складають 25 тис. грн.
Надходження відсотків за 2020 рік за залишками коштів на поточних рахунках та депозитних
розміщень коштів складають 19 тис. грн.
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
В статті Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) за 2019 рік зазначено
погашення штрафних санкцій по кредитних договорах у сумі 2 тис. грн.
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) за 2020 рік зазначено погашення
штрафних санкцій по кредитних договорах у сумі 43 тис. грн.
Надходження фінансових установ від повернення позик:
Зазначено розрахунки по повернутим кредитам за 2019 рік у сумі 7486 тис. грн.
Зазначено розрахунки по повернутим кредитам за 2020 рік у сумі 8274 тис. грн.
Інші надходження:
За 2019 рік складають 180 тис. грн.
За 2020 р. складають 161 тис. грн., що включають отримання помилково або
надлишково сплачених коштів за кредитними договорами або повернення коштів банківською
установою за договорами в яких не вірно вказані реквізити.
Витрачання на оплату Товарів (робіт, послуг)
В статті Витрачання на оплату Товарів (робіт, послуг) за 2019 рік Товариство відображає
сплачені грошові кошти постачальникам за послуги, товарно-матеріальні цінності, роботи,
необхідні для забезпечення діяльності Товариства 2468 тис. грн.
В статті Витрачання на оплату Товарів (робіт, послуг) за 2020 рік Товариство відображає
сплачені грошові кошти постачальникам за послуги, товарно-матеріальні цінності, роботи,
необхідні для забезпечення господарської діяльності Товариства у сумі 2248 тис. грн.
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Витрачання на оплату праці:
В статті Витрачання на оплату праці за 2019 рік Товариство зазначає фактично виплачені
грошові кошти на оплату праці, відпускних та інших виплат працівників 1376 тис. грн.
В статті Витрачання на оплату праці за 2020 рік Товариство зазначає фактично виплачені
грошові кошти на оплату праці працівників 1046 тис. грн.
Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи :
В статті Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи за 2019 рік відображається
фактично сплачений Єдиний соціальний внесок у сумі 377 тис. грн.
В статті Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи за 2020 рік відображається
фактично сплачений Єдиний соціальний внесок 282 тис. грн.
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів:
В статті Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів зазначаються фактично
направлені грошові кошти на оплату податку з доходів фізичних осіб, військового збору та
інших обов’язкових платежів.
Зобов’язання з податків і зборів за 2019 рік такі виплати складають 396 тис. грн.;
Витрачання на оплату зобов’язання з податку на прибуток в 2019 рік складають 1 тис. грн.
Витрачання на зобов’язання з податків і зборів за 2020 рік складають 324 тис. грн.
Витрачання на оплату зобов’язання з податку на прибуток в 2020 рік складають 5 тис. грн.
В статті Витрачання на оплату авансів за 2019 рік, Товариство відображає сплачені
авансом грошові кошти постачальникам за послуги, товарно-матеріальні цінності, роботи,
необхідні для забезпечення діяльності Товариства 294 тис. грн.
В статті Витрачання на оплату авансів за 2020 рік, Товариство відображає сплачені
авансом грошові кошти постачальникам за послуги, товарно-матеріальні цінності, роботи,
необхідні для забезпечення діяльності Товариства 40 тис. грн.
Витрачання фінансових установ на надання позик :
Вказані фактичні виплати на надання позик за 2019 рік які складають 14 723 тис. грн.
Вказані фактичні виплати на надання позик за 2020 рік які складають 10 000 тис. грн.
Інші витрачання за 2019 рік складають 332 тис. грн. що включають оплату за РКО,
повернення помилково сплачених коштів за кредитними договорами або не вірно вказаними
реквізитами, витрати за авансовими звітами.
Інші витрачання за 2020 рік складають 237 тис. грн., що включають оплату за РКО,
повернення помилково сплачених коштів за кредитними договорами або не вірно вказаними
реквізитами, витрати за авансовими звітами.
Витрачання на придбання необоротних активів за 2019 рік складають 450 тис. грн.
Витрачання на придбання необоротних активів в 2020 року складають 274 тис. грн.
Отримання позик, сумма кредиту за договором за 2019 рік складає 4003 тис. грн.
Отримання позик, сума кредиту за договором за 2020 рік складає 1 211 тис. грн.
Інші надходження:
поворотна фінансова допомога від засновника за 2019 рік складає 3889 тис. грн.
поворотна фінансова допомога від засновника за 2020 рік складає 5990 тис. грн.
Протягом 2019 року повернення позик не відбувалось.
Витрачання за 2020 рік на погашення позик, поворотної допомоги складає 6 700 тис. грн.
Витрачання на сплату відсотків за 2019 рік складають 2109 тис. грн.
Витрачання на сплату відсотків по кредиту за 2020 рік складають 2194 тис. грн.
Залишок коштів на 31 грудня 2019 року становить 611 тис. грн.
Залишок коштів на 31 грудня 2020 року становить 175 тис. грн.
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Примітка 7. Інформація, що підтверджує статті, подані у Звіті про власний капітал.
У Звіті про власний капітал відображається рух власного капіталу в розрізі складових
капіталу, визнаного відповідно до МСФЗ. Згідно з МСБО 1 «Подання фінансової звітності»,
звіт про зміни у власному капіталі включає таку інформацію:
Деталізація статті в Таблиці нижче:
Найменування показника

За 2019 рік (тис. грн.)

За 2020 рік (тис. грн.)

Скоригований залишок на початок року
5804
5825
Внески до капіталу
21
41
Чистий прибуток
Скоригований залишок на кінець року
5825
5886
Інших статей, які є суттєвими, та підлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства
немає.
Примітка 8. Пов’язані сторони.
Пов’язаними сторонами Товариства визначені юридичні та фізичні особи, відносини з
якими можуть впливати на умови або економічні результати діяльності Товариства, з
урахуванням наступних критеріїв:
-пов’язаними особами для Товариства є засновники й посадові особи Товариства, та
близькі родичі особи управлінського персоналу Товариства;
-особи, які відповідно до законодавства України контролюють діяльність Товариства,
юридичні особи, що контролюються діяльність Товариства, або разом з ним перебувають під
контролем третьої особи.
При розгляді взаємовідносин кожної можливої пов’язаної сторони особлива увага
надається змісту відносин, а не лише їх юридичній формі.
Товариство має такі залишки за операціями з пов’язаними сторонами:
Залишки за операціями з пов’язаними
сторонами, тис. грн.
Станом на
31.12.2019 року

Станом на
31.12.2020 року

Довгострокові зобов’язання, у тому числі
провідний управлінський персонал

21,0

85,7

0

0

інші пов’язані сторони

21,0

85,7

Інші поточні зобов’язання, у тому числі
провідний управлінський персонал

84,8

84,4

0

0

інші пов’язані сторони

84,8

84,4

Товариство має операціями з пов’язаними сторонами:
№
з/п
1.
Адміністративні витрати
1.1.
Виплата заробітної плати, у тому числі
провідний управлінський персонал

2020 рік,
тис. грн.
374,8
374,8
145,7

2019 рік,
тис. грн.
438,0
438,0
205,8

інші пов’язані сторони
Операційні витрати, у тому числі
провідний управлінський персонал
інші пов’язані сторони

229,2
140,8
0
99,2

232,2
144,1
0
99,0

2.

28

3.

Фінансові витрати, у тому числі
провідний управлінський персонал
інші пов’язані сторони

45,2
0
45,2

37,8
0
37,8

Протягом звітного періоду пов’язаним сторонам Товариства нараховувалась і виплачувалась
заробітна плата відповідно до встановленої системи оплати праці. Компенсації, бонуси та інші
додаткові виплати не здійснювались.
Товариством отримано поворотну безпроцентну фінансову допомогу від засновника
порівняльні суми якої відображені в таблиці щодо руху та складових статті:
Період

Отримано

Повернено

Заборгованість
на 31.12.2019 року
(тис. грн.)
2019 рік
3889
6500
Заборгованість
Отримано
Повернено
на 31.12.2020 року
Період
(тис. грн.)
2020 рік
5990
6700
5790
Фінансові зобов’язання які виникли в зв’язку з отримання поворотної фінансової
допомоги від власника, не дисконтуються, так як в договорі визначена умова повернення такої
поворотної допомоги моментом пред’явлення вимоги до повернення позикових коштів. У
такому разі така позика має обліковуватись як поточна заборгованість, так як не можливо
визначити строк користування на кожну наступну дату балансу та момент повернення таких
грошових коштів.
Примітка 9. Економічне середовище, в умовах якого товариство здійснює свою
діяльність.
Товариство функціонує в нестабільному середовищі, що пов’язано з постійно не
визначеною, часто змінною економічною ситуацією, продовженням збройного конфлікту на
сході України, визнанням тимчасово окупованими територіями окремих районів Донецької і
Луганської областей, Криму. Девальвація національної валюти призвела до тиску на індекс
споживчих цін. Бажана стабілізація в Україні значною мірою залежатиме від політичних сил,
від дій уряду, спрямованих на вирішення військового конфлікту, реформування фінансової,
адміністративної, медичної, фіскальної та правової систем країни. Вплив всіх цих питань на
ділове середовище в Україні, а також їх остаточне врегулювання неможливо вірогідно
передбачити, але вони можуть мати негативний вплив на стабільність економічного
середовища та операційну діяльність Товариства.
Також, Товариство здійснює свою діяльність в умовах оголошеного в Україні
карантину, в зв’язку з визнаною ВООЗ 11 березня 2020 року пандемією коронавірусної
хвороби COVID-19. Карантин передбачає ряд обмежувальних заходів, які можуть вплинути на
ситуацію в економіці України і на діяльність Товариства. З метою запобігання поширення
коронавірусної хвороби COVID-19 серед працівників Товариства, керівництвом принято
рішення, на період карантину, про можливість виконувати роботу на дому. Згідно заяв,
співробітникам були надані щорічні оплачувані відпустки та відпустки за власний рахунок (за
бажанням). На 31.12.2020 року заборгованості за виплатами з працівниками у підприємства
немає.
Здоров’я і безпека співробітників залишаються в центрі уваги керівництва. Товариство
продовжує слідкувати за рівнем загроз COVID-19 і оцінювати потенційні ризики для здоров’я
своїх співробітників, використовуючи всі існуючі системи моніторингу. Застосовані заходи не
вплинули на зниження обсягу доходів та операцій компанії, в порівнянні з попереднім роком.
У процесі господарської діяльності Товариство сплачує обов'язкові внески до
Державного Пенсійного фонду за своїх працівників, в розмірі передбаченому Законодавством
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