
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ФІНАНСОВА  
КОМПАНІЯ  «ІНВЕСТ  КРЕДИТ  ГРУП» 

Примітки до річної фінансової звітності за звітний рік,  
що закінчився 31 грудня 2019 року. 

 
1. СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ. 

 

Повне найменування 
Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА  
КОМПАНІЯ  «ІНВЕСТ  КРЕДИТ  ГРУП» 

Скорочена назва ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» 
Код ЄДРПОУ 38320537 
Організаційно-правова 
форма 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

Юридична/фактична 
адреса 

04116, м. Київ,  Шевченківський р-н, вулиця Старокиївська, будинок 
10Г, офіс 173. 

Дата державної 
реєстрації 

Товариство зареєстровано Шевченківською районною в місті Києві 
державною адміністрацією 13.08.2012р. (Виписка серія  АБ № 
538400, номер запису 1 074 102 0000 043005). 

Офіційна сторінка в 
Інтернеті, адреса 
електронної пошти 

www.investcreditgroupfc.com 
investcreditgroupfc@gmail.com 

Основна мета діяльності Досягнення економічних і соціальних результатів та одержання 
прибутку від надання фінансових послуг. 

Предмет діяльності Фінансові послуги: факторинг, надання кредитів за рахунок власних 
коштів, надання гарантій та поручительств, фінансовий лізинг. 

Свідоцтво про 
реєстрацію фінансової 
установи 

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ФК №375, видане 
27.12.2012р. 

Ліцензії на провадження 
господарської діяльності 
з надання фінансових 
послуг (крім професійної 
діяльності на ринку 
цінних паперів) 

Ліцензії на провадження господарської діяльності з надання 
фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних 
паперів), а саме на: надання послуг факторингу; надання послуг з 
фінансового лізингу; надання гарантій та поручительств; надання 
коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту – 
Розпорядження Нацкомфінпослуг №1318 від 25.04.2017р. 

Види діяльності 

- інші види кредитування (КВЕД 64.92); 
- фінансовий лізинг (КВЕД 64.91); 
- надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного 
забезпечення), н.в.і.у. (КВЕД 64.99). 

Перелік учасників на 
дату складання 
фінансової звітності 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДУОКС» - 50% 
Статутного капіталу Товариства у розмірі 5 000 тис. грн.. 
Місцезнаходження: 04655, м.Київ, вул. Старокіївська, 10г, офіс 173. 
Кошти фізичних осіб - 50% Статутного капіталу Товариства у розмірі 
5 000 тис. грн. 5 101 000,00 грн. 

Економічне середовище 
функціонування 
підприємства 

Законодавство і нормативні документи, які впливають на економічну 
ситуацію в Україні, є предметом частих змін, тому активи й операції 
Товариства можуть наражатися на ризик у разі погіршення 
політичної і економічної ситуації у зв’язку з проведенням 
антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях. 
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2. ПРИНЦИП ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ. 
Дана фінансова звітність підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів 

фінансової звітності.  
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за період з 01 січня 2019 року по 

31 грудня 2019 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи 
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані 
Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 
2019 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України. 

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає 
всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2019 року, 
дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, 
доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації. 

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. 

Товариство не має намірів ліквідуватися або припинити діяльність, невизначеності  щодо 
подій чи умов, які можуть спричинити значний сумнів щодо здатності Товариства продовжувати 
діяльність на безперервній основі немає. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку 
(судження)  керівництва стосовно можливого впливу економічних умов на операції та фінансове 
положення Товариства та не містить будь-яких коригувань відображених сум, які були б 
необхідні, якби Товариство було неспроможним продовжувати свою діяльність та реалізовувало 
свої активи не в ході звичайної діяльності. Майбутні умови можуть відрізнятися від оцінок 
керівництва. Дана  фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які могли б мати місце як 
результат такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено якщо вони стануть 
відомими і їх буде можливо оцінити. 

 Виходячи з вищевикладеного, керівництво вважає обґрунтованим складання цієї фінансової 
звітності на основі припущення, що Товариство  є організацією, здатною продовжувати свою 
діяльність на безперервній основі. 
Дата затвердження 
фінансової звітності до 
випуску 

26.02.2020р. 

Звітний період 
фінансової звітності 

2019 рік,  тобто період 01 січня по 31 грудня 2019 року. 

Валюта звітності Фінансова звітність складена у грошовій одиниці України – гривні.  
Одиниця виміру тис. грн.  
Ідентифікація 
фінансової звітності 

Представлення фінансової звітності загального призначення: надання 
інформації про фінансовий стан результатів діяльності, про рух 
грошових коштів підприємств, яка є корисною для широкого кола 
користувачів при прийнятті економічних рішень. 

Фінансова звітність в 
умовах гіперінфляції 
(МСБО 29) 

Керівництво Товариства у відповідності до МСБО 29 «Фінансова 
звітність в умовах гіперінфляції»,  проаналізувало  наступні критерії: 
а) основна маса населення віддає перевагу збереженню своїх 
цінностей у формі немонетарних активів або у відносно стабільній 
іноземній валюті. Суми, утримувані в національній валюті, негайно 
інвестуються для збереження купівельної спроможності; 
б) основна маса населення розглядає грошові суми не в національній 
грошовій одиниці, а у відносно стабільній іноземній валюті. Ціни 
можуть також наводитися в цій валюті; 
в) продаж та придбання на умовах відстрочки платежу здійснюється 
за цінами, які компенсують очікувану втрату купівельної 
спроможності протягом періоду відстрочки платежу, навіть якщо цей 
строк є коротким; 
г) відсоткові ставки, заробітна плата та ціни індексуються згідно 
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індексу цін; 
ґ) кумулятивний рівень інфляції за трирічний період наближається до 
100% або перевищує цей рівень.  
Враховуючи офіційні дані Державної служби статистики України, 
кумулятивний рівень інфляції за трирічний період, включаючи 2017, 
2018 та 2019 роки, склав 29,9611 %. 
Згідно з офіційними даними Державної служби статистики інфляція за 
останні три роки є такою: 
2017 рік – 113,7 %; 2018 рік – 109,8 %; 2019 рік – 104,1 %. 
Значення кумулятивного рівня інфляції становить: 
(113,7%/100 * 109,8%/100 * 104,1%/100)*100 – 100 = 29,9611 % 
Керівництво Товариства прийняло рішення не застосовувати 
процедуру коригування показників, так як вважає, що вплив 
перерахунку на фінансову звітність буде несуттєвим.  

Принципи ведення 
бухгалтерського обліку 

Бухгалтерській облік ведеться у відповідності до законодавства 
України. Фінансова звітність, яка представлена, складена відповідно 
до МСФЗ. 

 
3. ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ. 

    Організація і методологія бухгалтерського обліку ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» 
здійснюється  відповідно до наказу «Про організацію бухгалтерського обліку та облікової 
політики» №1/18 від 03.01.2018р., яка сформована відповідно до вимог Міжнародних стандартів 
фінансової звітності.  
         Основні принципи облікової політики. 

Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансових звітів здійснюється з дотриманням 
принципів обачності, повного висвітлення, послідовності, безперервності, нарахування та 
відповідності доходів і витрат, превалювання сутності над формою, періодичності. 

 При відображенні в бухгалтерському обліку господарських операцій і подій необхідно 
застосовувати норми системи міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) та 
міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). 

 Основи оцінки, застосована при складанні фінансової звітності  
          Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості.  

Облікові політики 
         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 затверджена директором Товариства відповідно 
до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних 
МСФЗ. 

Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції, 
інших події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії 
статей, для яких інші політики можуть бути доречними. 

МСФЗ, що набули чинності з 1 січня 2019 року 
МСФЗ 16 «Оренда» застосовується до першої річної фінансової звітності за період, що 

починається з або після 1 січня 2019 року. Стандарт замінює МСБО 17 «Оренда», Тлумачення 
КТМФЗ 4 «Визначення наявності в договорі ознак оренди», Тлумачення ПКТ 15 «Операційна 
оренда – заохочення» та Роз'яснення ПКТ 27 «Оцінка сутності операцій, які мають юридичну 
форму угоди про оренду». МСФЗ 16 встановлює принципи визнання, оцінки, подання і 
розкриття інформації про оренду та вимагає, щоб орендарі відображали всі договори оренди з 
використанням єдиної моделі обліку в балансі, аналогічно до порядку обліку, передбаченому в 
МСБО 17 для фінансової оренди. Стандарт передбачає два звільнення від визнання для 
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орендарів – щодо оренди активів з низькою вартістю (наприклад, персональних комп'ютерів) і 
короткострокової оренди (тобто оренди зі строком не більше 12 місяців). На дату початку 
оренди орендар визнає зобов'язання щодо орендних платежів (тобто зобов'язання з оренди), а 
також актив, що представляє право користування базовим активом протягом строку оренди 
(тобто актив у формі права користування). Орендарі зобов'язані визнавати відсоткові витрати 
за зобов'язанням з оренди окремо від витрат з амортизації активу у формі права користування. 
Орендарі також повинні переоцінювати зобов'язання з оренди при настанні певної події 
(наприклад, зміни строків оренди, зміни майбутніх орендних платежів в результаті зміни 
індексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежів). У більшості 
випадків орендар враховує суми переоцінки зобов'язання з оренди в якості коригування активу 
у формі права користування. Порядок обліку для орендодавців, відповідно до МСФЗ 16, 
практично не змінився, порівняно з чинними вимогами МСБО 17. Орендодавці продовжують 
класифікувати оренду, використовуючи ті самі принципи класифікації, що й у МСБО 17, 
виділяючи при цьому два види оренди: операційну та фінансову. 

Товариство застосовувало МСФЗ 16 до своєї фінансової звітності за 2019 рік до  
контрактів, які раніше були визначені як договори оренди із застосуванням МСБО 17 та 
КТМФЗ 4. Товариство прийняло рішення використовувати винятки, запропоновані МСФЗ 16 
щодо договорів оренди, для яких термін оренди закінчується протягом 12 місяців з дати 
первісного застосування, та договорів оренди, для яких базовий актив має низьку вартість. За 
оцінками управлінського персоналу Товариства, застосування стандарту в майбутньому 
суттєво не вплине на вартість активів і зобов’язань, а також на характер та розмір витрат. 

МСФЗ 17 «Страхові контракти» застосовується до першої річної фінансової звітності за 
період, що починається з або після 1 січня 2021 року та замінює МСФЗ 4 «Страхові 
контракти».  

МСФЗ 17 буде застосовуватись до всіх видів договорів страхування (тобто страхування 
життя та страхування, відмінне від страхування життя, пряме страхування і перестрахування), 
незалежно від виду організації, яка випускає їх, а також до певних гарантій і фінансових 
інструментів з умовами дискреційної участі. Основна мета МСФЗ 17 полягає в наданні моделі 
обліку договорів страхування, яка є більш ефективною і послідовною для страховиків. У 
відповідності до МСФЗ 17, Товариству необхідно буде застосовувати модель поточної оцінки, 
яка передбачає здійснення переоцінки в кожному звітному періоді. Контракти будуть 
оцінюватися із застосуванням таких елементів, як: 

 дисконтовані грошові потоки, зважені з врахуванням ймовірності;  
 коригування на очевидний ризик; 

 сервісна маржа за контрактом, яка уявляє собою незароблений прибуток за 
контрактом, який визнається рівномірно.  

Стандарт дозволяє обирати між визнанням змін в ставках дисконтування у звіті про 
прибутки та збитки або безпосередньо у складі іншого сукупного доходу. Вибір буде 
відображати те, як страхові Товариства будуть обліковувати свої фінансові активи у 
відповідності до МСФЗ 9. Дозволяється використання спрощеного методу розподілу премії для 
зобов’язань за короткостроковими контрактами для страхових компаній, які не займаються 
страхуванням життя. Передбачена модифікація загальної моделі оцінки для деяких договорів 
страхування життя, в яких передбачено участь страхувальників в розподілі доходу від базових 
активів. Облік виручки буде зіставним з положеннями МСФЗ 15, окрім депозитних складових. 
Розрахунок буде здійснюватися на більш низькому рівні деталізації порівняно з тим, що 
страхові Товариства використовують на даний час.  

Вимоги МСФЗ 17 не поширюються на Товариство, у зв’язку з тим, що Товариство не 
здійснює страхову діяльність. 

Зміни до стандартів, що були випущені та набули чинності з 1 січня 2019 року і пізніше 
Поправки до МСФЗ 9 «Особливості передплати з негативним відшкодуванням» вступають 

в силу з 1 січня 2019 року, з можливістю дострокового застосування. Відповідно до МСФЗ 9, 
борговий інструмент може бути оцінений за амортизованою собівартістю або за справедливою 
вартістю через інший сукупний дохід, за умови, що договірні грошові потоки є «виключно 
платежами основної суми та відсотків за основною сумою заборгованості» (критерій SPPI) та 
інструмент утримується  в межах відповідної бізнес-моделі для цієї класифікації. Поправки до 
МСФЗ 9 пояснюють, що фінансовий актив не відповідає критерію SPPI, незалежно від події або 
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обставини, що викликає дострокове розірвання контракту, і незалежно від того, яка сторона 
сплачує або отримує розумну компенсацію за дострокове розірвання контракту. Поправки повинні 
бути застосовані ретроспективно. Ці поправки не вплинуть на фінансову звітність Товариства. 

Поправки до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» та МСБО 28 «Інвестиції в 
асоційовані підприємства» були випущені в вересні 2014 року, а в грудні 2015 року дату набуття 
чинності поправок було перенесено не невизначений строк до завершення проекту дослідження у 
відношенні методу участі в капіталі (дострокове застосування допускається). Поправки 
розглядають протиріччя між МСФЗ 10 і МСБО 28, в частині обліку втрати контролю над 
дочірньою організацією, яка продається асоційованій організації або спільному підприємству. 
Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, які виникають внаслідок продажу або внесення 
активів, які представляють собою бізнес, згідно з визначенням МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу», в 
угоді між інвестором і його асоційованою організацією або спільним підприємством, визнаються в 
повному обсязі. Однак прибуток або збиток, які виникають в результаті продажу або передачі 
активів, що не представляють собою бізнес, визнаються тільки в межах часток участі, наявних у 
інших, ніж організація, інвесторів в асоційованій організації або спільному підприємстві. У зв’язку 
з невизначеним строком набуття чинності поправок до МСФЗ 10 та МСБО 28, управлінський 
персонал Товариства не розглядав питання, чи буде суттєвим вплив застосування цих поправок на 
фінансову звітність Товариства в майбутньому. 

Поправки до МСБО 19 «Виплати працівникам» стосуються бухгалтерського обліку, коли 
доповнення, скорочення або врегулювання планів відбувається протягом звітного періоду. 
Поправки вказують на те, що, коли доповнення, скорочення або врегулювання планів 
відбуваються протягом річного звітного періоду, суб'єкт господарювання зобов'язаний: 

 визначити вартість поточного обслуговування протягом решти періоду після 
доповнення, скорочення або врегулювання планів, використовуючи актуарні припущення, 
використані для переоцінки чистого встановленого зобов’язання, що відображає переваги, 
запропоновані згідно з планом та активами плану після цієї події; 

 визначити чистий відсоток за залишком періоду після доповнення, скорочення або 
врегулювання планів, використовуючи: чисте встановлене зобов’язання, що відображає вигоди, 
запропоновані за планом, і активи плану після цієї події; і ставку дисконту, яка 
використовується для переоцінки чистого встановленого зобов’язання. 

Поправки також роз'яснюють, що суб'єкт господарювання спочатку визначає будь-які 
витрати за минулі послуги, або прибуток або збиток при розрахунках, не враховуючи вплив 
максимального обсягу активів. Ця сума визнається у прибутку або збитку. Після цього суб'єкт 
господарювання визначає вплив граничної величини активів після зміни, згортання або погашення 
плану. Будь-яка зміна в цьому відношенні, за винятком сум, включених до чистого відсотка, 
визнається в іншому сукупному доході. Поправки застосовуються до доповнення, скорочення або 
врегулювання планів, що відбуваються на початку або після початку першого річного звітного 
періоду, який починається 1 січня 2019 року або після цієї дати, з дозволом дострокового 
застосування. Ці поправки застосовуватимуться лише до будь-яких майбутніх 
доповнень, скорочень або врегулювання планів Товариства. 

Поправки до МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства» роз'яснюють, що 
суб’єкт господарювання застосовує МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» до довгострокових 
інвестицій в асоційовані та спільні підприємства, до яких метод власного капіталу не 
застосовується, але які, по суті, є частиною чистих інвестицій в асоційоване або спільне 
підприємство. Дане роз'яснення актуальне, оскільки мається на увазі, що модель очікуваних 
кредитних збитків, наведена в МСФЗ 9, застосовується до таких довгострокових інвестицій. 
Поправки також роз'яснюють, що при застосуванні МСФЗ 9 суб’єкт господарювання не враховує 
будь-які збитки асоційованого або спільного підприємства, або будь-які збитки від знецінення 
чистої інвестиції, які визнаються як коригування чистих інвестицій підприємства в асоційоване 
або спільне підприємство, що випливають із застосування МСБО 28. Поправки повинні бути 
застосовані ретроспективно та вступають в силу з 1 січня 2019 року, з можливістю дострокового 
застосування. Наразі ці зміни не застосовуються до Товариства, але можуть застосовуватися до 
майбутніх операцій. 

Поправки до МСФЗ 3 «Об'єднання бізнесу» уточнюють, що, коли суб'єкт господарювання 
отримує контроль над бізнесом, що є спільною операцією, він застосовує вимоги до об’єднання 
бізнесу, що здійснюється поетапно, включаючи переоцінку раніше утримуваних активів та 
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зобов'язань спільної діяльності за справедливою вартістю. При цьому набувач переглядає усю, 
раніше належну йому, частку участі в спільній операції. Суб'єкт господарювання застосовує ці 
поправки до об’єднання бізнесу, для яких дата придбання є на або після початку першого річного 
звітного періоду, що починається 1 січня 2019 року або після цієї дати, з дозволом дострокового 
застосування. Ці поправки не вплинуть на фінансову звітність Товариства. 

Поправки до МСФЗ 11 «Спільна діяльність» уточнюють, що попередні частки в цій 
спільній операції не переглядаються. Суб'єкт господарювання застосовує ці поправки до операцій, 
в яких він отримує спільний контроль на або після початку першого річного звітного періоду, що 
починається 1 січня 2019 року або після цієї дати, з дозволом дострокового застосування. Наразі ці 
зміни не застосовуються до Товариства, але можуть застосовуватися до майбутніх операцій. 

Поправки до МСБО 12 «Податки на прибуток» уточнюють, що податок на прибуток, 
нарахований на дивіденди, безпосередньо пов'язаний з минулими операціями або подіями, які 
генерували прибуток, що розподіляється власникам. Таким чином, суб'єкт господарювання визнає 
податку на прибуток, нарахований на дивіденди, у прибутку або збитку, іншому сукупному доході 
або капіталі, відповідно, коли суб'єкт господарювання первісно визнало ці минулі операції або 
події. Ці поправки застосовуються до річних звітних періодів, які починаються 1 січня 2019 року 
або після цієї дати, при цьому дозволено дострокове застосування. Коли Товариство вперше 
застосує ці поправки, воно застосує їх до податку на прибуток, нарахованого на дивіденди, визнані 
на або після початку найпершого порівняльного періоду. За оцінками управлінського персоналу, 
поправки не вплинуть суттєво на фінансову звітність Товариства. 

Поправки до МСБО 23 «Витрати на позики» уточнюють, що суб'єкт господарювання 
розглядає як частину загальних позик будь-яке запозичення, спочатку зроблене для створення 
кваліфікованого активу, коли дії, необхідні для підготовки цього активу до його цільового 
використання або продажу, завершені. Суб'єкт господарювання застосовує ці поправки до витрат 
на позики, понесені на або після початку річного звітного періоду, в якому суб'єкт 
господарювання вперше застосовує ці поправки. Суб'єкт господарювання застосовує ці поправки 
для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати, з дозволом 
дострокового застосування. За оцінками управлінського персоналу Товариства, застосування 
стандарту в майбутньому суттєво не вплине на вартість активів і зобов’язань, а також на 
характер та розмір витрат. Однак, до того часу, поки не буде завершена детальна перевірка, 
неможливо зробити обґрунтовану оцінку впливу цих змін на майбутню фінансову звітність 
Товариства. 

Нові тлумачення, що були випущені та набудуть чинності з 1 січня 2019 року і пізніше 
Тлумачення КТМФЗ 23 «Невизначеність відносно розрахунку податку на прибуток» набирає 

чинності з 1 січня 2019 року. Тлумачення надає роз’яснення у визначенні податку на прибуток в 
ситуації, коли існує невизначеність щодо вимог податкових органів відносно конкретної операції або 
обставин. Основним є критерій: чи є високою ймовірність того, що податковий орган погодиться з 
трактуванням податкового законодавства, яке застосувало підприємство під час складання 
податкової декларації. Якщо так, то підприємство відобразить в фінансовій звітності таку ж суму 
податку на прибуток, як і в податковій декларації, та розкриє інформацію стосовно невизначеності. 
Якщо ні, то сума, відображена в фінансовій звітності, буде відрізнятися від суми, відображеної в 
податковій декларації, оскільки вона оцінюється з врахуванням невизначеності. Товариство буде 
застосовувати роз'яснення з дати його вступу в силу. 

Істотні облікові судження, оціночні значення і допущення 
Керівництво 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. 

Товариство здійснює оцінку та відображення активів і зобов’язань таким чином, щоб не 
переносити наявні фінансові ризики, які потенційно загрожують фінансовому стану Товариства, 
на наступні звітні періоди. 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. 
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Класифікація активів та зобов‘язань за строками погашення (поточні/непоточні) 
здійснюється під час їх первинного визнання залежно від терміну існування,  користування, 
володіння ними Товариством в порівнянні з його операційним циклом. Тривалість операційного 
циклу складає один календарний рік. Тобто, на дату оприбуткування активи та зобов’язання 
класифікуються за строками: непоточні (більші одного року) та поточні (менші та рівні одному 
року).  

Для визначення дати визнання або погашення активів та зобов‘язання користуються 
договорами та чинним законодавством.  

Судження щодо операцій, подій та умов за відсутності конкретних МСФЗ 
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, 

керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової 
політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних 
рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність: 

• подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки 
Товариства; 

• відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну 
форму; 

• є нейтральною, тобто вільною від упереджень; 
• є повною в усіх суттєвих аспектах. 
Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність 

наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку: 
а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання; 
б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та витрат 

у Концептуальній основі фінансової звітності. 
Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення 

інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну 
концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та 
прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам. 

Судження щодо справедливої вартості фінансових активів Товариства 
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових 

ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на звітну дату. В інших випадках 
оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх 
грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим 
інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості». 

Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до 
оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом 
невизначеності оцінок, тому що:  

а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки 
базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних 
курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а 
також специфічних особливостей операцій; та  

б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на 
доходи (витрати) може бути значним. 

Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок, 
волатильності, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і коригувань 
під час оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці вартості фінансових інструментів у 
разі відсутності ринкових котирувань мала б істотний вплив на відображений у фінансовій 
звітності чистий прибуток та збиток. 

Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати 
значний вплив на передбачувану справедливу вартість.  

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 
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обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво 
вплинути на оцінку фінансових інструментів. 

Судження щодо виявлення ознак знецінення активів 
На кожну звітну дату Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості, іншої 

дебіторської заборгованості та інших фінансових активів на предмет наявності ознак їх 
знецінення. Збиток від знецінення визнається виходячи з власного професійного судження 
керівництва за наявності об’єктивних даних, що свідчать про зменшення передбачуваних 
майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті однієї або кількох подій, що відбулися 
після визнання фінансового активу. 

Активами визнаються такі ресурси, які контролюються Товариством у результаті минулих 
подій, використання яких, як очікується приведе до збільшення економічних вигід.  

Фінансові активи, доступні для продажу, являють собою непохідні фінансові активи, які 
навмисно були визначені в цій категорії, або які не були класифіковані ні в одну з перерахованих 
вище категорій. Після первісного визнання вони оцінюються за справедливою вартістю, зміни 
якої, відмінні від збитків від знецінення, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку.  

У момент припинення визнання інвестиції або при її знеціненні сума загального прибутку 
або збитку списується і переноситься до складу прибутку або збитку за період. 

При оцінці придбаних чи отриманих фінансових інструментів інших, ніж наявних у 
Товариства станом на 01.01.2019р., наказом по Товариству визначається мета їх придбання та 
категорія, до якої будуть віднесені фінансові інструменти. В залежності від цього визначається 
метод оцінки фінансових інструментів на кінець кожного звітного періоду. 

Об'єктивним свідченням зменшення корисності (знецінення) фінансових активів є інформація, 
яка стосується таких збиткових подій: 
- фактичне розірвання контракту, внаслідок невиконання умов договору;  
- високу ймовірність банкрутства;  
- реорганізацію емітента;  
- зникнення активного ринку для цих фінансових інструментів через фінансові труднощі 

емітента;  
- значне або тривале зменшення справедливої вартості акцій та інших цінних паперів з 

нефіксованим прибутком порівняно з їх собівартістю. Значним вважається зменшення 
вартості зазначених цінних паперів більше ніж на 20%, а тривалим – впродовж більше 6 
місяців. 

Наявність ознак знецінення визначається директором Товариства. Зменшення корисності 
активів обліку здійснюється шляхом визнання витрат для основних засобів та нематеріальних 
активів на підставі чинних норм МСФЗ, нормативних актів Міністерства фінансів України та 
внутрішніх нормативних актів Товариства.  
        Відносно активів, на кожну звітну дату проводиться аналіз збитку від їх знецінення, 
визнаного в одному з минулих періодів, з метою виявлення ознак того, що величину цього збитку 
слід зменшити або що його більше не слід визнавати. Суми, списані на збитки від знецінення, 
відновлюються в тому випадку, якщо змінюються чинники оцінки, які були використані при 
розрахунку відповідної суми очікуваного відшкодування. Збиток від знецінення відновлюється 
тільки в межах суми, що дозволяє відновити вартість активів до їх балансової вартості, по якій би 
вони визнавались, якби не був визнаний збиток від знецінення. 

У своїй діяльності Товариство здійснює політику переоцінок, яка є механізмом перерахунку 
активів та зобов’язань та приведення їх вартості до справедливої (ринкової).  

Результати переоцінки визнаються у звіті про фінансові результати або у власному капіталі 
Товариства. 
      Грошові кошти та їх еквіваленти 

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

конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни 
вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого 
строку погашення, наприклад, протягом не більше ніж три місяці з дати придбання. 

Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в 
національній валюті та в іноземній валюті. 



9 
 

Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта (національна валюта України, 
згідно валюті цих Приміток). 

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

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за 
справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості. 

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

Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року, починаючи з дати 
балансу або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, слід виключати зі складу 
оборотних активів та відображати як необоротні активи. 
      Дебіторська заборгованість 

Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне право 
отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта господарювання. 

Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли 
Товариство стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна оцінка 
дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості 
погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки. 

Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за 
амортизованою собівартістю із застосуванням методу ефективного відсотка. Оцінка за 
амортизованою вартістю здійснюється щодо позик та дебіторської заборгованості строком більше 
1 року. 

Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова 
вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів. 

Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою 
вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми 
резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та 
відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Для 
фінансових активів, які є істотними, резерви створюються на основі індивідуальної оцінки 
окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких індивідуально не є істотними - на основі 
групової оцінки. Фактори, які Товариство розглядає при визначенні того, чи є у нього об'єктивні 
свідчення наявності збитків від зменшення корисності, включають інформацію про тенденції 
непогашення заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність боржника. Для групи 
дебіторів такими факторами є негативні зміни у стані платежів позичальників у групі, таких як 
збільшення кількості прострочених платежів; негативні економічні умови у галузі або 
географічному регіоні. 

Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від 
зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подією, яка 
відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення 
корисності сторнується за рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку 
чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за 
рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності. 

Дебіторська заборгованість може бути нескасовно призначена як така, що оцінюється за 
справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, якщо таке 
призначення усуває або значно зменшує невідповідність оцінки чи визнання (яку інколи 
називають «неузгодженістю обліку»), що інакше виникне внаслідок оцінювання активів або 
зобов’язань чи визнання прибутків або збитків за ними на різних підставах. 

Подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка 
дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату 
оцінки. 

У разі змін справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце на звітну дату, 
такі зміни визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду. 

Зобов'язання.  
Зобов’язання – заборгованість що виникла внаслідок минулих подій, погашення якої у 

майбутньому, як очікується, призведе до зменшення корисності.  
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До зобов’язань відносяться: 
- позики, отримані від нефінансових установ або фізичних осіб; 
- кредиторська заборгованість. 
Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із 

нижченаведених ознак: 
• Товариство сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню 

протягом дванадцяти місяців після звітного періоду; 
• Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом 

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

зобов’язань. 
Резерви 
Резерв відображається у звіті про фінансовий стан у тому випадку, коли у Товариства виникає 

юридично обґрунтоване зобов'язання в результаті події та існує ймовірність того, що буде 
потрібно відволікання коштів для виконання цього зобов'язання. 

Резерв під майбутні операційні витрати не формується. 
Величина резерву сумнівних боргів визначається із застосування коефіцієнта сумнівності. 
Коефіцієнт сумнівності розраховується шляхом класифікації дебіторської заборгованості за 

строками непогашення: 
- У разі, якщо заборгованість не погашена у строк від 6 місяців до 1 року застосовується 

коефіцієнт 0,5; 
- У разі, якщо заборгованість не погашена у строк від 1 року до 1,5 року застосовується 

коефіцієнт 0,75; 
- У разі, якщо заборгованість не погашена у строк від 1,5 року до 2,5 року застосовується 

коефіцієнт 0,9. 
 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. 
       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. 

Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою 
використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і 
соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких 
більше одного року.  Рівень суттєвості для основних засобів приймається 6000 грн. 
       Обліковою одиницею основних засобів вважати об'єкт основних засобів. 
      У разі якщо об'єкт основних засобів складається з декількох компонентів, що мають різний 
строк корисного використання, такі компоненти відображаються як окремі об'єкти основних 
засобів.  
        Основні засоби (крім групи «будівлі і споруди») обліковуються за первісною вартістю 
(собівартістю) з вирахуванням суми зносу та накопичених збитків від зменшення корисності.  

З метою ведення бухгалтерського обліку створюються наступні групи основних засобів: 
- група 1 «Машини та обладнання»; 
- група 2 «Інструменти, прилади, меблі та інвентар»; 
- група 3 «Транспортні засоби»; 
- група 4 «Інші основні засоби»; 

      Факт готовності основних засобів до експлуатації підтверджується наказом Директора 
Товариства. Очікуваний строк корисного використання об'єкта основних засобів встановлюється 
наказом Директора Товариства. 
      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. 
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 Амортизація основних засобів. 
Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом виходячи зі 

строку корисного використання об’єкта основних засобів, який встановлюється наказом 
керівництва з врахуванням вимог норм податкового законодавства. 

Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію 
активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив 
класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. 
        Амортизація окремого об'єкта основних засобів розраховується із застосуванням 
прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка 
амортизується, на очікуваний період корисного використання об'єкта основних засобів, 
вираженого у роках. Місячна сума амортизації визначається діленням річної суми амортизації на 
12, або діленням вартості, яка амортизується, на очікуваний період корисного використання 
об’єкта основних засобів вираженого у місяцях. 
       Ліквідаційна вартість об'єктів основних засобів визначається наказом Директора Товариства 
щодо готовності об’єкта до експлуатації.  
     Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості 
активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до 
складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється 
визнання відповідного активу. 
         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. 

Нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням 
накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. 

Амортизація окремого об'єкта нематеріальних активів розраховується із застосуванням 
прямолінійного методу, виходячи із строку корисного використання об'єкту. Строк корисного 
використання об'єкта і фактори, що впливають на нього, відображаються в актах (протоколах) 
постійно діючої інвентаризаційної комісії, які згідно графіку обігу документів, здаються в 
бухгалтерію. Нематеріальні активи, щодо яких не встановлений строк корисного використання не 
підлягають амортизації. Ліквідаційна вартість нематеріальних активів дорівнює нулю. 

Запаси 
Запаси Товариства – це активи, які існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для 

споживання у виробничому процесі або при наданні послуг. 
Обліковою одиницею бухгалтерського обліку запасів вважати однорідну групу.   
Придбання запасів в Товаристві здійснюється виключно для використання у господарській 

діяльності. 
З метою ведення бухгалтерського обліку запасів створюються наступні групи: 
- Матеріали; 
- Бланки суворої звітності; 
- Інші запаси. 
У балансі на звітну дату відображаються запаси за найменшою з двох оцінок – первісною 

вартістю або чистою вартістю реалізації. Запаси, які признаються інвентаризаційною комісією 
непридатними для господарської діяльності Товариства чи для продажу, визнаються неліквідними 
і підлягають списанню з балансу. 

При списанні запасів на витрати в тому періоді, в якому вони були фактично використані, з 
метою визначення вартості списаних запасів застосовується метод „FIFO”(«first-in–first-out») – 
собівартості перших за часом надходження запасів. 
       Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для продажу 
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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 балансовою 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. 
              Облікові політики щодо податку на прибуток 

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного податку. Поточний 
податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо 
оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати Товариства за податками 
розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату 
балансу. 

Відстрочений податок не розраховується, оскільки прийнято рішення про незастосування 
коригувань фінансового результату на усі податкові різниці в рамках податкового обліку. 
      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.  
       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. 

Доходи та витрати 
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. 
Дохід – це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження 

чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов’язань, результатом чого є 
збільшення чистих активів, за винятком збільшення, пов’язаного з внесками учасників. 

Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та 
критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або 
зменшення зобов’язань. 

Дохід від продажу фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості або інших активів 
визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов: 

а) Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю на 
фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи; 

б) за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, 
яка зазвичай пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими 
фінансовими інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими активами; 

в) суму доходу можна достовірно оцінити; 
г) ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією; 
ґ) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оцінити. 
Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати 

надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг 
на дату балансу. 

Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів. 
Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи 

амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих 
активів, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам. 

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та 
одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів. 

Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають 
майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не 
відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан. 
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Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають 
зобов’язання без визнання активу. 

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й 
відповідні доходи. 
     Умовні зобов'язання та активи. 

Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Товариства. Інформація 
про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі 
економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про 
умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним. 

  
 

4. РОЗКРИТТЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ. 
 

1. Нематеріальні активи. 
Станом на 31.12.2019 року у Товариства відсутні нематеріальні активи, що відповідають 

критеріям визнання за МСФЗ. 
  

2. Основні засоби. 

Групи основних 
засобів 

Первісна вартість 
станом на 31 

грудня 2019 року 
Придбання на 

протязі звітного 
періоду 

Вибуття на протязі 
звітного періоду 

Первісна вартість 
станом на 31 

грудня 2018 року 

Основні засоби 3 
  

3 

 

Групи основних 
засобів 

Знос станом на 31 
грудня 2019 року 

Нарахування  на 
протязі звітного 

періоду 

Вибуття на протязі 
звітного періоду 

Знос станом на 31 
грудня 2018 року 

Основні засоби 3 
  

3 

Станом на 31.12.2019 року до складу основних засобів офісну техніку. 
 

3. Довгострокові фінансові інвестиції. 
Довгострокові фінансові інвестиції на 31 грудня 2019 року та на 31 грудня 2018  року, були 

представлені наступним чином: 

Назва підприємства 
31 грудня 
2019 року 

Частка в 
статутному 

капіталі в %, на 
31 грудня 
2019року 

31 грудня 
2018 року 

Частка в 
статутному 

капіталі в %, на 
31 грудня 
2018року 

ТОВ «КУА «Омега Стимул» 7093 99,9 7 093 99,9 

До складу статті балансу Довгострокові фінансові інвестиції віднесено фінансові інвестиції, 
які представлені корпоративними правами ТОВ «КУА «Омега Стимул». В 2019р. корпоративні 
права ТОВ «КУА «Омега Стимул» обліковуються за первісною вартістю. 

 
4. Довгострокова дебіторська заборгованість. 

Довгострокова дебіторська заборгованість на 31 грудня 2019 року та на 31 грудня 2018 
року,  була представлена наступним чином: 

Назва статті 
31 грудня 2019 року 31 грудня 

2018 року 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1986 2355 

До складу даної статті балансу віднесено заборгованість за майно, що передано у фінансову 
оренду. Фінансові активи по лізингових операціях, строк погашення яких більше року, не 
дисконтуються, оскільки нарахування комісії по лізингу нівелюють зміну вартості таких 
фінансових активів. 
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5. Запаси. 
Запаси на 31 грудня 2019 року та на 31 грудня 2018 року, були представлені наступним 

чином: 

Перелік запасів 
31 грудня 
2019 року 

Резерв знецінення запасів 
станом на 31 грудня 2019 

року 

31 грудня 
2018 року 

Резерв знецінення 
запасів станом на 
31 грудня 2018 року 

Товари 16117 - 15533 - 

Запасами Товариства є товари, що представлені автомобілями, придбаними для передачі у 
фінансовий лізинг. Будь яких коригувань, з приводу зміни вартості запасів на звітну дату, 
Керівництво не проводило, резерв знецінення запасів не створювався із-за відсутності таких. Всі 
запаси, які обліковуються на балансі оцінюються за первісною вартістю.  

   
6. Дебіторська заборгованість. 

Назва статті 
31 грудня 
2019 року,    
тис. грн. 

31 грудня 
2018 року,     
тис .грн. 

дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 11441 10957 
дебіторська заборгованість з бюджетом (ПДВ)  11 
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 12285 4496 
інша поточна дебіторська заборгованість 95262 64962 
Інші оборотні активи 223 203 
Разом: 119 211 80 629 

Вагомою складовою іншої дебіторської заборгованості є дебіторська заборгованість за виданими 
кредитами. До інших оборотних активів віднесено неодержані податкові накладні. 

ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» створює резерв на знецінення (зменшення корисності) 
активів, резерв під кредитні ризики (збитки) та інші резерви фінансової установи передбачені 
МСФЗ та чинним законодавством. Резерви формуються окремо по кожному договору на підставі 
Облікової політики та внутрішнього положення Товариства. 

 

Назва статті 
31грудня 

2019 року,  
тис. грн. 

31 грудня 
2018 року,   
тис. грн.     

Резерви фінансової установи за МСФЗ 6993  502 
Разом: 6 993  502 

Нараховані резерви відображаються у фінансовій звітності в складі дебіторської 
заборгованості у формі від’ємних показників.  

 
7. Грошові кошти. 

Грошові кошти на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2019 року, представлені наступним чином: 

Назва статті 
31грудня 

2019 року,     
тис. грн. 

31 грудня 
2018 року,    
тис. грн. 

Грошові кошти в банках у національній валюті 1 24 
Разом: 1 24 

Обмеження права Товариства на користування грошовими коштами відсутні. 
 

8. Необоротні активи утримувані для продажу 
Станом на 31.12.2019 року на балансі підприємства обліковуються необоротні активи 

утримувані для продажу загальною вартістю 4 тис. грн. Дані активи обліковуються за 
справедливою вартістю, амортизація за звітний період не нараховувалася. 

 
9. Власний капітал. 

Капітал Товариства обліковується в національній валюті. Статутний капітал Товариства 
сформовано внесками Учасників Товариства виключно у грошовій формі. Права учасника щодо 
частки у статутному капіталі встановлені Статутом Товариства, Цивільним кодексом та іншими 
законодавчими актами. Привілей та обмежень щодо частки у статутному капіталі Товариства 
учасники не мають.  

   Власний капітал Товариства має наступну структуру: 
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Назва статті 

31грудня 
2019 року,           
тис .грн. 

31 грудня 
2018 року,   
тис. грн.

Зареєстрований капітал 10 000 10 000 
Резервний капітал 85 73 
Нерозподілений прибуток 1199 1041 

 
10. Довгострокові зобов’язання та забезпечення 

Станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2019 року року до складу статті балансу «Інші 
довгострокові зобов’язання» віднесено: Заборгованість за майно, що отримано у фінансову оренду 
на суму 296 тис. грн.. Фінансові зобов’язання по лізингових операціях, строк погашення яких 
більше року, не дисконтуються, оскільки нарахування комісії по лізингу нівелюють зміну вартості 
таких фінансових зобов’язань. Видані  векселі на суму 521 тис. грн. за дисконтованою вартістю. 
Дисконтування проводиться станом на 31 грудня поточного року за обліковою ставкою НБУ. 
Дисконтована вартість векселів на 31.12.2019р. становить 718 тис. гривень . 

 
11. Поточні зобов’язання і забезпечення. 

Поточні зобов’язання і забезпечення представлені наступним чином:  

Назва статті 
31 грудня 
2019 року,        
тис. грн. 

31 грудня 
2018 року,          
тис. грн. 

короткострокові кредити банків 7106 19306 
в національній валюті  11000 
в іноземній валюті 7106 8306 
заборгованість за товари, роботи, послуги 6745 6068 
поточні зобов’язання перед бюджетом 
з них податок на прибуток, що нарахований за результатами 
діяльності Товариства  

37 
37 

31 
12 

кредиторська заборгованість за одержаними авансами  1056 
інші поточні зобов’язання  116605 70085 
доходи майбутніх періодів 1823 1823 
поточні забезпечення 76 64 
Всього 91 023 27 316 

Інші поточні зобов’язання представлені основним чином короткостроковими позиками від 
небанківських фінансових установи для поповнення обігових коштів Товариства, нарахованими 
відсотками за користування кредитними коштами та фінансуванням за договорами факторингу та 
відступлення права вимоги. 

 
12. Звіт про фінансові результати. 

Всі статті доходів і витрат, визнані у звітних періодах включено до складу Звіту про 
фінансові результати (звіту про сукупний дохід). 

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або 
збільшенням зобов'язань. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів або 
збільшення зобов'язань, що приводить до зменшення власного капіталу Товариства, за умови, що 
ці витрати можуть бути достовірно оцінені.  

Витратами визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням доходу, для 
отримання якого вони здійснені.  

За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, доход у Звіті про фінансові 
результати (Звіті про сукупний дохід) відображається в момент надходження активу або 
погашення зобов'язання, які призводять до збільшення власного капіталу Товариства.  

За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у 
Звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) в момент вибуття активу або збільшення 
зобов'язання.  

Звіт складено за призначенням витрат. 
Витрати з податку на прибуток включають податки, розраховані у відповідності до чинного 

законодавства України.  
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Склад доходів та витрат  ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» за  2019р. та  2018р. 
представлений наступним чином: 

Назва статті 2019р., тис. грн. 2018р., тис. грн. 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): 
(дохід від передачі у фінансовий лізинг та продажу 

автомобілів), (нараховані відсотки (комісії) за договорами фін. 
лізингу), (нараховані відсотки за виданими кредитами), 

(нараховані відсотки за виданими гарантіями) 

14835 11360 

Інші операційні доходи: 
Доходи отримані за факторинговими операціями, доходи від 
оперативної оренди, курсові різниці, інші доходи 

5066 
  
  

2689 
  
  

Собівартість реалізованих автомобілів 2877 5676 

Адміністративні витрати: 827 2164 

Витрати на збут 74 42 

Інші операційні витрати: 
Нараховані резерви фінансової установи, інші операційні 
витрати Товариства 

10322 
 

1401 
 

Фінансові витрати ( відсотки по кредиту банку та інших 
фінансових установ) 

5594 4681 

Доходи за операціями з відступлення права вимоги (факторингу), доходи від реалізації 
необоротних активів та курсові різниці  відображені у складі інших операційних доходів та витрат 
у згорнутому вигляді. 

Податок на  прибуток 
Ставка оподаткування, яка застосовувалась до Товариства протягом 2018-2019 років 

становила 18%. 
Назва статті 2019р., тис. грн. 2018р., тис. грн. 

Фінансовий результат до оподаткування 207 85 

Витрати з податку на прибуток (37) (15) 

Чистий фінансовий результат 170 70 

У відношенні розрахунку та відображенні відстроченого податку Товариство керується правом, яке 
надане чинним Податковим кодексом України, а саме з 2015 року платник податку, у якого річний 
дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за 
останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, має право 
прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі 
різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), 
визначені відповідно до положень відповідного розділу Податкового Кодексу. Дохід Товариства не 
перевищує двадцяти мільйонів гривень, тому  прийнято рішення про незастосування коригувань 
фінансового результату до оподаткування . 
 

13. Рух грошових коштів (за прямим методом) 
Звіт грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рік складено відповідно до вимог МСБО 

7 за прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових 
надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-основі. У звіті 
відображений рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності 
Товариства. Розгорнуте розкриття сум надходжень та видатків, що виникають в результаті 
операційної та інвестиційної діяльності представлено нижче. 

Назва статті 2019рік, тис. грн. 2018рік, тис. грн. 

РУХ КОШТІВ  У  РЕЗУЛЬТАТІ  ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ   
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):   

Оплата за договорами фінансового лізингу, договорами 
продажу автомобілів, відсотків за виданими кредитами, 

комісій за кредитними гарантіями

8362 4852 

Відсотки за залишками коштів на поточних рахунках 29 10 
Надходження фінансових установ від повернення позик 18944 15123 
Інші надходження:   
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Надходження коштів за факторинговими операціями, інші 
надходження

84536 54287 

Витрачання на оплату робіт, послуг (в тому числі оплата за 
автомобілі)  

(4961) (2120) 

Витрачання на оплату праці (177) (171) 
Відрахування на соціальні заходи (48) (47) 
Витрачання на оплату зобов’язань з податків та зборів (72) (97) 
Інші витрачання :   

Витрати коштів за факторинговими операціями, інші 
витрачання

34769 40181 

Витрачання фінансових установ на надання позик (69291) (42393) 
РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ   
Продаж цінних паперів 46299 63237 
Покупка цінних паперів 42764 63163 
РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ   
Отримання  позик 22697 53017 
Погашення позик 24123 37548 
Витрачання на сплату відсотків 4685 4108 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди  909 

 
14. Звіт про власний капітал 

Станом на 31.12.2019 року, згідно Статуту ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП», розмір 
Статутного капіталу становить 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень. Статутний капітал, на 
звітну дату, сформовано і сплачено грошовими коштами у  повному розмірі 10 000 000,00 гривень. 

Учасники, частки яких у статутному капіталі перевищують 10% на 31 грудня 2018 року 
представлені наступним чином: 

Назва акціонера 

Частка в %  
статутному 
капіталі на 

31.12.2018 року 

Сума в  статутному 
капіталі на 31.12.2018 

року, грн. 

Сума внеску станом 
на 31.12.2018 року 

грн. 

Розмір 
неоплаченого 

капіталу станом 
на 31.12.2018 року, 

грн. 
ТОВ «Дуокс» 50,0 5 000 000 5 000 000 - 
Фізичні особи 50,0 5 000 000 5 000 000 - 
Всього: 100,00 10 000 000 10 000 000 - 

         
 Учасники, частки яких у статутному капіталі перевищують 10% на 31 грудня 2019 року 

представлені наступним чином: 

Назва акціонера 

Частка в %  
статутному 
капіталі на 

31.12.2019 року 

Сума в  статутному 
капіталі на 31.12.2019 

року, грн. 

Сума внеску станом 
на 31.12.2019 року, 

грн. 

Розмір 
неоплаченого 

капіталу станом 
на 31.12.2019 
року, грн. 

ТОВ «Дуокс» 50,0 5 000 000 5 000 000 - 
Фізичні особи 50,0 5 000 000 5 000 000 - 
Всього: 100,00 10 000 000 10 000 000 - 

Станом на 31.12.2018 року розмір нерозподіленого прибутку складає 1041 тис. гривень. За 
результатами діяльності у 2019р. Товариство отримало прибуток у розмірі 170 тис. гривень. 
Загальна сума  нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2019 року становить 1199 тис. гривень.  
За результатами діяльності 2018 та 2017 років в поточному році здійснено відрахування до 
резервного капіталу в сумі 12 тис. гривень. Станом на 31.12.2019 року «Резервний капітал» 
сформовано у розмірі 85 тис. гривень.  Інформацію про власний капітал Товариства розкрито у 
Формі 4 Звіт про власний капітал. 

 
5. ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з ризиками і вартість 
фінансових активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок 
впливу суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких 
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заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий 
ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший 
ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння 
причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів 
та застосування інструментарію щодо його пом’якшення. 
          Кредитний ризик – поточний чи майбутній ризик збитків, що виникають в результаті 
негативних змін фінансового стану Товариства, що виникають в результаті неспроможності будь-
якої особи, що є стороною за договором з Товариством, виконати умови такого договору, в тому 
числі ризик недобросовісності контрагента, що полягає в неспроможності контрагента (боржника 
чи будь-якого дебітора) виконати  взяті на себе зобов’язання за будь-якою угодою. 

Під час оцінювання кредитний ризик розділяється на індивідуальний та портфельний 
кредитний ризик. 

Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні 
рахунки в банках та дебіторська заборгованість. 

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка 
кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка 
інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов’язання.  

Ринковий ризик – поточний чи майбутній ризик збитків, який виникає в результаті 
несприятливих змін у цінах чи ринковій вартості фінансових інструментів, включаючи змінність 
процентних ставок. При виявленні та управлінні ринковим ризиком здійснюється підготовка 
достовірних даних і ефективних методик, таких, як розрахунок ризикової вартості (VaR), стрес-
тестування для оцінки характеру та вартості ринкових позицій і для оцінки рівня ринкового 
ризику. Також застосовується бек-тестування для порівняння з фактичними результатами оцінок і 
припущень, зроблених з використанням даних і методик, зазначених нижче; 

Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та 
відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених 
коливаннями цін, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові 
ризики у зв’язку з інвестиціями у фінансові інструменти. 
         Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки 
від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що 
виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи 
спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його 
емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими 
здійснюються операції на ринку. 

Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості.  
          Ризик ліквідності – це поточний чи майбутній ризик збитків, який виникає в результаті 
неспроможності виконати Товариством своїх зобов’язань, включаючи позабалансові, при настанні 
строку їх погашення, без неприпустимих збитків. Ризик ліквідності виникає в результаті 
нездатності Товариства управляти незапланованими витратами, змінами у джерелах фінансування. 
З метою управління ризиком ліквідності встановлюється механізм обмеження ризику невиконання 
Товариством власних зобов’язань у існуючі строки, а також обмеження розміру можливих втрат, 
пов’язаних з необхідністю термінової реалізації активів у зв’язку з порушенням узгодженості 
строків погашення активів та пасивів. 

Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов’язань, 
пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів 
або іншого фінансового активу. 

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. 
Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими 
фінансовими активами, зобов’язаннями, а також прогнозні потоки грошових коштів від 
операційної діяльності. 

Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 
фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів. Валютні ризики у  
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Товариства  не виникають у зв’язку з відсутністю фінансових інструментів, номінованих в 
іноземній валюті.  

Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки 
від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. 
Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме  
на доходи Товариства. 

 
6. ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ 

Пов’язаними особами  ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» є директор та власники 
Товариства. До операцій з пов’язаними особами належить заробітна плата управлінського 
персоналу та розрахунки по договорам фінансової допомоги та купівлі продажу рухомого майна. 

 
7. СУДОВІ ПОЗОВИ 

Станом на кінець звітного періоду та на дату формування фінансової звітності, Товариство 
не виступає ні позивачем, ні відповідачем, в  судових процесах.   

Відповідно до власних оцінок та внутрішніх професійних консультацій керівництво 
Товариства вважає, що не має підстав очікувати суттєвих збитків в зв’язку із судовими справами 
та відповідно відсутня необхідність в формуванні резервів у фінансовій звітності. 

 
8. ПОДІЇ ПІСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ 

Після дати балансу в ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» не відбувалося подій, які 
вимагають коригування після закінчення звітного періоду, визначених МСБО 10 «Події після 
звітного періоду». 

 

    

Директор                                                                                                                  Дубіна О.М. 


