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Примітки до фінансової звітності за рік, 

 що закінчився 31 грудня 2018 року 

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО  

«Ломбард «УМКВ і Компанія» 

 

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «Ломбард «УМКВ і Компанія» 

 (надалі - «Товариство»), ідентифікаційний код юридичної особи – 32312033,  

 

1. Загальні положення 
Повна назва товариства:   ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «УМКВ І КОМПАНІЯ» 

 

Скорочена назва товариства:   ПТ "ЛОМБАРД "УМКВ І КО" 

Код  ЄДРПОУ: 32312033 

Організаційно-правова форма  

товариства: 

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО 

 

Дата проведення державної реєстрації 

(створення): 

20.01.2003;10.02.2005 

Номер запису про включення відомостей про 

юридичну особу до ЄДР: 

10721200000002202 

Зміна повного найменування, зміна складу або 

інформації про засновників  

 

22.02.2007 10721050005002202 

Місцезнаходження: 03115, м.Київ, пр-т Перемоги 108/1 

Чисельність працівників: 236 

Кількість учасників станом на 31.12.2017р. 2 

Відповідальні особи Директор Половіченко Дмитро Всеславич 

Головний бухгалтер Лепеха Лідія Василівна 

Наявність відокремлених підрозділів 89 

 

Основним видом діяльності Товариства є: Повне Товариство «Ломбард «УМКВ і Ко» є 

фінансовою компанією, яка має право на здійснення господарської діяльності із надання коштів у 

позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту відповідно до Ліцензії виданої згідно із 

розпорядженням Нацкомфінпослуг від 05.11.2015 № 2687, переоформленої згідно розпорядження 

Нацкомфінпослуг від 26.01.2017 № 163 " Про переоформлення деяким фінансових установам діючих 

ліцензій, у зв’язку зі звуженням виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню" 

Кількість працівників складала станом на 31 грудня 2018 р.-215 осіб  , на 31 грудня 2017 р.-236 

осіб та 31.12.2016р.- 241 осіб. 

Станом на 31грудня 2018 р., 31 грудня 2017 р. та 31 грудня 2016 р.  учасниками Товариства 

були: 

 

Учасники товариства: 31.12.2018р. 31.12.2017р. 31.12.2016р. 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕЛЕКС» (ЄДРПОУ – 

33998712) 

50,00% 

 

50,00% 

 

50,00% 
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕЛЕКС» (ЄДРПОУ – 

34867099) 
50,00% 50,00% 50,00% 

Всього 100,00% 100,00% 100,00% 

 

2. ЗАГАЛЬНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ 

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка 

сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та 

грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при 

прийнятті ними економічних рішень.  

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за період з  01 січня 2018 року по 31 

грудня 2018 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні 

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

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

Міністерства фінансів України. 

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

всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО, 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. 

 

2.2. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності 

 

МСФЗ 16 «Договори оренди» 

13 січня 2016 року Рада з МСФЗ опублікувала новий стандарт з обліку оренди. 

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

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

Для орендарів встановлено єдину модель обліку оренди і немає необхідності визначати 

класифікацію оренди, всі договори оренди відображаються у звіті про фінансовий стан шляхом 

визнання активів у формі права користування і зобов'язань з оренди. 

Подвійна модель обліку оренди орендодавцем, класифікація оренди визначається на основі критеріїв 

класифікації, аналогічних МСБО 17 «Оренда», модель обліку фінансової оренди на основі підходів 

до обліку фінансової оренди, аналогічна МСБО 17, вона передбачає визнання чистої інвестиції в 

оренду, що складається з дебіторської заборгованості 

з оренди, і залишкового активу, модель обліку операційної оренди на основі підходів до обліку 

операційної оренди, аналогічно МСБО 17. 

Необов’язкове звільнення щодо короткострокової оренди - тобто оренди, термін дії якої становить не 

більше 12 місяців. Портфельний облік договорів оренди дозволений, якщо результати такого обліку не 

будуть суттєво відрізнятися від тих, які були б отримані в разі застосування нових вимог до кожного 

договору окремо. Необов'язкове звільнення щодо оренди об'єктів з низькою вартістю - тобто активів, 

вартість яких, коли вони нові, не перевищує встановлену обліковою політикою, навіть якщо сумарна 

величина таких договорів оренди є істотною. 

 

Поправки, пов'язані з вступом в силу МСФЗ  16 «Оренда» (МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу», 

МСБО 16 «Основні засоби», МСБО 1 «Подання фінансової звітності», МСФЗ 1 «Перше застосування 

МСФЗ», МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», 

МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості», МСФЗ 15 «Виручка по контрактах з клієнтами», МСБО 2 

«Запаси», МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів», МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів», МСБО 

23 «Витрати на позики», МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи», МСБО 38 

«Нематеріальні активи», МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість», МСБО 41 «Сільське господарство»). 

Ефективна дата вступу поправок 01.01.2019р. 
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МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування» 

 

18 травня 2017 року Рада МСФЗ (IASB) опублікувала новий стандарт, який присвячений обліку 

договорів страхування, – МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування». Початок обов’язкового 

застосування в фінансовій звітності з 01 січня 2021 року або після цієї дати. Дострокове застосування 

цього стандарту дозволено. Новий стандарт забезпечить рівні умови страховиків, які звітують за 

МСФЗ, що надасть можливість користувачам оцінити фінансову стійкість страховиків.  

МСФЗ 17 приходить на заміну МСФЗ 4, який введено ще у 2004 році як тимчасовий стандарт. 

Проблема МСФЗ 4 є в тому, що цей стандарт дає змогу компаніям вести облік договорів страхування з 

використанням національних стандартів бухгалтерського обліку, внаслідок чого отримано безліч 

різних підходів щодо обліку договорів страхування. Як результат, інвесторам стало важко порівнювати 

та зіставляти фінансові показники компаній між собою. 

Новий стандарт приймається для того, аби уникнути проблеми "порівняння", що 

створена МСФЗ4. 

МСФЗ 17 визначає,що всі договори страхування враховуватимуться в узгодженому порядку, а це 

буде корисним як інвесторам, так і страховим компаніям. Страхові зобов'язання враховуватимуться з 

використанням поточної (currentvalues), а не первісної вартості (historical cost), як було раніше. 

Інформація регулярно оновлюватиметься, надаючи більш корисну інформацію для користувачів 

фінансової звітності. 

 

КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначеність щодо правил обчислення податку на прибуток». 

Вступає в силу для звітних періодів, що починаються з або після  01.01.2019р. 

 Роз'яснення IFRIC 23 вимагає, щоб використовуваний компанією підхід ґрунтувався на тому, що 

краще прогнозує результат вирішення невизначеності. Зокрема, компанія повинна враховувати те, як 

по її очікуванням податкові органи будуть проводити перевірку податкового обліку і трактувань. 

Роз'яснення IFRIC 23 вимагає, щоб компанія виходила з того, що податкові органи перевірять всі суми, 

які вони має право перевірити, і ознайомляться з усією пов'язаною інформацією при проведенні своєї 

перевірки. Компанії повинні враховувати ймовірність того, що податкові органи будуть приймати або 

відхиляти невизначені податкові трактування, при цьому обліковий процес буде визначатися цією 

оцінкою податкових органів. Роз'яснення IFRIC 23 вимагає від компанії необхідної переоцінки (зміни) 

судження або оцінка, 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. Будь-які такі 

зміни повинні враховуватися в подальшому (перспективно) відповідно до МСБО 8 «Облікова політика, 

зміни в облікових оцінках та помилки». У таких випадках компанії повинні застосовувати стандарт 

МСБО 10 «Події після звітного періоду», щоб визначити, чи є зміна, що відбулася після звітного 

періоду, коригуючих або нерегульованим подією. 

 

Поправка до МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства і спільні підприємства». 

Вступає в силу для звітних періодів, що починаються з або після  01.01.2019р. 

 Організація застосовує МСФЗ 9 також до інших фінансових інструментів в асоційованому або 

спільному підприємстві, до яких не застосовується метод участі в капіталі. До них відносяться 

довгострокові вкладення, які, по суті, складають частину чистих інвестицій організації в асоційовану 

компанію або спільне підприємство. 

 

Поправка до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».  

Вступає в силу для звітних періодів, що починаються з або після 01.01.2019р.  
Поправка дозволяє застосовувати модель амортизованої вартості до фінансових інструментів, які 

мають опцію дострокового погашення, незалежно від того, що при достроковому погашенні може 

виникнути компенсація (як позитивна, так і негативна) 

 

Поправка до МСБО 19 «Виплати працівникам».  

Вступає в силу для звітних періодів, що починаються з або після  01.01.2019р.   
Поправки до МСБО 19 «Виплати працівникам» стосуються порядку обліку компаніями 

пенсійних програм з визначеною виплатою. Якщо до програми вносяться зміни (програма 

скорочується або по ній відбувається розрахунок), МСБО 19 вимагає від компанії переоцінки її чистих 

http://ifrs.ligazakon.ua/ua/magazine_article/FZ001214
http://ifrs.ligazakon.ua/ua/magazine_article/FZ001214
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активів або зобов'язань за встановленими виплатами. Поправки вимагають від компанії 

використовувати нові припущення, використані при проведенні переоцінки, щоб визначити вартість 

послуг поточного періоду і чистий відсоток на залишок звітного періоду після зміни програми з 

визначеною виплатою. 

 

Поправка до МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу».  

Вступає в силу для звітних періодів, що починаються з або після 01.01.2019р .   
Якщо сторона угоди про спільне підприємство (як цей термін визначено в МСФЗ 11 "Спільна 

діяльність") отримує контроль над бізнесом, який є спільною операцією (як цей термін визначено в 

МСФЗ 11), і при цьому мала права на активи і несла відповідальність за зобов'язаннями, пов'язаними з 

цією спільною операцією, безпосередньо до дати придбання, то дана угода є об'єднанням бізнесів, які 

здійснюються поетапно. Отже, набувач повинен застосовувати вимоги щодо об'єднання бізнесів, 

здійснюваного поетапно, включаючи переоцінку часток участі в спільних операціях, що були раніше, у 

спосіб, передбачений в пункті 42. При цьому набувач повинен переоцінити всю наявну раніше частку 

участі в спільних операціях. 

 

Поправка до МСФЗ 11 «Спільна діяльність».   
Вступає в силу для звітних періодів, що починаються з або після 01.01.2019р . 

 Сторона, яка є учасником спільних операцій, але не має спільного контролю, може отримати 

спільний контроль над спільними операціями, діяльність в рамках яких є бізнес, як цей термін 

визначено в МСФЗ 3. У таких випадках частки участі в даної спільної операції, що були раніше, не 

переоцінюються. 

 

Поправка до МСБО 12 «Податки на прибуток».  

Вступає в силу для звітних періодів, що починаються з або після 01.01.2019р .  

Організація повинна визнати наслідки з податку на прибуток, пов'язані з дивідендами, як вони 

визначені в МСФЗ 9, коли вона визнає зобов'язання сплатити дивіденди. Наслідки з податку на 

прибуток щодо дивідендів пов'язані більш безпосередньо з минулими операціями чи подіями, які 

генерували розподіл прибутку, ніж з розподілами на користь власників. Тому організації слід 

визнавати наслідки з податку на прибуток щодо дивідендів у складі прибутків або збитків, іншого 

сукупного доходу або в капіталі відповідно до того, де організація спочатку визнала такі минулі 

операції або події. 

 

МСБО 23 «Витрати на позики».  

Вступає в силу для звітних періодів, що починаються з або після 01.01.2019р.   
Тією мірою, в якій організація запозичує кошти на спільні цілі і використовує їх для отримання 

кваліфікованого активу, організація повинна визначити суму витрат за запозиченнями, дозволену для 

капіталізації, шляхом множення ставки капіталізації на суму витрат на даний актив. Ставка 

капіталізації визначається як середньозважене значення витрат за запозиченнями стосовно всіх позик 

організації, що залишаються непогашеними протягом періоду. Однак організація повинна виключити з 

даного розрахунку суму витрат за запозиченнями стосовно позик, отриманих спеціально для 

придбання кваліфікованого активу, до завершення практично всіх робіт, необхідних для підготовки 

цього активу до використання за призначенням або продажу. Сума витрат за запозиченнями, яку 

організація капіталізує протягом періоду, не повинна перевищувати суму витрат за запозиченнями, 

понесених протягом цього періоду. 

 

Концептуальні основи фінансової звітності.   
Вступає в силу для звітних періодів, що починаються з або після 01.01.2020 р.  

Введено концепцію діяльності керівництва в інтересах власників і уточнено інформацію, 

виникає в зв'язку з цим. Повернено концепцію обачності, яка підтримує нейтральність інформації і 

тому описує обачність як «обережність при винесенні суджень в умовах невизначеності». 

Невизначеність оцінки є фактором, який може вплинути на достовірне надання інформації. Суб’єкт, 

що звітує - це організація, яка за власною ініціативою складає або зобов'язана складати фінансову 

звітність і не обов'язково є юридичною особою. Актив - існуючий економічний ресурс, 

контрольований організацією в результаті минулих подій. Економічний ресурс - це право, яке може 

принести економічні вигоди. Зобов'язання - існуючий обов'язок організації передавати економічний 
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ресурс в результаті минулих подій. Зобов'язання - це обов'язкова відповідальність, якої у організації 

відсутня практична можливість уникнути. Визнання - це процес фіксації для включення в звіт про 

фінансовий стан або в звіт (и) про фінансові результати статті, яка відповідає визначенню активу, 

зобов'язання, капіталу, доходів або витрат. Припинення визнання - це виключення повністю або 

частково визнаної активу або зобов'язання зі звіту про фінансовий стан організації. Введено дві 

категорії методів оцінки: Оцінка на основі історичної (первісної) вартості. Показники історичної 

вартості надають інформацію про об'єкти обліку, яка формується на основі історичної (первісної) суми 

операції або події. Оцінка на основі поточної (переоціненої) вартості. Показники поточної вартості 

надають грошову інформацію про об'єкти обліку, оновлену для відображення поточних умов на дату 

оцінки. Методи оцінки цієї категорії можуть включати справедливу вартість, цінність використання, 

вартість виконання і поточну вартість. Введено термін «звіт (и) про фінансові результати» для 

позначення Звіту про прибутки і збитки разом зі Звітом про ІСД. Звіт про прибутки та збитки є 

основним джерелом інформації про фінансові результати компанії. За замовчуванням всі доходи і 

витрати повинні бути відповідним чином класифіковані і включені в звіт про прибутки і збитки. 

 

Товариство у фінансовій звітності за рік, що закінчився 31.12.2018 р., не застосовувало 

достроково опубліковані МСФЗ, поправки до них та інтерпретації. 

 

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, управлінський персонал не має намірів ліквідувати суб’єкт господарювання чи припинити 

діяльність. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, 

якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності 

відповідно до принципів безперервності діяльності. 

 Управлінський персонал постійно розробляє та впроваджує плани щодо майбутніх дій які 

спрямовані на продовження безперервної діяльності підприємства. Активи, які можуть значно 

зменшити вартість активу балансу не використовуються для генерування грошових потоків.  

Невизначеність управлінського персоналу щодо питання знецінення активів відсутня. 

 

2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності 

Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску керівником Товариства 22 лютого 2019 

року. Ні учасники Товариства, 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 формується фінансова звітність вважається календарний рік, тобто 

період з  01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року 

 

3. СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

 

3.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності  

Положення облікової політики, описані нижче, застосовувалися послідовно в усіх звітних періодах, 

наведених в цій фінансовій звітності. 

 Прямолінійна амортизація основних засобів. 

 Ліквідаційна вартість визначається для об'єктів нерухомості окремо за кожним об'єктом. 

 Відображення вартості основних засобів – модель переоціненої вартості. 

 Списання 100% вартості малоцінних швидкозношуваних предметів при передаванні в 

експлуатацію. 

 Прямолінійна амортизація нематеріальних активів. 

 Оцінка вибуття запасів за методом FІFО. 

 Оцінка фінансових інвестицій в дочірні та асоційовані підприємства за методом участі у 
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капіталі, інших інвестицій в акції та корпоративні права - за собівартістю з урахуванням 

зменшення корисності. 

 

Ця  фінансова звітність підготовлена на основі історичної вартості активів та справедливої або 

амортизованої вартості фінансових активів та зобов'язань 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. 

Управлінський персонал використовує ряд оцінок і припущень щодо подання активів і 

зобов'язань та розкриття умовних активів і зобов'язань при підготовці даної фінансової звітності 

відповідно облікової політики, сформованої на основі МСФЗ. Фактичні результати можуть 

відрізнятися від зазначених оцінок. Допущення і зроблені на їх основі попередніх оцінок постійно 

аналізуються на предмет необхідності їх зміни. Зміни в оцінках визнаються в тому звітному періоді, 

коли ці оцінки були переглянуті, і у всіх наступних періодах, порушених зазначеними змінами. 

Активи і зобов’язання Товариства первісно оцінюються під час їх придбання чи виникнення та в 

подальшому оцінюються на дату балансу за кожен звітний період відповідно до вимог Міжнародних 

стандартів фінансової звітності. 

Основні судження  

Основні судження, які покладені в основу фінансової звітності за 2018 рік були такі, але не 

виключно: 

 формування облікової політики та її зміни – політика є незмінною з 2016 року, окрім змін, 

що вносяться згідно вимог чинного законодавства; 

 припущення про безперервність - фінансова звітність Товариства підготовлена 

виходячи з припущення безперервності діяльності, управлінський персонал не має намірів ліквідувати 

суб'єкт господарювання чи припинити діяльність. Управлінський персонал постійно розробляє та 

впроваджує плани щодо майбутніх дій які спрямовані на продовження безперервної діяльності 

підприємства.  Активи, які можуть значно зменшити вартість активу балансу не використовуються для 

генерування грошових потоків. 

 Невизначеність управлінського персоналу щодо питання знецінення активів відсутня; 

 критерії визнання елементів фінансової звітності та припинення визнання; 

 потреба в перегляді облікових оцінок; 

 судження, пов'язанні з отриманням контролю (визначення покупця, дати переходу контролю) 

(МСФЗ 3, 10); 

 ідентифікація активів і зобов'язань при придбанні бізнесу (МСФЗ 3); 

 класифікація непоточних активів (або ліквідаційних груп) як утримуваних для продажу або 

утримуваних для розподілу власникам (МСФЗ 5); 

 судження щодо припиненої діяльності (МСФЗ 5); 

 характер та рівень ризиків, що виникають унаслідок фінансових інструментів та на які суб'єкт 

господарювання наражається протягом періоду та на кінець звітного періоду, та яким чином 

суб'єкт господарювання управляє цими ризиками (МСФЗ 7) 
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 класифікація фінансових інструментів (МСФЗ 9) - керівництво Товариства застосовує 

професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів, що входять до складу 

фінансових активів. Професійне судження за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків 

фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших факторах;. судження щодо 

спільно контрольованих операцій та спільних підприємств (МСФЗ 11) та судження щодо 

контролю та суттєвого впливу (МСФЗ 12) - станом на 31.12.2018 р. Товариство не має 

контролю над об’єктами інвестування; 

 неможливість застосування окремих вимог МСФЗ (МСБО 1) - 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; 

 згортання статей фінансової звітності (МСБО 1) - 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; 

 розмежування на поточні та непоточні активи та зобов'язання (МСБО 1) - класифікація активів та 

зобов‘язань за строками погашення (поточні / не поточні) здійснюється під час їх первинного 

визнання залежно від терміну існування,  користування, володіння ними Компанією в 

порівнянні з її операційним циклом. Тривалість операційного циклу складає один календарний 

рік. Тобто, на дату оприбуткування активи та зобов’язання класифікуються за строками: не 

поточні (більші одного року) та поточні (менші та рівні одному року).  

 ознаки знецінення активів (МСБО 2, 16, 36, 38, 40); 

 класифікація подій після звітної дати на коригуючи та некоригуючі (МСБО 10) – після звітної 

дати відсутні події, які впливають на фінансову звітність 2018 року відсутні; 

 визначення відносин і операцій між зв'язаними сторонами, ознаки "ринковості" угод між 

зв'язаними сторонами (МСБО 24); 

 припущення, які відображають найкращу оцінку управлінським персоналом комплексу 

економічних умов, що існуватимуть протягом решти строку корисної експлуатації активу 

(МСБО 36); 

 склад забезпечень та умов їх визнання (МСБО 37); 

 умовні активи та зобов'язання (МСБО 37). 

 

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 Товариства розроблена та затвердження керівником Товариства 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». 

У Товариства облікова політика затверджена Наказом №1/О  від 10.11.2015 року. 

 

3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках  
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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. 

У липні 2014 року РМСБО випустила остаточну версію МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». 

МСФЗ 9 є чинним для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 р. або пізніше, при цьому 

дозволяється його дострокове застосування. МСФЗ 9 замінює МСБО 39 «Фінансові інструменти: 

визнання та оцінка». 

Товариство почало застосування МСФЗ 9, випущеного в липні 2014 року, з 1 січня 2018 року. 

Вимоги МСФЗ 9 представляють суттєву зміну вимог МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та 

оцінка». Новий стандарт вносить фундаментальні зміни в облік фінансових активів та окремих 

аспектів обліку фінансових зобов'язань. 

 

Класифікація - фінансові активи та фінансові зобов’язання 

МСФЗ 9 передбачає новий підхід до класифікації та оцінки фінансових активів, що відображає 

бізнес-модель, яка використовується для управління цими активами, і характеристики пов'язаних з 

ними грошових потоків. МСФЗ 9 містить три основні категорії, за якими класифікуються фінансові 

активи, а саме фінансові активи, оцінені за амортизованою вартістю, за справедливою вартістю, з 

відображенням результату переоцінки в іншому сукупному доході (FVOCI) та за справедливою 

вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку (FVTPL). Цей стандарт 

скасував існуючу згідно з МСБО 39 класифікацію фінансових активів у категорії утримуваних до 

погашення, кредитів і дебіторської заборгованості та наявних для продажу. 

У МСФЗ 9 великою мірою зберіглися існуючі вимоги МСБО 39 щодо класифікації фінансових 

зобов'язань. 

 

Зменшення корисності 

МСФЗ 9 замінив модель «понесених збитків», що використовувалася відповідно до МСБО 39, 

на модель «очікуваних кредитних збитків» (ELC). Нова модель знецінення також застосовується до 

певних кредитних зобов'язань та контрактів фінансової гарантії, але не до інвестицій в акціонерний 

капітал. 

Відповідно до МСФЗ 9 кредитні збитки визнаються раніше, ніж згідно з МСБО 39. 

Перехід 

Зміни в обліковій політиці в результаті застосування МСФЗ 9 були застосовані ретроспективно, 

за винятком ситуацій, зазначених нижче: 

• порівняльні дані за попередні періоди не були перераховані. Різниці між колишньою балансовою 

вартістю інструментів і їх балансовою вартістю відповідно до МСФЗ 9, не були визнані в складі 

нерозподіленого прибутку станом на 1 січня 2018 р. Відповідно, інформація, представлена за перший 

квартал 2017 року та станом на 31 грудня 2017 року не відображає вимоги МСФЗ 9, і тому не може 

бути порівняною з інформацією, представленою за перший квартал, що закінчився 31 березня 2018 

року згідно з МСФЗ 9. Відповідно, інформація, представлена за 2017 рік не відображає вимоги МСФЗ 

9, і не може бути порівняною з інформацією, представленою за 2018 рік згідно з МСФЗ 9; 

• визначення бізнес-моделей, у рамках яких утримуються фінансові активи, були зроблені виходячи 

з фактів і обставин, що існували на дату першого застосування; 

• якщо фінансовий інструмент мав незначний кредитний ризик станом на 1 січня 2018 р., то 

Товариство визначило, що значного збільшення кредитного ризику за активом з моменту первісного 

визнання не відбулося. 

Докладна інформація про зміни та наслідки щодо категорій оцінки відповідно до МСБО 39 та 

нових категорій вимірювань, що виникли внаслідок застосування МСФЗ 9 з 01.01.2018 року викладена 

нижче. 

У тисячах гривень 

   Примітк Попередня Нова Попередн Нова 
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Інформація 

про 

фінансові 

інструмент

и 

и класифікація 

згідно 3 

МСБО 39 
класифікаці

я згідно 3 

МСФЗ 9 

я 

балансова 

вартість 

згідно 3 

МСБО 39 

балансов

а 

вартість 

згідно з 

МСФЗ 9 

Фінансові 

активи 
            

Грошові кошти та 

їх еквіваленти   

Резерв під збитки 

(не 

нараховується) 

- 

- 
Номінальна 

вартість 

Номінальна 

вартість 
2836 2836 

  

Інвестиції в 

цінні папери            

Резерв під 

збитки (не 

нараховується) 

- - 
Наявні для 

продажу 

Справедлива 

вартість 

через 

прибуток або 

збиток 

43 43 

Депозити        

Резерв під 

збитки (не 

нараховується) 

- - 
Номінальна 

вартість 

Номінальна 

вартість 
- - 

Частки участі у 

капіталі інших 

компаній 

- 

- 
Наявні для 

продажу 

Справедлива 

вартість 

через 

прибуток або 

збиток 

- -   

Резерв під 

збитки (не 

нараховується) 

  

Дебіторська 

заборгованість 

за товари, 

роботи, послуги 

Резерв під 

збитки (не 

нараховується) 

  

Чиста 

вартість 

реалізації 

Чиста 

вартість 

реалізації 

1026 1026 
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Інші фінансові 

активи            

Резерв під збитки 

(не 

нараховується) 

- - 

Дебіторська 

заборгованіст

ь за виданими 

авансами, з 

нарахованих 

доходів, інша 

поточна 

дебіторська 

заборгованіст

ь 

Справедлива 

вартість 

через 

прибуток або 

збиток 

30992 30992 

Усього 

фінансових 

активів 

- - - - 34897 34897 

Фінансові 

зобов'язання 
- - - - - - 

Кредиторська 

заборгованість 

за товари, 

роботи, послуги  

  

Номінальна 

вартість 

Номінальна 

вартість 
9762 9762 

Довгострокові 

кредити банків   

Номінальна 

вартість 

Номінальна 

вартість 
5000 5000 

Короткостроков

і кредити банків 
- - 

Номінальна 

вартість 

Номінальна 

вартість 
222 222 

Усього 

фінансових 

зобов'язання 

- - - - 5222 5222 

 

 

МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за контрактами з клієнтами» 

Товариство застосувало МСФЗ 15 ретроспективно з кумулятивним ефектом первісного застосування, 

визнаним на дату первісного застосування. Товариство  укладає контракти з клієнтами на умовах 

передплати або оплати протягом короткого періоду часу, угоди не носять багатокомпонентний 

характер, компанія не має програм лояльності та специфічних гарантій, тому перше застосування 

МСФЗ 15 не суттєво вплинуло на фінансовий стан та фінансові результати компанії. 

 

3.2.3. Форма та назви фінансових звітів  

Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим 

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» до фінансової звітності  Товариства за період з  

01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року,  включає:  
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- Звіт про фінансовий стан (Баланс, Форма №1); 

- Звіт про сукупний дохід (Звіт про фінансові результати, Форма №2); 

- Звіт про рух грошових коштів (Форма №3); 

- Звіт про власний капітал (Форма № 4); 

- Примітки до фінансової звітності підготовлені у відповідності до МСФЗ. 

 

3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах 

Згідно з МСФЗ та враховуючи НП(С) БО 1, Звіт про сукупний дохід передбачає подання 

витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі «функції витрат» або 

«собівартості реалізації», згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини 

собівартості чи, наприклад, витрат на адміністративну діяльність. 

Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів 

здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні 

класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види 

надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових записів Товариства. 

 

3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів 

 

3.3.1. 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. 

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. 

 

Товариство класифікує свої фінансові активи по таких категоріях:  

 Вкладення в цінні папери, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток і 

збиток; 

 Цінні папери при намірі володіння протягом невизначеного періоду, які можуть бути 

реалізовані для підтримки ліквідності або в результаті зміни ставки відсотка, валютного 

курсу або цін на ринку цінних паперів, класифікуються, як в наявності для продажу, 

оцінюються за справедливою вартістю через прибуток і збиток; 

Позики та Дебіторська заборгованість – оцінюється за амортизованою вартістю.. 

 

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

їх за їхньою справедливою вартістю . 

При припиненні визнання фінансового активу повністю різниця між: 
а) балансовою вартістю (оціненою на дату припинення визнання) та 
б) отриманою компенсацією (включаючи будь-який новий отриманий актив мінус будь-яке 
нове взяте зобов’язання) визнають у прибутку або збитку. 
Фінансовий актив оцінюється за амортизованою собівартістю, якщо він придбавається з метою 
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одержання договірних грошових потоків і договірні умови фінансового активу генерують грошові 
потоки, котрі є суто виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми. 

Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовим активом, 
який обліковується за амортизованою вартістю. 

Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у 

відповідних розділах облікової політики. 

3.3.2. Грошові кошти та їхні 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.  

Грошові кошти та їх еквіваленти визначаються за умови відповідності критеріям визнання 

активами. 

Первісна оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, 

яка дорівнює їх номінальній вартості. 

Подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю. 

Подальша оцінка еквівалентів грошових коштів, представлених депозитами, здійснюється за 

амортизованою собівартістю. 

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. 

У звіті про рух грошових коштів - грошові кошти і їх еквівалентів включають отримані платежі 

від основного виду діяльності, відсотки за розміщення коштів. Звіт про рух грошових коштів 

складається прямим методом, який розкриває інформацію про основні класи валових надходжень 

грошових коштів чи валових витрат грошових коштів.  

При складанні звітності МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів» - не застосовувався. У 

Товариства немає валютних операцій. 

 

3.3.3. Дебіторська заборгованість та інші фінансові активи, що оцінюється за 

амортизованою собівартістю  

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

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

Після первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи 

метод ефективного відсотка. 

Застосовуючи аналіз дисконтованих грошових потоків, Товариство використовує одну чи 

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

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

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

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

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

у розмірі дорівнює: 

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

зазнав значного зростання з моменту первісного визнання; 

- очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії фінансового інструменту, якщо кредитний 

ризик за таким фінансовим інструментом значно зріс із моменту первісного визнання. 

У випадку фінансових активів кредитним збитком є теперішня вартість різниці між 

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

грошовими потоками, які Товариство очікує одержати. 

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

інструментом значного зростання з моменту первісного визнання. При використанні такої оцінки 
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Товариство замість зміни очікуваних кредитних збитків використовує зміну ризику настання дефолту 

(невиконання зобов’язань) протягом очікуваного строку дії фінансового інструмента. Для виконання 

такої оцінки Товариство порівнює ризик настання дефолту (невиконання зобов’язань) протягом 

очікуваного строку дії фінансового інструмента. Для виконання такої оцінки Товариство порівнює 

ризик настання дефолту (невиконання зобов’язань) за інструментом станом на дату первісного 

визнання, і враховує при цьому обґрунтовано необхідну та підтверджувану інформацію, що є 

доступною без надмірних витрат або зусиль, і вказує на значне зростання кредитного ризику з моменту 

первісного визнання. 

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

інструментом не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання, якщо було з’ясовано, що 

фінансовий інструмент має низький рівень кредитного ризику станом на звітну дату. 

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

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

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

очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованою за первісною ефективною ставкою відсотка за 

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

від зменшення корисності. 

 
Дебіторська заборгованість 

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

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

Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю. 

Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості відбувається за 

амортизованою вартістю. 

Поточну дебіторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за 

сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 

 

 

3.3.4. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням 

результату у прибутку або збитку 

До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату 

переоцінки у прибутку або збитку, відносяться акції та паї (частки) господарських товариств та інші 

поточні фінансові інвестиції.  

Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом 

організатора торгівлі. 

Якщо акції мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості 

активів такі інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за 

відсутності основного ринку, на найсприятливішому ринку для нього. За відсутності свідчень на 

користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здійснює операцію продажу активу, 

приймається за основний ринок або, за відсутності основного ринку, за найсприятливіший ринок. 

При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості, як 

відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, 

максимізуючи використання доречних відкритих даних та мінімізуючи використання закритих вхідних 

даних. 

Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої, 

Товариство визначає справедливу вартість за допомогою інших методів оцінки. Відхилення можуть 

бути зумовлені значними змінами у фінансовому стані емітента та/або змінами кон’юнктури ринків, на 

яких емітент здійснює свою діяльність, а також змінами у кон’юнктурі фондового ринку. 

Справедлива вартість акцій, обіг яких зупинений, у тому числі цінних паперів емітентів, які 

включені до Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначаються із урахуванням наявності 

строків відновлення обігу таких цінних паперів, наявності фінансової звітності таких емітентів, 

результатів їх діяльності, очікування надходження майбутніх економічних вигід. 
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3.3.5. Зобов’язання 

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

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

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

нижченаведених ознак: 

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

підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду; 

-  Керівництво Товариства не має безумовного права відстрочити погашення 

зобов’язання протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду. 

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

зобов’язань. 

Подальша оцінка поточних зобов’язань відбувається за амортизованою вартістю. 

Поточну кредиторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за 

сумою первісного рахунку-фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 

 

3.3.6.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. Визнання та оцінка основних засобів 

Визнання, облік та оцінка основних засобів відбувається в Товаристві на основі МСБО 16 

«Основні засоби». З урахуванням зазначених в цьому Положенні застережень.  

Придбані основні засоби визнаються за первісною вартістю, яка складається з вартості 

придбання та витрат, що безпосередньо належать до придбання або доведення об’єкту до робочого 

стану. Одиницею обліку основних засобів є окремий інвентарний об’єкт. 

Вартість об’єкта основних засобів визнається активом, якщо є ймовірність, що майбутні 

вигоди, пов’язані з об’єктом, надійдуть до Товариства та собівартість об’єкта можливо достовірно 

оцінити.  

Нарахування амортизації по об’єктах основних засобів проводиться прямолінійним методом 

виходячи з терміну корисного використання кожного об’єкта. Нарахування амортизації проводиться 

починаючи з місяця, наступного за місяцем введення об’єкта в експлуатацію. 

Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного 

використання. 

Нарахування амортизації припиняється починаючи з місяця, наступного за місяцем  вибуття  

об'єкта основного  засобу,  переведення його на реконструкцію, модернізацію,    добудову,    

консервацію.     

Для цілей обліку основні засоби класифікуються за такими групами: 

- Транспортні засоби 

- Інші основні засоби 

Станом на 31.12.2018 року на балансі Товариства обліковуються основні засоби на суму 2733тис. 

грн. 

 

3.4.2. Подальші витрати 

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

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

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

витрати, які задовольняють критеріям визнання активу. 

 

3.4.3. Амортизація основних засобів 

Амортизацію основних засобів Товариство нараховує прямолінійним методом. Нарахування 

амортизації проводиться щомісячно, починаючи з місяця, наступного за місяцем введення об’єкта в 

експлуатацію. 
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Щомісячну суму амортизації Товариство визначає шляхом розподілу  первинної вартості 

основного засобу на кількість місяців очікуваного терміну корисного використання. Сума нарахованої 

амортизації відображається збільшенням сум собівартості витрат і зносу необоротних активів. 

Нарахування амортизації припиняється починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття 

об’єкта основного засобу, переведення його на реконструкцію, модернізацію, добудову, консервацію.. 

Ліквідаційна вартість об’єктів основних фондів не розраховується та з метою амортизації 

приймається рівною 0. 

Термін використання основних засобів визначається по кожному об'єкту окремо, в момент його 

зарахування на баланс. 

Амортизація основних засобів усіх груп нараховується із застосуванням прямолінійного 

методу. У випадках якщо очікувана в майбутньому корисність основного засобу зменшується, терміни 

його використання можуть переглядатися. Невід’ємні вкладення в орендовані приміщення 

амортизуються протягом терміну оренди. 

В послідуючому витрати понесені на об'єкт основних засобів та додані до його первісної 

балансової вартості, списуються прямолінійним методом протягом строку амортизації основного 

засобу. 

 

3.4.4. Нематеріальні активи 

Визнання, оцінка та облік нематеріальних активів здійснюється у відповідності з МСБО 38 

«Нематеріальні активи» з урахуванням зазначених в цьому положенні Застережень. 

Придбані (створені) нематеріальні активи визнаються за первісною вартістю, яка складається з 

вартості придбання та витрат, що безпосередньо належать до придбання або доведення об’єкту до 

робочого стану. Одиницею обліку є окремий об’єкт нематеріальних активів, який в повній мірі 

відповідає вимогам щодо визнання ресурсу активом. 

Наступні витрати, пов’язані з поліпшенням нематеріальних активів, капіталізуються тільки в 

тому випадку, якщо вони збільшують майбутні економічні вигоди, пов’язані з тим об’єктом, до якого 

ці витрати відносяться. 

При зарахуванні на баланс нематеріальний актив оцінюється по собівартості Бухгалтерський 

облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об'єкта за такими групами: 

- права користування майном (земельною ділянкою, будівлею); 

- права на знаки для товарів і послуг (фірмові назви); 

- права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, ноу-хау, захист від 

недобросовісної конкуренції); 

- авторські та суміжні з ними права (програмне забезпечення, бази даних, 

тощо); 

- гудвіл; 

- інші нематеріальні активи. 

Термін використання нематеріальних активів визначається по кожному об'єкту окремо, в 

момент його зарахування на баланс, виходячи з терміну використання подібних нематеріальних 

активів та передбачуваного морального зносу, правових чи інших подібних  обмежень щодо строків 

використання та інших факторів. 

Амортизація нематеріальних активів усіх груп нараховується розраховується із застосуванням 

прямолінійного методу. У випадках якщо очікувана в майбутньому корисність нематеріального активу 

зменшується, терміни його використання можуть переглядатися. 

Нематеріальні активи, щодо яких не встановлений строк корисного використання не 

підлягають амортизації. 

Станом на 31.12.2018 р. на балансі Товариства обліковуються нематеріальні активи, залишкова 

вартість складає 0,00 грн. 

 

3.4.5. Зменшення корисності основних засобів та нематерільних активів 
На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може 

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

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

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

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

гудвілу) в попередніх періодах, Товариство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, 
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застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення 

корисності амортизація основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення 

переглянутої балансової вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку 

корисного використання. 

 

3.5. Облікові політики щодо інвестиційної нерухомості 

3.5.1. Визнання інвестиційної нерухомості 

До інвестиційної нерухомості Товариство відносить нерухомість (землю чи будівлі, або 

частину будівлі, або їх поєднання), утримувану на правах власності або згідно з угодою про фінансову 

оренду з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення 

обох цілей, а не для: (а) використання у виробництві чи при постачанні товарів, при наданні послуг чи 

для адміністративних цілей, або (б) продажу в звичайному ході діяльності. 

Інвестиційна нерухомість визнається як актив тоді і тільки тоді, коли: (а) є ймовірність того, що 

Товариство отримає майбутні економічні вигоди, які пов’язані з цією інвестиційною нерухомістю, (б) 

собівартість інвестиційної нерухомості можна достовірно оцінити. 

 

3.5.2. Первісна та послідуюча оцінка інвестиційної нерухомості 

Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Витрати на операцію 

включаються до первісної вартості. Собівартість придбаної інвестиційної нерухомості включає ціну її 

придбання та будь-які витрати, які безпосередньо віднесені до придбання. Безпосередньо віднесені 

витрати охоплюють, наприклад, винагороди за надання професійних юридичних послуг, податки, 

пов’язані з передачею права власності, та інші витрати на операцію. 

Оцінка після визнання здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки. Прибуток або 

збиток від зміни в справедливій вартості інвестиційної нерухомості визнається в прибутку або збитку. 

Амортизація на такі активи не нараховується. 

Справедлива вартість інвестиційної нерухомості зазвичай визначається із залученням 

незалежного оцінювача. Періодичність перегляду справедливої вартості зумовлюється суттєвими для 

обліку коливаннями цін на ринку подібної нерухомості. Справедлива вартість незавершеного 

будівництва дорівнює вартості завершеного об’єкта за вирахуванням витрат на закінчення 

будівництва. 

Якщо оцінити справедливу вартість неможливо, Товариство обирає для оцінки об’єктів 

інвестиційної нерухомості модель оцінки за собівартістю відповідно до МСБО 16 та застосовує такий 

підхід до всієї інвестиційної нерухомості, при цьому розкриваються причини, з яких не 

використовується справедлива вартість. 

Інвестиційна нерухомість на балансі Товариства станом на 31.12.2018 р. не обліковувалась. 

 

3.6. Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для продажу 

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

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

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

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

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

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

витрат на продаж визнається у звіті про фінансові результати. 

Непоточні активи, утримувані для продажу, на балансі Товариства станом на 31.12.2018 р. не 

обліковувались. 

 

3.7. Облікові політики щодо оренди 

Компанія є орендарем офісного приміщення і застосує МСФЗ 16 «Оренда» з 01.01.2019 року. 

Відповідно до перехідних положень МСФЗ 16 «Оренда» використаний модифікований 

ретроспективний підхід, за якого порівняльна інформація не перераховуватиметься, зобов’язання 

будуть оцінені за теперішньою вартістю майбутніх орендних платежів. З метою дисконтування 

компанія використовуватиме середньоринкові ставки додаткових залучень кредитних ресурсів на дату 

першого застосування (17,7%). Первісна вартість активів з права оренди за очікуваннями не буде 

відрізнятися від теперішньої вартості орендних зобов’язань, зобов’язання з ліквідації прав оренди та 

авансові платежі на дату першого застосування відсутні.  
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Станом на 31.12.2018р. Товариством заключено  84 договорів оренди приміщень. Товариство 

скористалось правом згідно МСФЗ 16 не визнавати актив у формі права користування та зобов'язання 

по оренді в зв’язку із тим, що оренда є короткостроковою. 

 

3.8. Облікові політики щодо податку на прибуток  

Витрати з податку на прибуток визначаються відповідно до МСБО 12 «Податки 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 оподаткованого прибутку, за рахунок якого можуть бути використані 

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

переглядається на кожну звітну 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. 

Поточні витрати (дохід) на сплату податку на прибуток від діяльності надання фінансових 

послуг та іншої діяльності не пов’язаної із наданням фінансових послуг складають: 

- в 2018 році 198 тис. грн.,  

- в  2017 році  130 тис. грн.,  

- в  2016 році  398 тис. грн. 

 

3.9.  Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань 

 

3.9.1. 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. 
Резерви відображаються у звіті про фінансовий стан в тому випадку, коли у товариства виникає 

юридичне або обґрунтоване зобов’язання в результаті події, що відбулася та існує ймовірність того, що 

виникне необхідність відволікання коштів для виконання такого зобов’язання. Визначення суми збитку 

вимагає думки керівництва при виборі відповідної моделі розрахунку і специфічних допущень, 

пов'язаних з конкретними випадками. 

Товариство також створює резерв витрат на оплату щорічних (основних та додаткових) 

відпусток. 

Розрахунок такого резерву здійснюється на підставі правил Облікової політики Товариства. 

Розмір створеного резерву оплати відпусток підлягає інвентаризації на кінець року. Розмір відрахувань 

до резерву відпусток, включаючи відрахування на соціальне страхування з цих сум, розраховуються 

виходячи з кількості днів фактично невикористаної працівниками відпустки та їхнього 

середньоденного заробітку на момент проведення такого розрахунку. Також можуть враховуватися 

інші об’єктивні фактори, що впливають на розрахунок цього показника. У разі необхідності робиться 

коригуюча проводка в бухгалтерському обліку згідно даних інвентаризації резерву відпусток. 
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Товариство визнає в якості резервів резерв відпусток, який формується щорічно станом на 

початок року та визначених відрахувань щомісячно. 

 

3.9.2. 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. 

 

  3.9.3.Пенсійні зобов’язання 

Відповідно до українського законодавства, Товариство сплачує внески із заробітної плати 

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

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

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

платня.. 

Станом на 31.12.2018 р. в Товаристві не використовуються резерви за пенсійними програмами.  

3.10. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової 

звітності 

 

3.10.1. Доходи та витрати 

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

зобов’язання щодо виконання, передаючи обіцяну послугу (тобто актив) клієнтові. Актив передається, 

коли (або у міру того, як) клієнт отримує контроль над таким активом. 

Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами: 

 Дохід (виручка)від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); 

 Інші операційні доходи; 

 Фінансові доходи;  

 Інші доходи. 

При визначенні вартості винагороди від управління активами Товариство відповідно до МСФЗ 

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

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

Враховуючи принцип професійного скептицизму для змінної вартості винагороди розрахунок доходу 

здійснюється на кінець кожного місяця. 

Результат визначення розміру винагороди по управлінню активами оформлюється актом 

виконаних робіт, в якому відображається розрахунок (оцінка) досягнутих результатів на звітну дату. 

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

наведених далі умов: 

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

активу; 

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

активом; 

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

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

інвестиційною нерухомістю або іншими активами; 

г) суму доходу можна достовірно оцінити; 

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

та  

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

Дивіденди визнаються доходом лише у разі, якщо: 

- право Товариства на одержання виплат за дивідендами встановлено; 

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

- суму дивідендів можна достовірно оцінити. 

Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та 

критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або 

зменшення зобов’язань. 

Доходи компанії визнаються на основі принципу нарахування, коли існує впевненість, що в 
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результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод, а сума доходу може бути достовірно 

визначена. 

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 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 признаються в звіті про фінансові результати на основі безпосереднього зіставлення між 

понесеними витратами і відносяться до конкретних статей доходів. Якщо виникнення економічних 

вигід очікується впродовж декількох облікових періодів і зв'язок з доходом може прослідити лише в 

цілому або побічно, витрати в звіті про фінансові результати признаються на основі методу 

раціонального розподілу. 

Витрати, понесені в зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні 

доходи. 

Витрати пов’язані з операційною діяльність, поділяються на: 

 адміністративні витрати; 

 витрати на збут; 

 інші витрати операційної діяльності; 

 інші витрати. 

 

3.10.2. 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. 

Витрати за позиками в обліку Товариства за 2018р. складають 1205тис. грн.  

 

3.10.3. Умовні зобов’язання та активи 

Товариство не визнає умовні зобов’язання в звіті про фінансовий стан. 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 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 
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грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, 

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

 

4.2. 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:  

 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  

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

доходи (витрати) може бути значним. 

Розуміючи важливість використання облікових оцінок та припущень щодо справедливої 

вартості фінансових активів в разі відсутності вихідних 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 і 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. 

 

4.3. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів 

Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових 

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

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

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

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

фінансових інструментів. 

 

4.4. Використання ставок дисконтування 

Ставка дисконту – це процентна ставка, яка використовується для перерахунку майбутніх 

грошових потоків доходів в єдине значення теперішньої (поточної) вартості, яка є базою для 

визначення ринкової вартості бізнесу. З економічної точки зору, в ролі ставки дисконту є бажана 

інвестору ставка доходу на вкладений капіталу відповідні з рівнем ризику подібні об’єкти 

інвестування, або – ставка доходу за альтернативними варіантами інвестицій із зіставляння рівня 

ризику на дату оцінки. Ставка дисконту визначається з урахуванням трьох факторів: 

 вартості грошей в часі; 

 вартості джерел, які залучаються для фінансування інвестиційного проекту, які 

вимагають різні рівні компенсації; 

 фактори ризику або міри ймовірності очікування у майбутньому доходів. 

 

4.5. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів  

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

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

Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовими 

активами, які оцінюються за амортизованою вартістю, у розмірі очікуваних кредитних збитків за весь 

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

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

кредитного ризику).  

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

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

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

платежів, що є специфічними для позичальника, (наприклад, здійснення модифікації або 

реструктуризації).  
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Кредитний ризик за фінансовим інструментом вважається низьким , якщо фінансовий 

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

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

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

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

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

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

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

діяльність. 

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

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

звітному періоді, але не вважається таким станом на звітну дату. У такому випадку Товариство 

з'ясовує, чи мало місце значне зростання кредитного ризику з моменту первісного визнання, а отже чи 

постала потреба у визнанні очікуваних кредитних збитків за весь строк дії. 

Очікувані кредитні збитки відображають власні очікування Товариства щодо кредитних 

збитків.  

Для розкриття інформації про кредитний ризик, надається: 

- інформація про практику управління кредитним ризиком суб'єкта господарювання та її зв'язок 

із визнанням та оцінкою очікуваних кредитних збитків, в тому числі, про методи, припущення та 

відомості, що використовуються для оцінювання очікуваних кредитних збитків;  

- кількісна та якісна інформація, що дає користувачам фінансової звітності змогу оцінювати 

наведені фінансовій звітності суми, що виникають із очікуваних кредитних збитків, включаючи зміни 

у величині очікуваних кредитних збитків і причини виникнення цих змін;  

- інформація про величину кредитного ризику суб'єкта господарювання (тобто кредитний 

ризик, притаманний фінансовим активам суб'єкта господарювання та його зобов'язанням із надання 

кредитів), в тому числі, про значні концентрації кредитного ризику.  

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

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

фінансовий інструмент має низький рівень кредитного ризику станом на звітну дату. Якщо Товариство 

з'ясує, що кредитний ризик значно зріс до того, як договірні платежі було прострочено більш ніж на 30 

днів, то спростовне припущення не застосовується. 

 

 

5. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ СТАТТІ, ПОДАНІ У ФІНАНСОВІЙ 

ЗВІТНОСТІ 

 

5.1. Дохід від реалізації 

 

Чистий дохід від надання фінансових послуг в 2018  році в порівнянні з попередніми періодами, 

тис.грн.: 

Стаття 2018р. 2017р. 2016р. 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 

38968 48302 57701 

 

5.2. Собівартість реалізації 

 

Собіварість реалізації в 2018  році в порівнянні з попередніми періодами, тис.грн.: 

Стаття 2018р. 2017р. 2016р. 

Собівартість реалізації 39006 48635 54752 

 

5.3. Операційні витрати 

 

Елементи операційних витрати наведено в таблиці, тис.грн.: 
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Стаття 
2018р. 2017р. 2016р. 

Матеріальні затрати 1499 - - 

Витрати на оплату праці 13417 19230 16240 

Відрахування на соціальні заходи 2679 3870 3665 

Амортизація  430 727 971 

Інші операційні витрати 28972 29260 33054 

Разом: 46997 53087 53930 

5.4. Доходи і витрати  

Доходи та витрати отримані в 2018 році в порівнянні з попередніми періодами, тис.грн : 

Стаття 2018р. 2017р. 2016р. 

Чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 

38968 48302 57701 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг) 

(39006) (48635) (54752) 

Інші операційні доходи  10 8110 14 

Адміністративні витрати  (46188) (31261) (32005) 

Витрати на збут  - - - 

Інші операційні витрати  (809) (21826) (21925) 

Iнші фінансові доходи 50011 50707 53396 

Інші доходи 386 - - 

Фінансові витрати (1205) (1159) (1401) 

Інші витрати  (347) (351) - 

 

 

5.5. Податок на прибуток 

 

Витрати на сплату податку на прибуток у порівнянні з іншими періодами, тис.грн.: 

Стаття 
2018р. 2017р. 2016р. 

Витрати на сплату податку на прибуток 198 130 398 

Разом 198 130 398 
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5.6. Збитки від непоточних активів, утримувані для продажу 

Збитки від непоточних активів, утримуваних для продажу станом на 31.12.2018 року не 

обліковуються. 

 

5.7. Нематеріальні активи 

Нематеріальні активи Товариства станом на 31 грудня 2018 року обліковуються в сумі: 

первісна вартість 282тис.грн, нарахована амортизація 282тис.грн. Аналогічно за періоди за періоди 

2016-2017роки. 

 

 

5.8. Основні засоби 

Основні засоби Товариства станом на 31 грудня 2018 року обліковуються в сумі 2733тис.грн.: 

(первісна вартість 6030тис.грн, нарахована амортизація 3297тис.грн.); на 31 грудня 2017 року 

обліковуються в сумі 1813тис.грн.: (первісна вартість 4445тис.грн, нарахована амортизація 

2632тис.грн.); на 31 грудня 2016 року обліковуються в сумі 6039тис.грн.: (первісна вартість 

12244тис.грн, нарахована амортизація 6205тис.грн.). 

  

 

5.9. Фінансові активи  

 

Грошові кошти та їх еквіваленти 

Грошові кошти та їх еквіваленти наведено в таблиці, тис.грн.: 

 31 грудня 2018 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Грошові кошти та їх еквіваленти в національній 

валюті 
2540 2836 5325 

Грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній 

валюті 

- 
- - 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти включають, тис.грн.: 

 31 грудня 2018 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Кошти в касі 
2346 

2599 2626 

Поточні рахунки в банках 194 237 2699 

 

Станом на 31 грудня 2018 року, а також на кінець 2017 року та 2016 року справедлива вартість 

грошових коштів та їх еквівалентів дорівнює їх номінальній вартості. 

 

Дебіторська заборгованість 
Дебіторська заборгованість згідно з балансом та в порівнянні за попередні періоди, тис.грн.: 

Стаття 31 грудня 2018 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Дебіторська заборгованість за товари роботи 

послуги 

Чиста реалізаційна вартість 

Первісна вартість 

 

901 1026 1272 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
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За виданами авансами 291 642 590 

З бюджетом 217 420 544 

З нарахованих доходів - - - 

Інша поточна дебіторська заборгованість 37193 30350 33990 

 

До складу іншої поточної дебіторської заборгованості включена заборгованість, яка не пов’язана 

із наданням фінансових послуг, розрахунки за нарахованими доходами та інша. 

Оцінка іншої поточної дебіторської заборгованості проводилась за справедливою вартістю з 

урахуванням збитків від зменшення корисності, що є визнанням резерву сумнівних боргів. 

Станом на 31.12.2018 р. за даними обліку та звітності у Товариства не обліковувалась довгострокова 

дебіторська заборгованість. 

 

Фінансові інвестиції 
Станом на 31.12.2018 р. за даними обліку та звітності у Товариства обліковувались довгострокові 

фінансові інвестиції. 

Довгострокові та поточні фінансові інвестиції  згідно з балансом та в порівнянні за попередні 

періоди, тис.грн.: 

Стаття 31 грудня 2018 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Довгострокові фінансові інвестиції 43 43 43 

Поточні фінансові інвестиції - - - 

Всього 43 43 43 

 

 

5.10. Відстрочені податкові активи відстрочені податкові зобов’язання 

 

Станом на 31.12.2018 р. за даними обліку та звітності у Товариства не обліковувались відстрочені податкові 

активи; відстрочені податкові зобов’язання становили (тис.грн.): 

Стаття 31 грудня 2018 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

 

Відстрочені податкові активи 

 

- - - 

 

Відстрочені податкові зобов’язання 

 

203 - - 

 

 

5.11. Інвестиційна нерухомість 

Станом на 31.12.2018 , на 31.12.2017р та на 31.12.2016 року інвестиційна нерухомість у 

Товариства не обліковується. 

 

5.12. Запаси 

Запаси Товариства станом на 31.12.2018 року обліковуються в сумі 256 

тис.грн., 31.12.2017 -173тис.грн.; 31.12.2016р. – 68тис.грн.). 

 

 

 

5.13. Власний капітал 
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Інформація про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами 

– учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що 

становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника) 

№ з/п Повне 

найменування 

юридичної особи 

учасника 

(засновника, 

акціонера) 

Код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

або реєстраційний 

номер облікової 

картки платника 

податків* фізичної 

особи, що здійснює 

контроль за 

учасником 

(засновником, 

акціонером) 

Повне 

найменування 

юридичної особи або 

прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної 

особи, що здійснює 

контроль за 

учасником 

(засновником, 

акціонером) 

Частка у статутному 

капіталі учасника 

(засновника, акціонера), 

% 

1 

ПОВНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"ЛОМБАРД»УМ

КВ І 

КОМПАНІЯ" 

32312033 
Половіченко 

Дмитро Всеславич 
100 

 

Зареєстрований статутний капітал Товариства сформований у відповідності до 

законодавства України та сплачений грошовими коштами. Розмір статутного капіталу станом на 

31.12.2018 року складає 8 000 000 (вісім мільйонів) гривень 00 копійок.  

- Згідно Протоколу ЗЗУ №1 від 30.09.2014р. сформовано статутний капітал в розмірі  8 000 

000,00грн. (Вісім мільйонів гривень 00 коп.). Частки в статутному капіталі розподілено 

наступним чином : 4 000 000,00 грн (Чотири мільйони гривень 00 коп.) ТОВ «УМКВ», та 

4 000 000,00 грн (Чотири мільйони гривень 00 коп.) ТОВ «МЕЛЕКС»; 

- Згідно протоколу ЗЗУ №27/10/15-1 від  27.10.2015р. відбулася зміна учасників Товариства 

згідно якого Статутний капітал розподілено наступним чином: 4 000 000,00 грн (Чотири 

мільйони гривень 00 коп.) ТОВ «УМКВ», та 4 000 000,00 грн (Чотири мільйони гривень 00 

коп.) ТОВ «МЕЛЕКС» 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) у складі власного капіталу Товариства 

станом на 31.12.2018 року складає 15725тис. грн. Протягом 2018 року у Товаристві проведено 

відрахування до  резервного капіталу в сумі 30тис.грн. 

Власний капітал відображений в балансі наступним чином, тис.грн.: 

Стаття 
31 грудня 2018 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Статутний капітал  8000 8000 8000 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 15595 14094 13535 



 

 

26 
 

Резервний капітал 861 831 800 

Неоплачений капітал (1884) (2584) (2824) 

Капітал у дооцінках 926 - - 

Всього власний капітал 23628 20341 19511 

 

Звіт про зміни власного капіталу 

- Загальний сукупний прибуток за звітний період, що вноситься до власників материнського 

підприємства та до неконтрольованих часток відсутній. 

- Протягом 2018 року Товариство отримало прибутки. 

 

Зіставлення вартості капіталу наведені в таблиці, тис.грн.: 

 

Частки власності у дочірніх підприємствах – відсутні. 

5.14. Поточні забезпечення 

 

Поточні забезпечення наведено в таблиці, тис.грн.: 

Стаття 
31 грудня 2018 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Поточні забезпечення 580 808 740 

Разом: 580 808 740 

 

5.15. Довгострокові позики 

Інформація про довгострокові позики Товариства, тис.грн.. 

Стаття 
31 грудня 2018 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Довгострокові позики - 5000 3000 

Стаття Код 

ряд. 

Зареєст-
рований 
капітал 

Капітал у 
дооцін-

ках 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозпо-
ділений 

прибуток 
(непокри-

тий збиток) 

Неонлаче-
ний 

капітал 

Вилучен
ий 

капитал 

Інші 
резерви 

і 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

|Залишок на початок року 4000 8 000 - - 831 14094 (2584) - - 

Інші зміни 4090 - - - - - - - - 

Скоригований залишок  на 

початок року 

4095 8 000 - - 831 14094 (2584) - - 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 

4100 - - - - 1492 - - - 

Дооцінка (уцінка 
фінансових інструментів) 

4112 - 926 - - - - - - 

Відрахування до 
резервного капіталу 

4210 - - - 30 (30) - - - 

Інші зміни в капіталі 4290  (39)   39    

Разом зміни в капіталі 4295 - 926 - 30 1501 700 - - 

На кінець року 4300 8 000 926 - 861 15595 (1884) - - 
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Разом: - 5000 - 

 

 

5.16. Короткострокові позики 

Інформація про короткострокові позики Товариства, тис.грн.. 

Стаття 
31 грудня 2018 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Короткострокові позики 7149 222 - 

Разом: 7149 222 - 

 

 

5.17. Фінансова оренда 

Станом на 31.12.2018, на 31.12.2017 та на 31.12.2016 року фінансова оренда у Товариства була 

відсутня. 

 

5.18. Торговельна та інша кредиторська заборгованість 

Облік і визнання зобов'язань Компанії здійснюється відповідно до МСБО 37 «Забезпечення, 

умовні зобов'язання та умовні активи». 

Зобов'язання Товариство класифікує на довгострокові (строк погашення понад 12 місяців) і 

поточні (термін погашення до 12 місяців). 

Довгострокова кредиторська заборгованість відсутня. 

Поточна кредиторська заборгованість відображена в Балансі за первісною вартістю, яка 

дорівнює справедливій вартості отриманих активів або послуг. 

Поточні зобов`язання  наведено в таблиці, тис.грн.: 

               Стаття 31 грудня 2018 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги: 

- поточні витрати 

11898 9762 23349 

Поточні зобов’язання за розрахунками:    

з бюджетом – (в т.ч. податок на прибуток)  92 174 189 

з оплати праці та зі страхування  622 996 1076 

Поточна кредиторська заборгованість за 

одержаними авансами 

3 3 3 

Інші поточні зобов’язання  - 187 72 

Поточні забезпечення 580 808 740 

Разом 13195 11930 25429 

 

При визначенні погашення іншої кредиторської заборгованості Компанія  на кожну звітну дату 

проводить аналіз сум кредиторської заборгованості з вираховуванням термінів її обліку на балансі, та 

термінів позовної давності за період з дати виникнення заборгованості та до звітної дати.  

Протягом звітного 2018 року Компанія не здійснювала списання з балансу кредиторської 

заборгованості враховуючи строки позовної давності. 
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7. РОЗКРИТТЯ ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 

7.1 Умовні зобов'язання 

 

7.1.1. Судові позови 

Товариство повідомляє, що у період з 01 грудня 2018 року до 31 грудня 2018 року у 

провадженні Окружного адміністративного суду міста Києва перебувала справа № 826/21507/15 від 10 

вересня 2015 року  за позовом Повного Товариства «Ломбард «УМКВ і Компанія» до Державної 

податкової інспекції у Святошинському районі Головного Управління Державної Фіскальної Служби у 

м. Києві про визнання протиправними та скасування ППР від 09.06.2015 року № 0002052205 про 

застосування штрафних санкцій за порушення у сфері застосування реєстраторів розрахункових 

операцій у сумі 155364,15 грн. та ППР № 0001042205 про збільшення суми грошового зобов’язання з 

податку на прибуток у сумі 497837 грн. та застосування штрафних санкцій у сумі 124459,25 грн. 

 

7.1.2. Оподаткування 

В результаті загальної нестабільної економічної ситуації регіональне і загальнодержавне 

податкове законодавство України постійно змінюється. Крім того, трапляються випадки їх 

непослідовного застосування, тлумачення і виконання. Недотримання законів та нормативних актів 

України може призвести до накладення серйозних штрафів і пені. В результаті майбутніх податкових 

перевірок можуть бути виявлені додаткові зобов’язання, які не будуть відповідати податковій звітності 

Товариства. Такими зобов’язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи і пеня; та їх розміри 

можуть бути істотними. На даний час Товариство вважає, що воно відобразило всі операції у 

відповідності з чинним податковим законодавством, існує велика кількість податкових норм в яких 

присутня достатня кількість спірних моментів, які не завжди чітко і однозначно сформульовані. 

 

7.1.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів 

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

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

реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства. 

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

поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Товариству 

визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку керівництва 

Товариства, виходячи з наявних обставин та інформації, кредитний ризик для фінансових активів 

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

активів. Поточна дебіторська заборгованість буде повернена покупцями, невеликий ризик становить 

довгострокова дебіторська заборгованість, яка виникла у 2018 році. Повернення вкладу Товариства 

буде 10 січня 2019 року, очікуваний кредитний збиток Товариством визнаний при оцінці цього 

фінансового активу становить «1%». 

 

7.2. Розкриття інформації про пов’язані сторони 

До пов’язаних сторін або операцій з пов’язаними сторонами належать: 

Інформація про пов’язаних осіб власників Товариства на 31.12.2018р.:  

Група № 

з/п 

Повне найменування 

юридичної особи - 

власника (акціонера, 

учасника) заявника чи 

прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи - власника 

(акціонера, учасника) 

заявника 

Вид 

участі 

(одно-

осібно 

або 

спільно) 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи - власника 

заявника або 

реєстраційний 

номер облікової 

картки платника 

податків (за 

наявності) 

Місцезнаходження 

юридичної особи 

чи паспортні дані 

фізичної особи, 

про яку подається 

інформація (серія 

(за наявності) та 

номер паспорта, 

дата видачі та 

найменування 

органу, що його 

Частка в 

статутному 

капіталі 

заявника, 

% 

Загальний 

розмір 

впливу на 

заявника 
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видав) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   Власники – юридичні 

 особи 

          

   1 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УМКВ»  

Спільно 34867099 Вул. 

Метрологічна, 

буд. 14Б, м. Київ, 

Україна 

50%  50%  

 2 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«МЕЛЕКС» 

Спільно 33998712 Бульвар 

Кольцова, буд. 

12,корпус 1. м. 

Київ, Україна 

50% 50% 

  Усього: 2   100% 100% 

 

Інформація про керівника Товариства та його пов’язаних осіб станом на 31.12.2018р.: 

 

7.3. Розкриття операцій з пов'язаними сторонами за період з 01.01.2018р. по 31.12.2018р. 

Внески до статутного капіталу Товариства протягом 2018 року здійснювалися наступним чином:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период Документ Аналитика Дт Аналитика Кт Дебет Кредит Текущее сальдо 
 

Счет  Счет  
 

Сальдо на начало  Д 1 266 500,00 
 

21.06.2018 Платежное 

поручение 

входящее 

00000003826 от 

21.06.2018 0:00:00 

Внесок до 

складеного 

капіталу у 

відповідності до 

засновницького 

договору в редаціє 

від 22 липня 2011 

року. Без ПДВ. 

ПАТ КБ 

"ГЛОБУС" 

2650500135464 

Не доход і не 

витрата 

Мелекс ТОВ 

Уставний 

капітал 

311  46 25 000,00 Д 1 241 500,00 

 

24.09.2018 Платежное 

поручение 

входящее 

00000005945 от 

24.09.2018 0:00:00 

Внесок до 

складеного 

капіталу у 

відповідності до 

засновницького 

договору в редаціє 

від 22 липня 2011 

року. Без ПДВ. 

ПАТ КБ 

"ГЛОБУС" 

2650500135464 

Не доход і не 

витрата 

Мелекс ТОВ 

Уставний 

капітал 

311  46 20 000,00 Д 1 221 500,00 
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27.09.2018 Платежное 

поручение 

входящее 

00000006001 от 

27.09.2018 0:00:00 

Внесок до 

складеного 

капiталу у 

вiдповiдностi до 

засновницького 

договору в редацiї 

вiд 22 липня 2011 

року. Без ПДВ. 

Приват LigPAY 

26506052701005 

Не доход і не 

витрата 

Мелекс ТОВ 

Уставний 

капітал 

311  46 152 000,00 Д 1 069 500,00 

 

Период Документ Аналитика Дт Аналитика Кт Дебет Кредит Текущее сальдо 
 

Счет  Счет  
 

Сальдо на начало  Д 1 317 300,00 
 

21.06.2018 Платежное 

поручение 

входящее 

00000003827 от 

21.06.2018 0:00:00 

Внесок до 

складеного 

капіталу у 

відповідності до 

засновницького 

договору в 

редакціє від 22 

липня 2011 року. 

Без ПДВ. 

ПАТ КБ 

"ГЛОБУС" 

2650500135464 

Не доход і не 

витрата 

УМКВ ТОВ 

Уставний 

капітал 

311  46 50 000,00 Д 1 267 300,00 

 

24.09.2018 Платежное 

поручение 

входящее 

00000005946 от 

24.09.2018 0:00:00 

Внесок до 

складеного 

капіталу у 

відповідності до 

засновницького 

договору в 

редакціє від 22 

липня 2011 року. 

Без ПДВ. 

ПАТ КБ 

"ГЛОБУС" 

2650500135464 

Не доход і не 

витрата 

УМКВ ТОВ 

Уставний 

капітал 

311  46 35 000,00 Д 1 232 300,00 

 

27.09.2018 Платежное 

поручение 

входящее 

00000006002 от 

27.09.2018 0:00:00 

Внесок до 

складеного 

капiталу у 

вiдповiдностi до 

засновницького 

договору в редакцiї 

вiд 22 липня 2011 

Приват LigPAY 

26506052701005 

Не доход і не 

витрата 

УМКВ ТОВ 

Уставний 

капітал 

311  46 418 000,00 Д 814 300,00 
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року. Без ПДВ. 

Повідомляємо, що у період з 01 січня 2018 по 31 грудня 2018 року Повне Товариство «Ломбард 

«УМКВ і Компанія» проводило операцій з пов’язаними особами (прямо або опосередковано): 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр комерційних консультацій», код ЄДРПОУ 

37724559 - надання в оренду приміщень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сальдо на початок 

періоду 

Обороти за період Сальдо на кінець 

періоду 
 

Центр комерцiйних 

консультацiй"ТОВ " 

 2 226 849,60 4 019 900,00 5 041 500,00  3 248 449,60 

 

Договор 001 (01.01.12) 

ЛО-1 

 839,60 196 600,00 324 000,00  128 239,60 

 

Договор 13 (01.01.12) ЛО-

13 

 4 500,00 136 200,00 216 000,00  84 300,00 

 

Договор 14 (01.01.12)  91 600,00 99 800,00 13 200,00  5 000,00 
 

Договор 16 (01.06.12) ЛО-

16 

  75 000,00 132 000,00  57 000,00 

 

Договор 24 (01.01.12) ЛО-

24 

 70 400,00 61 400,00 31 200,00  40 200,00 

 

Договор 25 (01.01.12) ЛО-

25 

 95 929,00 176 200,00 156 000,00  75 729,00 

 

Договор 26 (01.01.12) ЛО-

26 

 88 760,00 100 600,00 53 800,00  41 960,00 

 

Договор 36 (01.01.12) ЛО-

36 

 44 100,00 87 300,00 96 000,00  52 800,00 

 

Договор 37 (01.01.12) ЛО-

37 

 89 000,00 117 000,00 69 600,00  41 600,00 

 

Договор 39 (01.01.12) ЛО-

39 

 64 150,00 76 000,00 51 600,00  39 750,00 

 

Договор 47 (01.01.12) ЛО-

47 

 56 900,00 94 000,00 86 400,00  49 300,00 

 

Договор 48 (01.01.12) ЛО-  78 200,00 184 600,00 156 000,00  49 600,00 
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48 

Договор 49 (01.03.13) 5 000,00    5 000,00  
 

Договор 51 (01.12.11) ЛО-

51 

 81 200,00 191 700,00 152 400,00  41 900,00 

 

Договор 52 (01.01.12)  76 500,00 75 000,00 16 500,00  18 000,00 
 

Договор 55 (26.10.15) ЛО-

92 

 75 100,00 97 000,00 97 200,00  75 300,00 

 

Договор 63 (01.01.12) 

ЛО63 

 93 500,00 128 000,00 88 800,00  54 300,00 

 

Договор 67 (01.11.15) ЛО-

94 

 101 200,00 193 500,00 144 000,00  51 700,00 

 

Договор 73 (01.04.15) ЛО-

73 

 93 616,00 142 000,00 62 000,00  13 616,00 

 

Договор 75 (01.01.12) ЛО-

75 

 85 200,00 193 500,00 180 000,00  71 700,00 

 

Договор 76 (01.01.12) ЛО-

76 

 90 700,00 146 500,00 84 000,00  28 200,00 

 

Договор 78 (01.01.12)  85 200,00 127 200,00 49 200,00  7 200,00 
 

Договор 79 (01.11.13) ЛО-

79 

 32 000,00 80 000,00 106 800,00  58 800,00 

 

Договор 80-Ц (01.08.12) 

ЛО-80 

 87 900,00 66 500,00 24 000,00  45 400,00 

 

Договор 81-Ц (01.07.12) 

ЛО-81 

 113 300,00 154 400,00 96 000,00  54 900,00 

 

Договор 84-Ц (01.08.12) 

ЛО-84 

 85 300,00 162 500,00 136 800,00  59 600,00 

 

Договор 85-Ц (04.09.12) 

ЛО-85 

 81 400,00 121 200,00 81 600,00  41 800,00 

 

Договор 86-Ц (01.01.13) 

ЛО-89 

 32 050,00 97 800,00 120 000,00  54 250,00 

 

Договор 88-Ц (01.01.14) 

ЛО-88 

 41 600,00 129 000,00 160 800,00  73 400,00 

 

Договор 89-Ц (01.07.16) 

ЛО-95 

 85 000,00 134 100,00 105 600,00  56 500,00 
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Договор 93 (01.09.15) ЛО-

93 

 149 060,00 234 700,00 150 000,00  64 360,00 

 

Договор 97-Ц (01.06.17) 

ЛО-97 

 41 000,00 100 600,00 105 600,00  46 000,00 

 

Договор 90-Ц (07.08.17) 

ЛО-90 

 16 645,00 40 000,00 1 694 400,00  1 671 045,00 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Оптимальний вибір плюс», код ЄДРПОУ 37724119  

– надання юридичних послуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сальдо на початок 

періоду 

Обороти за період Сальдо на кінець 

періоду  

Оптимальний вибiр 

ПЛЮС"ТОВ " 

 255 000,00 855 000,00 840 000,00  240 000,00 

 

Договор Ю-161231 

(03.01.17) 

 255 000,00 255 000,00    

 

Договор Ю-180105 від 

05.01.18 

  600 000,00 840 000,00  240 000,00 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Нісаф-Квадро», код ЄДРПОУ 38039495 – послуги 

типографії, послуги у сфері інформаційних технологій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сальдо на початок 

періоду 

Обороти за період Сальдо на кінець 

періоду  

Нісаф-Квадро ТОВ  1 465 000,00 1 181 800,00 1 243 200,00  1 526 400,00 
 

Договор 10 (04.01.16)  113 000,00 113 000,00    
 

Договор 16 (11.01.16)  122 000,00 122 000,00    
 

Договор 21 (04.01.17)  350 000,00 150 000,00   200 000,00 
 

Договор 22 (05.01.17)  350 000,00 266 800,00   83 200,00 
 

Договор 7 (07.07.15)  285 000,00 285 000,00    
 

Договор 8 (03.08.15)  245 000,00 245 000,00    
 

Договор 1712-28-Т від 

28.12.17 

   1 243 200,00  1 243 200,00 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Юнірент-Вест», код ЄДРПОУ 38039521 – надання 

в оренду приміщень 

 

 

 

 

 

 

 Сальдо на початок 

періоду 

Обороти за період Сальдо на кінець 

періоду  
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Юнірент-Вест ТОВ  308 400,00 2 211 700,00 3 303 000,00  1 399 700,00 
 

Договор 7/1 (01.01.14) 

ЛО-7 

 118 700,00 894 100,00 840 000,00  64 600,00 

 

Договор 83 (01.01.15) 

ЛО-83 

 14 800,00 89 800,00 84 000,00  9 000,00 

 

Договор 45-ЮВ 

(01.02.15) 

 6 800,00 6 800,00    

 

Договор 6-ЮВ (31.12.15) 

ЛО-6 

 13 400,00 74 400,00 84 000,00  23 000,00 

 

Договор 59-ЮВ 

(29.02.16) ЛО-59 

 76 600,00 693 900,00 660 000,00  42 700,00 

 

Договор 31 (01.08.16) 

ЛО-31 

 22 500,00 94 500,00 84 000,00  12 000,00 

 

Договор 33-ЮВ 

(01.03.17) 

 9 100,00 44 100,00 15 000,00 20 000,00  

 

Договор 100-ЮВ 

(01.07.17) ЛО-100 

 15 500,00 121 500,00 144 000,00  38 000,00 

 

Договор 49-ЮВ 

(01.11.17) ЛО-49 

 31 000,00 192 600,00 1 392 000,00  1 230 400,00 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Юнірент-Ост», код ЄДРПОУ 38038884 – веб 

сервіс, розробка і підтримка сайту, послуги у сфері інформаційних технологій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сальдо на початок 

періоду 

Обороти за період Сальдо на кінець 

періоду  

Юнірент-Ост ТОВ  1 030 500,00 1 241 500,00 1 243 200,00  1 032 200,00 
 

Договор 3112 (31.12.14)  160 500,00 160 500,00    
 

Договор Л-071501 

(01.07.15) 

 870 000,00 870 000,00    

 

Договор Л-011803 від 

03.01.18 

  211 000,00 1 243 200,00  1 032 200,00 

 

 Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕЛЕКС», код ЄДРПОУ 33998712 –  послуги у 

сфері комерцiйної безпеки. 

 

 

 

 

 

 

 

Рахунок Сальдо на початок 

періоду 

Обороти за період Сальдо на кінець 

періоду 
 

Мелекс ТОВ  370 000,00 710 500,00 1 036 000,00  695 500,00 
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Договор 061530-Р 

(30.06.15) 

 370 000,00 370 000,00    

 

Договор 171229-КБ від 

29.12.17 

  340 500,00 1 036 000,00  695 500,00 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «УМКВ», код ЄДРПОУ 34867099 –  послуги з 

комплексного технiчного обслуговування ломбардних вiддiлень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сальдо на початок 

періоду 

Обороти за період Сальдо на кінець 

періоду  

УМКВ ТОВ  970 000,00 2 126 000,00 1 603 200,00  447 200,00 
 

Договор 1507-01-К 

(01.07.15) 

 70 000,00 70 000,00    

 

Договор 1701-03-К 

(03.01.17) 

 900 000,00 1 260 000,00 360 000,00   

 

Договор 1801-03-К від 

03.01.18 

  796 000,00 1 243 200,00  447 200,00 

 

 

8. ЦІЛІ ТА ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ 

 

Керівництво 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. Управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу 

Товариства і є важливим елементом її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на 

непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу на 

фінансові показники товариства. Діяльність товариства пов’язана з різними фінансовими ризиками: 

ринковим ризиком, кредитним ризиком і ризиком ліквідності. 

Політика з управління ризиками орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з 

якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг 

за рівнем ризиків, дотримання встановлених обмежень та політики управління ризиками. 

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. 

Враховуючи склад активів, для Товариства більш суттєвим є 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 та дебіторська заборгованість. 

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом компанії Товариства є оцінка 

кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша 

доступна інформація, публічна інформація, що розкривається банками щодо звітності тощо) щодо їх 

спроможності виконувати боргові зобов’язання. 
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Станом на 31.12.2018 р. кредитний ризик є низьким, що підтверджується чинниками, які 

враховують специфіку контрагентів, загальні економічні умови та оцінку як поточного, так і 

прогнозованого напрямків зміни умов на звітну дату. 

При визначенні рівня кредитного ризику фінансового активу у вигляді еквівалентів грошових 

коштів, враховуються, в першу чергу, дані НБУ. Відповідно до цих даних складаються рейтинги 

банків. 

Кредитний рейтинг – універсальний інструмент для оцінки кредитоспроможності 

позичальника, надійності його боргових зобов’язань  встановлення плати за відповідний кредитний 

ризик. 

Він дає можливість позичальнику заявити потенційним інвесторам і партнерам про свою 

кредитоспроможність, не розголошуючи при цьому конфіденційно інформації, і зробити відносини 

позичальника і інвестора максимально прозорими та ефективними. Позитивним є вже сам факт 

наявності в компанії кредитного рейтингу, незалежно від його рівня, оскільки це свідчить про 

інформаційну відвертість підприємства. При цьому, високий рівень кредитного рейтингу збільшує 

шанси залучати ресурси за нижчою ставкою.  

Враховуючи проведений аналіз, кредитний ризик визначений Товариством як низький.  

До заходів з мінімізації впливу кредитного ризику Товариство відносить: 

• Встановлення внутрішнього обмеження обсягу дебіторської заборгованості в активах 

установи; 

• Диверсифікацію структури дебіторської заборгованості установи; 

• Аналіз платоспроможності контрагентів  

• Здійснення заходів щодо недопущення наявності в активах Товариства простроченої 

дебіторської заборгованості.  

Тож в Товаристві для внутрішньої системи заходів із запобігання та мінімізації впливу ризиків 

створені: система управління ризиками, внутрішній аудит (контроль), корпоративне управління. 

 

 

9. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ТОВАРИСТВА 

 

Товариство розглядає управління капіталом як систему принципів та методів розробки і 

реалізації управлінських рішень, пов’язаних з оптимальним формуванням капіталу з різноманітних 

джерел, а також забезпеченням ефективного його використання у діяльності Товариства. Ключові 

питання та поточні рішення, що впливають на обсяг і структуру капіталу, а також джерела його 

формування, розглядаються управлінським персоналом. Механізм управління капіталом передбачає 

чітку постановку цілей і завдань управління капіталом, а також контроль за їх дотриманням у звітному 

періоді; удосконалення методики визначення й аналізу використання усіх видів капіталу; розроблення 

загальної стратегії управління капіталом. 

Управлінський персонал здійснює огляд структури капіталу на кінець кожного звітного 

періоду. При тому проводиться аналіз вартості капіталу, його структура та можливі ризики. 

Товариство може здійснювати регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу та зміни 

структури капіталу. Система управління капіталом може коригуватись з урахуванням змін в 

операційному середовищі, тенденціях ринку або стратегії розвитку. 

Управління капіталом Товариства спрямовано на досягнення наступних цілей: дотримання 

вимог до капіталу, встановлених регулятором, і забезпечення здатності Товариства функціонувати в 

якості безперервного діючого підприємства. Товариство вважає, що загальна сума капіталу, управління 

яким здійснюється, відображено в балансі. 

 

 

10. ПОДІЇ ПІСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ 

В Товаристві відсутні  події  після дати балансу, які не відображенні у фінансовій звітності, 

проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства. 

 

№ 

з/п 

Перелік подій, 

що відбулись після звітної дати 

Відомості про наявність подій у 2019 році 

відображено у 

фінансовому звіті 

не відображено у звіті, 

розкрито у примітках 

 




