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Ha4ioHaJlbHi'1 KOMicir, ll.10 3Ai'1CHIO€ Aep>t<aBHe perynt0BaHHfl y ccpepi p111HKiB cpiHaHCOBl!1X nocnyr 
(Ha4KOMcpiHnocnyr) 

3BiT l140AO ayA~1TY cpiHaHCOBO"I 3BiTHOCTi 

,QyMKa 

M111 nposen111 ayAl!1T cpiHaHcosor 3BiTHOCTi TOB <«l>K «AIHEPO» (KOMnaHifl), ll.IO CKnaAaE:TbCfl 3 5anaHcy 
(3BiTy npo cpiHaHCOB1!1ill CTaH) CTaHOM Ha 31 rpyAHfl 2019 POKY, 3BiTy npo cpiHaHCOBi pe3yJlbTaTl!1 (3BiTy 
npo cyKynH1!1 ill AOXiA). 3siry npo BJlaCH1!1ill Kaniran , 3BiTy npo pyx rpOWOBl!1X KOWTiB (3a npflMl!1M MeTOAOM) 
Ta 3BiTHl!1X AaH111x 3a piK, ll.IO 3aKi H41!1BCfl 3a3Ha4eHotO AaTOIO, i np111M iTOK AO cpiHaHcoso"I 3BiTHOCTi, 
BKJlt04at041!1 crncn111ill s111KnaA 3Ha4Yll.lll1X 06niKos111x nonirnK. 

Ha Hawy AYMKy , cpiHaHcosa 3BiTHiCTb, ll.IO AOAaE:TbCfl , BiA06pa>1<ae AOCTOBipHo Ta noBHO, s ycix cyrres111 x 
acneKTax cpiHaHCOBll1'1 CTaH KOMnaHif Ha 31 rpyAHfl 2019 poKy, 'ii cpiHaHCOBi pe3yJlbTarn i rpowosi nOTOKl/1 
3a piK, ll.IO 3aKiH41!1BCfl 3a3Ha4eHotO AaTOIO, BiAnoBiAHO AO 3aKoHy YKpafH111 «n po 6yxramepcbKl!1'1 o6niK 
ra cpiHaHcosy 3BirnicTb s YKpa·IHi» ra Mi>t<HapoAHl!1X craHAapTiB cpiHaHcosor 3BiTHOCTi (MC<t>3). 

OcHoea Ami AYMKH 

M111 nposen111 ayAl!1T BiAnOBiAHO AO Mi>KHapOAH l!1 X CTaHAapTiB ayA111TY (MCA). 

Hawy BiAnOBiAanbHiCTb 3riAHO 3 4111M111 cTaHAapraM111 s111KnaAeHo B po3Ain i «BiAnOBiAanbHiCTb ayA111Topa 
3a ayAl!1T cpiHaHcosor 3BiTHOCTi» Haworo 3BiTy. M111 e He3ane>1<H111M111 no BiAHOweHHIO AO KOMnaHi.l 3riAHO 3 
KoAeKCOM ernK111 npocpeciillH111x 6yxramepis (BKJll04HO 3 Mi>t<HapOAHll1 Ml!1 cTaHAapTaM111 He3ane>KHOCTi) 
PaA111 3 Mi>t<HapOAHll1X CTaHAapTiB ernK 111 Aflfl 6yxram epis (KoAeKc PMCE5) ra eTl!14Hl!1M l!1 s111MoraM111, 
3aCTOCOBHl!1M l!1 B YKpa"IHi AO Haworo ayA111TY cpiHaHCOBOf 3BiTHOCTi, a TaKO>K Bl!1KOHan111 iHWi o6os'fl 3Kl!1 3 
ern K111 BiAnOBiAHO AO w111x s111Mor Ta KoAeKcy PMCE5. M111 ssa>1<aeMo, ll.IO 0Tp111MaHi HaM 111 ayA111TOpCbKi 
AOKa31!1 € AOCTaTHiMll1 i np111illHflTHl!1M1!1 AJlfl Bl!1 KO p1!1CTaHHfl "Ix flK OCHOBl/1 AJlfl Hawo·1 AYMKl/1. 

Knto'foei n111TaHHH ayAHTY 

Knt04osi n111TaHHfl ayA111Ty - 4e n111TaHHfl , ll.IO, Ha Hawe npocpeciillHe CYA>KeHHfl, 6yn111 3Ha4Yll.lll1Ml!1 niA 4ac 
Haworo ayA111TY cpiHaHCOBOf 3BiTHOCTi 3a nOT04 H1!1 ill nepiOA. l...\i nl!1TaHHfl p03fJlflAaJ11!1Cb y KOHTeKCTi Haworo 
ayA111Ty cpiHaHcosor 3BiTHOCTi s 4in0My ra spaxosysan111cb npvi cpopMysaHHi AYM KV1 ll.IOAO Her, np111 l...lbOMY 
M111 He s111cnosnt0eMo oKpeMof AYMKV1 ll.IOAO 4111x nviTaHb. 

Pe3epa nio 3Hel{iHeHHR Kpeoumia KnieHmaM 

Ol...liHKa po3Mipy pe3epsy niA 3He4iHeHHfl KpeA111TiB KniE:HTaM e KJll040BOIO 06nacTt0 npocpecii11H111x CYA>K8Hb 
KepiBHV14TBa KOMnaHiL 8111flsneHHfl 3He4iHeHHfl i BV13Ha4eHHfl cyMvi 04iKysaHoro BiAWKOAyBaHHfl 
BKJl l04alOTb nesHi npvinyll.leHHfl Ta aHani3 pi3Hl!1X cpaKTopis, B TOMY 41!1cni cpiHaHcosviei craH 
no31!14anbH l!1Ka, o4iKysaHi Maill6yrni rpowosi noTOKV1 Ta cnpaseAn111sy sapTiCTb 3a6e3ne4eHHfl. 

8V1KOPll1CTaHHfl pi3HV1 X npvinyll.l8Hb MO>Ke cram pe3yJlbTaTOM pi3HV1X 04iHOK pe3epsy niA 3M8HW8HHfl 
Kop111cHocTi KpeAl!1TiB KniE:HTaM. 5epy4111 AO ysarn cyrresiCTb 3an 111wKiB KpeAV1TiB KnieHTaM, ra nesH111ill 
piseHb cy6'eKTl!1BHOCTi CYA>K8Hb, MV1 BV1 3Ha41!1J11!1 04iHKY pe3epsy niA 3He4iHeHHfl Knl040Bl!1M nviraHHflM 
ayAV1Ty. 

Hawi ayAll1TOpCbKi np048AYPV1 BKJll04aJ11!1 Ol...liHKY M8TOAOJ10rir , flKY BV1KOp1!1CTOBysana KOMnaHifl AJlfl 
BV13Ha4eHHfl 03HaK 3HeL1iHeHHfl Ta po3paxosy104111 pe3eps niA 3He4iHeHHfl , TecrysaHHfl sxiAHV1X AaHvix ra 
aHani3 np111nyll.leHb. Mvi npoaHani3ysanvi MOAeni KOMnaH if ra nepesipvin111 AOP84HiCTb Ta T04HiCTb sxiAHV1X 
AaHV1X, ll.10 BV1KOp 1!1CTOBYIOTbCfl B L..1111 X MOA8JlflX. 
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A Crowe 

nosicHt0ea11 bHHH naparpa<t> 

3sepTaeMO ysary Ha np111MiTKy AO cpiHaHCOBO.I 3BiTHOCTi «YMOB111, B S'IKll1X KOMnaHiS'I 3Ai~CHIOe AiS'lllbHiCTb» 
ra np111MiTKy AO cpiHaHcosor 3BiTHocTi «n oAir nicns:1 3BiTHor Aarn» , a s:1K111x on111cyeTbCs:1 onepawi~He 
cepeA001.m1e a YKparHi ra Po30111roK noAi~ HaBKono sipycy COVID 19. 06cTa0111H111 npo s:1 Ki ~AeTbCS'I y 
n p111MiTKaX, MO>KYTb npOAOB>KyBaTll1 HeraTll1BHO Bnn1110aT111 Ha cpiHaHCOBll1~ CTaH i pe3yllbTaTl!1 AiS'lllbHOCTi 
KOM naHir y TaKi~ cnoci6 i TaKOIO MipOIO, l.llO Hapa3i He MO>KYTb 6yrn Bll13HaYeHi. Hawy AYMKY He 6yno 
MOA111¢iKOBaHO l.llOAO l..lbOrO nll1TaHHS'I. 

IH<t>opMa 1..1isi, 11.10 He c <l>iHaHcoeot0 3eiTHicr t0 Ta 3eir oM ayAHTopa 11.\0AO He'I 

YnpasniHCbKll1~ nepcoHan Hece BiAnoBiAanbHiCTb 3a iHwy iHcpopMal..lilO. IHwa iH cpopMawis:1 e 3siTOM npo 
ynpasniHHS'I Ta ¢opMaMll1 3BiTHOCTi 3riAHO «n opS'IAKY HaAaHHS'I 3BiTHOCTi cpiHaHCOBll1Mll1 KOMnaHiS'IMll1, 
¢iHaHco0111M111 ycraH00aM111 - 10Pll1All1YH111M111 oco6aM111 ny6niYHoro npasa, AOBipY111M111 ro0ap111cT0aM111 , a 
TaKO>K IOP111A111YHll1Mll1 oco6aM111 - cy6'eKTaM111 rocnoAap100aHHS'I, S'!Ki 3a csorM npa000111M cTaTycoM He e 
cpiHaHCOBll1Mll1 ycTaHOBaMl!1 , ane MalOTb Bll13HaYeHy 3aKOHaMll1 Ta HOpMaT111BHO-npaBOBll1Mll1 aKTaMl/1 
,Qep>KcpiHnocnyr a6o HawKoMcpiHnocnyr MO>K111110icTb HaAaBarn nocnyrn 3 cpiHaHcosoro ni3111Hry» , 
3aTBepA>KeHoro po3nOpS'IA>KeHHS'IM HawioHallbHOr KOMiCir, l.llO 3Ai~CH IOe Aep>KaBHe peryn100aHHS'I y ccpepi 
p1!1HKiB cpiHaHCOBlllX nocnyr NQ3840 BiA 26.09.2017, i CKnaAaeTbCS'I 3: 

• TlllTYllbHOro apKywa; 

• AOBiAKlll npo 06cs:1r Ta KillbKiCTb yKnaAeHlllX Ta BlllKOHaHlllX AOrosopiB 3 HaAaHHS'I cpiHaHCOBlllX 
nocnyr; 

• AOBiAKlll npo yKnaAeHi Ta BlllKOHaHi AOro0op111 3 HaAaHHS'I KOWTiB y no3111Ky, a TOMY Y111cni i Ha yMosax 
cpiHaHCOBOro KpeAlllTy; 

• iHcpOpMawH l.llOAO CTPYKTYPlll OCHOBHOro Kanirany cpiHaHCOBor ycTaHOBlll; 

• iHcpOpMal..lir l.llOAO aKTll1BiB cpiHaHCOBor ycraHOBll1. 

IHwa iHcpopMawis:1 He MiCTll1Tb cpiHaHcoso"l 3BiTHOCTi ra Haworo 3BiTy ayA111Topa l.llOAO He"!. 

Hawa AYMKa l.llOAO cpiHaHcosor 3BiTHOCTi He now111pt0erbcs:1 Ha iHwy iHcpopMal..lilO ra Miii He po6111Mo 
BlllCHOBOK 3 6yAb-S'IKlllM piBHeM sneBHeHOCTi l.llOAO !..lier iHwor iHcpopMal..li'I. 

y 3B 05'13KY 3 HaWll1M ayAlllTOM cpiHaHCOBo"I 3BiTHOCTi HaWOIO BiAnOBiAallbHiCTIO e 03Ha~OMlllTll1CS'I 3 iHWOIO 
iHcpOpMal..lielO Ta np111 l..lbOMY po3rns:1Hyr111, Ylll icHye cyrTeBa HeBiAnOBiAHiCTb Mi>K iHWOIO iHcpOpMawielO i 
cpiHaHCOBOIO 3BiTHiCTIO a6o HaWlllMlll 3HaHHS'IMlll , OTplllMaHlllMlll niA Yac ayAlllTy, a6o Ylll l..lS'I iHwa 
iHcpOpMal..liS'I B111r115'1Aae TaKOIO, l.llO MiCTll1Tb cynese BlllKPlllBlleHHR RKl..llO Ha OCHOBi npoBeAeH0·1 HaMlll 
po6orn Miii AOXOA111MO BlllCHOBKy, l.llO icHye cynese BlllKp1110neHHS'I !..lier iHwor iHcpopMawi"I, Miii 30600's:13aHi 
noBiAOMlllTll1 npo l..le~ cpaKT. M 111 He s111s:10111n111 TaKlllX cpaKTiB, S'!Ki noTpi6Ho 6yno 6 BKnlOYlllrn AO 3BiTy. 

BiAnOBiAallbHiCTb ynpae11iHCbKOro nepc0Ha11y Ta THX, Koro HaAilleHO HaHBHll.\HMH 
nOBHOBa>KeHHSIMH, 33 <l>iHaHcoey 3BiTHiCTb 

YnpasniHCbKlll~ nepcoHan Hece BiAnOBiAanbHiCTb 3a cKnaAaHHS'I i AOCTOBipHe noAaHHS'I cpiHaHcoso"I 
3BiTHOCTi BiAnOBiAHO AO 3aKoHy YKparH 111 «n po 6yxramepcbKlll ~ o6n iK Ta cpiHaHcosy 3BiTHiCTb a YKparHi» 
Ta MC<l>3 Ta 3a TaKy c111cTeMy BHyTpiWHboro KOHTpon10, s:1Ky ynpa0niHCbK111~ nepcoHan Blll3HaYae 
noTpi6HOIO A115'1 roro, l.ll06 3a6e3neYlllTll1 CKnaAaHHS'I cpiHaHCOBor 3BiTHOCTi , l.llO He MiCTlllTb cyne0111x 
s111Kp1110neHb BHacniAOK waxpa~crna a6o noM111nK111 . 

np111 CKnaAaHHi cpiHaHCOBO"I 3BiTHOCTi ynpasniHCbKlll~ nepCOHan HeCe BiAnOBiAallbHiCTb 3a 01..liHKY 
3AaTHOCTi KOMnaHir npOAOB>Kysarn CBOIO AiS'lllbHiCTb Ha 6e3nepepsHi~ OCHOBi, p03Kp111BalOYlll , Ae we 
3aCTOCOBaHO, n111TaHHS'I , l.llO CTOCYIOTbCS'I 6e3nepepBHOCTi AiS'lllbHOCTi, Ta BlllKOplllCTOBYIOYlll np111nyl.lleHHS'I 
npo 6e3nepep0HiCTb AiS'lllbHOCTi S'IK OCHOBlll A115'1 6yxramepCbKOro o6niKy, KpiM s111naAKiB, S'IKl..llO 
ynpasn iHCbKlll ~ nepcoHan a6o nnaHye n iKBiAysarn KOMnaHilO Ylll np111n111H111T111 AiS'lnbHiCTb, a6o He Mae 
iHWlllX peanbHlllX anbTepHarnB l..lbOMy. 

Ti, KOro HaAineHo Ha~Bllll.lllllM lll noBHOBa>KeHHS'IMlll , HecyTb BiAnOBiAallbHiCTb 3a HafllS'IA 3a npOl..leCOM 
cpiHaHCOBOro 3BiTyBaHHS'I KOM naHi'I. 



A_ Crowe 

BiAnoeiAanbHiCTb ayAHTOpa Ja ayAHT cpiHaHcoeo·i JBiTHOCTi 

HawviMvi 4inRMV1 e oTpviMaHHR o6r'pyHTOBaHo"i eneBHeHOCTi, LllO cpiHaHcoea 3BiTHiCTb y 4in0My He MicrnTb 
cyneeoro BV1KpV1BneHHR BHacniAOK waxpa~CTBa a6o nOMV1nKV1 , Ta BvinycK 3BiTy ayAV1TOpa , L40 MiCTV1Tb 
Hawy AYMKy . 06r'pyHTOBaHa eneBHeHiCTb e BV1COKV1M piBHeM eneBHeHOCTi, npoTe He rapaHTye, LllO ayAviT, 
npoBeAeHvi~ BiAnOBiAHO AO MCA, 3aB>K,D,V1 BV1RBV1Tb cyneee BV1KpvieneHHR, RKLllO BOHO icHye. 
BviKpvieneHHR MO)l(YTb 6yrn pe3ynbTaTOM waxpa~cTBa a6o nOMV1nKvi ; BOHV1 BBa)l(alOTbCR cyTTE:BV1MV1, 
RKL40 OKpeMO a6o B cyKynHOCTi , RK o6r'pyHTOBaHO 04iKyeTbCR, BOHV1 MO~Tb BnnviBaTvi Ha eKOHOMi4Hi 
piweHHR KOpV1CTyBa4iB, LllO npvi~MalOTbCR Ha OCHOBi 4ier cpiHaHCOBO"f 3BiTHOCTi. 

BviKOHYI04V1 ayAV1T BiAnOBiAHO AO BV1MOr MCA, MV1 BV1KopvicrneyeMo npocpeci~He CYA)l(eHHR Ta 
npocpeci~Hvi~ CKenrn4vi3M npoTRroM ycboro 3aBAaHHR 3 ayAviTy. KpiM Toro, Mvi: 

• iAeHTV1cpiKyeMO Ta 04iHIOE:MO pV13V1KV1 cyneeoro BV1KpV1BneHHR cpiHaHCOB0°I 3B iTHOCTi BHacniAOK 
waxpa~CTBa 4V1 nOMV1nKV1, po3po6nReMO ~ BV1KOHYE:MO ayAV1TOpCbKi npo4eAypvi y BiAnOBiAb Ha 4i 
pvi3viKvi , a TaKO)I( oTpviMyeMo ayAvirnpcbKi AOKa3vi , LllO e AOCTaTHiMvi Ta npvi~HRTHV1MV1 AnR 
BviKopvicTaHHR rx RK ocHoBvi AnR Hawor AYMKV1. Pvi3viK HeBviReneHHR cyneeoro eviKpvieneHHR 
BHacniAOK waxpa~CTBa e BV1L4V1M, Hi)!( AnR BV1KpV1BneHHR BHacniAOK nOMV1nKV1 , OCKinbKV1 
waxpa~CTBO MO)l(e BKnl04aTV1 3MOBy, niAp06KY, HaBMV1CHi nponyCKV1 , HenpaevinbHi TBepA>KeHHR a6o 
HeXTyBaHHR JaXOAaMvi BHYTPiWHbOro KOHTpon10; 

• OTpV1MYE:MO po3yMiHHR 3aXOAiB BHyTpiWHbOro KOHTpOnlO, LllO CTOCYIOTbCR ayAviTy , AnR po3po6KV1 
ayAV1TOpCbKV1X npo4eAyp, RKi 6 BiAnOBiAanvi o6cTaBV1HaM, a He AnR evicnoeneHHR AYMKV1 LllOAO 
ecpeKTV1BHOCTi CV1CTeMV1 BHyTpiWHbOro KOHTpon10; 

• 04iHIOE:MO npvi~HRTHiCTb 3aCTOCOBaHV1X o6niKOBV1X nonirnK Ta o6r'pyHTOBaHiCTb o6niKOBV1X 04iHOK i 
BiAnOBiAHV1X p03KpV1TTiB iHcpopMa4i"I, 3po6neHV1X ynpaBniHCbKV1M nepcoHanoM; 

• AOXOAV1MO BV1CHOBKY LllOAO npvi~HRTHOCTi BV1KOpV1CTaHHR ynpaeniHCbKV1M nepcoHanoM npvinyllleHHR 
npo 6e3nepepBHiCTb AiRnbHOCTi RK OCHOBV1 AnR 6yxramepCbKOro o6niKy Ta, Ha OCHOBi OTPV1MaHV1X 
ayAviTOpCbKV1X AOKa3iB, po6V1MO BV1CHOBOK, 4V1 icHye cyneea HeBV13Ha4eHiCTb LllOAO noAi~ a6o 
YMOB, RKi nOCTaBvinvi 6 niA 3Ha4HV1~ cyMHiB MO>KnV1BiCTb KOMnaHi"f npOAOB)l(V1TV1 6e3nepepBHY 
AiRnbHiCTb. TlKL40 MV1 AOXOAV1MO BV1CHOBKY LllOAO icHyBaHHR TaKo"I cyneeor HeBV13Ha4eHOCTi, MV1 
nOBV1HHi npvieepHyrn yeary B CBOE:MY 3BiTi ayAV1TOpa AO BiAnOBiAHV1X p03KpV1TTiB iHcpopMa4ff y 
cpiHaHCOBi~ 3BiTHOCTi a6o , RKL40 TaKi p03KpV1TTR iHcpopMa4ff e HeHane)l(HV1MV1, MOAV1¢iKyBarn CBOIO 
AYMKy. Hawi BV1CHOBKV1 r'pyHTYIOTbCR Ha ayAvirnpcbKV1X AOKaJax, oTpviMaHvix AO AaTvi Haworo 3BiTy 
ayAV1TOpa. BTiM Ma~6yTHi nOAi"i a6o YMOBV1 MO>KYTb npviMycvirn KOMnaH ilO npvinV1HV1TV1 CBOIO 
AiRnbHiCTb Ha 6e3nepepBHi~ OCHOBi. 

• 04iH10eMo JaranbHe noAaHHR, cTpyKTypy Ta 3MiCT cpiHaHcoeor 3BiTHOCTi BKnl04HO 3 po3KPV1TTRMV1 
iHcpOpMa4i"I, a TaKO>K Te, 4V1 noKa3ye cpiHaHCOBa 3BiTHiCTb onepa4ir Ta nOAi"I, L40 noKnaAeHi B 
OCHOBY fl CKnaAaHHR, TaK, L406 AOCRrTV1 AOCTOBipHOro BiA06pa>KeHHR. 

Mvi noBiAoMnReMo rnM, Koro HaAineHo Ha~BV1L4V1MV1 noBHOBa)l(eHHRMvi , iHcpopMa4i10 npo 3annaH0BaHvi~ 
o6cRr i 4ac npoBeAeHHR ayAV1TY Ta cyneei ayAviTOpCbKi pe3ynbTarn , BKnl04al04V1 6yAb-RKi cyneei 
He.QoniKV1 3aXOAiB BHyTpiWHbOro KOHTponlO, BV1RBneHi HaMV1 niA 4ac ay.QviTy. 

Mvi TaKO)I( Ha.QaE:MO TV1M , KOro HaAineHO Ha~BV1L4V1MV1 noBHOBa>Ke HHRMV1 , TBep.Q>KeHHR, LllO MV1 BV1KOHanvi 
Bi.QnOBiAHi ern4Hi BV1MOrV1 LllOAO He3ane>KHOCTi, Ta noBiAOMnRE:MO "IM npo BCi CTOCYHKV1 ~ iHWi nV1TaHHR, RKi 
MOrnV1 6 o6r'pyHTOBaHO BBa>Karncb TaKV1MV1, LllO BnnviBalOTb Ha Haw y He3ane)l(HiCTb, a TaKO)I(, Ae 4e 
3aCTOCOBaHO, L40AO Bi.QnOBiAHV1X 3aCTepe>KHV1X 3aXOAiB. 

3 nepeniKy BCix nviTaHb, iHcpopMa4iR LllOAO RKV1X Ha.QaBanaCb TV1M , KOro HaAineHO Ha~BV1L4V1MV1 
nOBHOBa>KeHHRMV1, MV1 BV13Ha4vinvi Ti , L40 Manvi Ha~6inbwe 3Ha4eHHR niA 4ac ayAV1TY KOHCOni.QOBaHO°I 
cpiHaHcoeor 3BiTHOCTi noT04HOro nepio.Qy, T06TO Ti, RKi e Knl040BV1MV1 nviTaHHRMvi ayAviTy. Mvi onvicyeMo 4i 
nV1TaHHR B CBOE:MY 3BiTi ay.QV1TOpa , KpiM BvinaAKiB, RKL40 3aKOHO.QaB4V1M 4V1 perynRTOpHV1M aKTOM 
3a6opoHeHo ny6ni4He p03KpV1TTR TaKoro nV1TaHHR, a6o RKL40 3a BKpa~ BV1HRTKOBV1X o6cTaBV1H MV1 
BV13Ha4aE:MO, LllO TaKe nviTaHHR He cniA BV1CBiTnlOBarn B HaWOMY 3BiTi , OCKinbKV1 HeraTV1BHi Hacni.QKV1 
TaKoro BV1CBirneHHR MO)l(YTb 04iKYBaHO nepeBa)l(V1TV1 ~Oro KOpV1CHiCTb .QnR iHTepeciB rpoMa.QCbKOCTi. 



A Crowe 

3BiT W,OAO BMMOr iHWMX 33KOHOA3B~MX i HOpMaTMBHMX aKTiB 

Y BiAnosiAHOCTi AO BlllMOr 3aKoHy YKpafHlll «npo ayAlllT cpiHaHcosor 3BiTHOCTi rn ayAlllTOpCbKY AisrnbHiCTb» 
ayAlllTOplll MafOTb HaAaTlll AOAaTKosy iHcpopMal.lifO. 

MafOTb HaAaTlll AOAaTKOBY iHcpopMal.lifO Ta 3anesHeHHs:l. 

0CH08Hi BiOOMOCmi npo ayoumopCbKY cpipMy 

n osHe Ha~MeHyBaHHs:l 

Micl.le3HaxOA>KeH Hs:i 

IHcpOpMal.lis:l npo BKnfOYeHHs:l AO Pee:cTpy 
ayAlllTOPCbKlllX cpipM Ta ayAlllTOpis 

Ha~MeHysaHHs:i opraHy, s:!Klll~ nplll3HaYlllB cy6'e:KTa 
ayAlllTOpCbKOI Ais:lnbHOCTi Ha npoBeAeHHs:l 
o6os's:i3KOBOro ayAlllTY 

,QaTa nplll3HaYeHHs:l cy6'e:KTa ayAlllTOpCbKO'( 
Ais:inbHOCTi 

TpvisanicTb sviKoHaHHs:i ayAlllTOpcbKoro 3aBAaHHs:i 

TOB AyAlllTOpCbKa KOMnaHis:i «Kpoy YKpafHa» 

04070, M. KlllfB, syn. CnacbKa, 6yA. 37 

HoMep pee:cTpal.lif a Pee:cTpi ayAlllTOpis Ta 
cy6'e:KTiB ayAlllTOpcbKOf Ais:inbHOCTi 3681 

Cy6'e:KT ayAlllTOpCbKOf Ais:inbHOCTi, s:i Klll~ Mae: npaso 
npoBOAlllTlll 06os's:13KOBlll~ ayAlllT cp iHaHCOBO'I 
3BiTHOCTi 

Cy6'e:KT ayAlllTOpCbK0·1 Ais:inbHOCTi, s:iKlll~ Mae: npaso 
npOBOAlllTlll o6os 's:i3KOBlll~ ayAlllT cpiHaHCOBOf 
3BiTHOCTi niAnplllE:MCTB, l..LlO CTaHOBns:ITb 
cycninbHlll~ iHTepec 

PiweHHs:i yYaCHlllKa 

05.05.2020 (npoToKon NQ28-1) 

2-~ piK 

AyAviTopcbKlll~ 3BiT y3roA>KeHlll~ 3 AOAaTKOBlllM 3BiTOM Ans:i ayAviTopcbKOro KOMiTeTy. 

Mlll He HaAasanlll nocnyrn, 3a6opoHeHi 3aKOHOAaBCTBOM. 

KnfOYOBlll~ napTHep 3 ayAlllTY Ta cy6'e:KT ayAlllTOpcbKO'I Ais:inbHOCTi He3ane>t<Hi BiA KOM naHif nplll 
nposeAeHHiayAlllTy. 

Mlll He HaAasanlll iHwi nocnyrn, KpiM nocnyr 3 o6os's:i3Kosoro ayAlllTY, Ta nocnyr, l..LlO po3Kpl11Ti y 3BiTi npo 
ynpasniHHs:l a6o y cpiHaHCOBi~ 3BiTHOCTi. 

napTHepoM 3aBAaHHs:l 3 ayAlllTY, pe3ynbTaTOM s:IKOrO e: l.le~ 3BiT He3ane>KHOro ayAlllTOpa, e: Birnni~ 
rasplllw. 

napTHep I 

#100594 y PeeCTpi ayA~TOpis Ta 

cy6'eKTiB ayA~TOpCbKO'i AiflflbHOCTi 

M. Klll.ls, YKparHa 

26 TpaBHs:l 2020 poKy 



.AOJIBTOK I 
110 Hauio11anb11oro nonm1<e1111J1 (CTB1utapiy) 
6yxranTCpcbKOro o6niKy I "3aranbHi e11Mom no <j>i11a 11conol 3nin1ocri" 

):lorn (piK, MiOJIUb, '1110110) 
niJJ.npHCM01ll0 TOllAPUCTBO 3 O EMEiICEHOIO m .nn om,nA.JI I. IIICTIO "<l>IHAIICOBA KOMIIAlilll 38 ewnoY 

",llIHEPO" 
Tep11ropiJ1 3aKOATYY 

Opra11iJauill110-11pasona 4>opMa roo110JJ.ap1oea1111J1 Tonnp1101110 3 06Me>Ke11010 ni.nnoni.na11b11iono 3a KOn<l>r 
BH.n CKOllOMi•moi .1tiJ1llbllOOTI i11wi BH.l!H KpC.ltlllJDRllllJI 38 Kl3E,l:I 
Cepe.n11 J1 KinhKion. npm1im111Kin I 224 
A.npeon, re11c<~o11 ny111111J1 CypH Konn, 6y.n-.-=3,..., ""'n""IT"'E"'· ""P""'A_A,,__~-1."""K11=='!""B,...,-=0"'3"""03"'"5=-------------------=5-=-o=-30"'1""1"'0,..---

o.nm1111tK DllMipy: 1110, rpll. 6eJ .l!CCJITKODOf'O 3118Kll (OKpiM p03.ltiny JV 3niry npo <jlillRllCODi pe3yllhT8TII (3niry npo CYKYllllllH .l!Oxi.n) (<j1opMn 
N22), rpowoni noKR3HllKH JIKOro 11nno.1tJ1TbCJ1 o rp11n11J1x 3 K0 11il!Kaw1) 
CK11n.ne110 (3po611n1 no3110•1Ky "v" y ni.nnoni.n11ill K11in11111i): 

38 no11o>Ke1111J1Mll (orn11.nnprnM11) 6yxra11repcbKoro o6niKy 
38 MiilmRpO/lll llMH OTilll.l!RPTIIMll <l>i 11011conoi Jnin100Ti 

Erum11c (3uiT npo <j>lunucoouii cT1111) 
11a 3 1 r py111111 2019 p. 

KO.l{H 
2020 101 I OJ 

4 J350844 

8038900000 

240 
64.92 

<l>op•rn .Ml ICon 30 ,nlCY.Ai 1801001 

Ko11 Ha no•mToi< IIn 1<i11c11t. 
AKT IIB pAllh'il 3BiTuoro ncplo11y 3niT11oro ncpio/IY 

1 2 3 4 

I. Ilco6opoT11i 11h-r111m 
Hc•mrepinnh11i aK111n11 1000 10 770 24 975 

nepnic11n onpTion. JOO! 11 96J 30 370 
118KOllll'ICll8 8MOp1113llltiJI 1002 1191 5 395 

He3noepwe11i Knnirn11b11i i1mecn111ii 1005 - 5 516 
Oc110011i 3aco611 1010 I 716 3 464 

nepnioua nnpTion. 1011 2 382 6 797 

31100 1012 666 3 333 
hmeonuti ll 11n ucpyxoMicn. 101 5 - -

n epoioua B8pTIOTb i1meon11Jill11oi 11epyxoMOCTI 101 6 - -
31100 i11oeon11till11oi 11cpyxoM00Ti 1017 - -

):loorooYpoKooi 6io11ori•111i RKT111111 J020 - -
n cpnionn DRpTIOTh .l!OllrOCYpOKODllX 6io11ori•tt1 JIX llKTIIOiD 102J - -
HnK01111•1c11n nMoprn301JiJ1 .nooro0Yp0Kon11x 6io11ori•11111x nKrnoi s 1022 - -

):loorooYpOKOoi 4>i11011cooi i11oeon11Jii: 

JIKi o6niKOD)'IOThCJI 30 MCTO.l!OM Y' IBOTI 8 Kanirnni 

i1111111x 11i.nnp11CMOTB 1030 - -
inwi <l>i11n11coni i11oecrnuii 1035 - -

,l:loerooYpOKonn .ne6iropcbKa 306opronn11icn. 1040 - -
Bi.ncYp0•1e11i no.nnn<0ni OKTIIDH 1045 - 2973 
ry.nni11 J050 - -
Bi.1tCYpO'IClli OKOiJ1111ill11i BllYp8TII 1060 - -
3a1111woK KOWTID y UCllYpOlliJODOllllX CYp8,''i:ODllX pe3eponnx <l>on.nnx 1065 - -
!11wi 11eo6opo111i OKTIIDH 1090 - -
Y ci.oro 311 po311lnoM I 1095 12 486 36 928 

II. 06opoT11i 11h-r11n11 
3nnaoH 1100 67 244 

B11po61111'1i 30110011 1101 67 52 

He3nncpwe11c n11po611111tn10 1102 - 192 
r oronn npo.nyKuiJ1 1103 - -
TonnpH I J04 - -
n oro•mi 6ionori•tt1 i OKTllOll 1110 - -
):len0311TII nepeCYpllX)'DOllllll 1115 - -
BeKceni o.ncp>Knni 1120 - -
):le6iropcbKll 3a6oproonnicn. 38 11po.nyKui10, ronnp11, po60111, nocnyrn 11 25 120 782 350 059 
):le6iropcbKO 3a6oproon11ion. 3a po3paxy11Kn•m: 

38 811.l!OllllMll 8081108MH 1130 788 3 204 
3 610,lllKCTOM 11 35 - -
y TOM)' 'lllOlli 3 110.l!OTKY 110 11p116yroK 11 36 - -
):lc6iropcbKn 306oproon11ion. 30 po3pa'l.J'llK8MH 3 11apnxona1111x .noxo.nio 11 40 12 804 53 378 

):le6iropcbKa 3a6opronn11ion. 30 po3pa>.J'llKaM11 i3 ouyYpiw nix po3pa'l.J' ll Kio 1145 - -
l11wa noro•111n 11c6iropcbKn 306opronn11icn. 1155 1 312 -
n oro•111i ~linnucon i iuoecrnuii 1160 - -
rpowi TB IX CKDiDllllCllTII 1165 6 35 1 1 313 
roTinKa 1166 - -
Pa'l.J'llKll n 6n11Knx 1167 6 35 1 I 313 
8 11Ypnrn •mll6y111 ix ncpio.ni n 1170 553 -
lincTKa nepCOYp8,XOOll Kn y OYpOXODllX pc3epnax 11 80 - -
y TOMY •111011i o: 1181 - -
pe3cpnax .l!ODf'OCYpOKOBllX 306oo'J138Hb 

pe3cpnax 3611TKin 060 pe3cpnax nnne)l(llllX n1111110T 11 82 - -



pc3epnnx 11c3npo611e1111x npeMiii 11 83 - -
i11w11x CTpnxonnx pe3eponx 1184 - -
Imui 06opo111 i aKTimn 1190 I 372 11 301 

Y ci,oro 3n po311ino>1 II 1195 144 029 419 499 

ill. llcouopon1i llh."TllDll, yrp11Mynn11l 11n11 npo11m+:y, TR rpyn11 DllUy,-TR 1200 - -
f.nJHlllC 1300 156 515 456 427 

fl nc11n 1<011 Iln no•lllTOK lln t.:illCllb 
Pll/11'."ll 30Jn1oro ncnlonv 3oh11oro ncnionv 

I 2 3 4 

I. Bnac1111il """nhM 
3npccc1poon1111ii (11niios11ii) Ka11irn11 1400 51 909 51 909 

l311ccK11.no11e3apeecipoon11oro crnry111oro KaniTSJI)' 1401 - -
KnniTS11y11oot1i11KaX 1405 - -
}_\OJVlTKOll llH KaniTSll 1410 60 641 -
fa1iciii11 11 i111oxi.n 1411 - -
I-lnK01111•1c11i Kypconi pi31111ui 1412 - -
Pe3cpm111ii Kanirn11 1415 - -
1-lcpo3no.ni11e1111ii np116yroK (11en0Kp11111ii 36nroK) 1420 (52 645) (19 755) 

l-lcon11n•.1e1111n KaniT8JI 1425 ( - ) ( - ) 
l31111y•1c1111ii Kanirn11 1430 ( - ) ( - ) 
l111ui pc3cpo11 1435 - -
Yci.oro 3n poJ,ninoM I 1495 59 905 32 154 

II. Jl.ourocrr101wni 3ouon'113n111111 J 3nuro11c•1c111111 
l3i11c11>0•1c11i no.narKoni 3o6on'M3l\ llllM 1500 - -
nc11ciii 11i 3060B'H381111H 1505 - -
J_(ourocipoKosi Kpe.n11111 6m1Ki11 1510 - -
I11111i 11onrocip0Koni 306on'n3n1111n 1515 - -
JJ.osrocipoKoni 3a6e3ne•1e111u1 1520 - -
JJ.ourocipoKoni 3a6e311e•1e1111n 011ipaT nepco11all)' 1521 - -
Uinbone <l1i11n11cyoa1111R 1525 - -
E11nro11ilt11a 11on0Mora 1526 - -
Cipnxoni pc3epn11 1530 - -
y TOMY •111c11i: 153 1 - -
pe3CJ>ll l\OIJl'OC1p0KOBllX 306ou'M3llllb 

JlC3CJlll 3611TKin n6o pC3CJlll IUIJIC>Kll llX DHllllflT 1532 - -
pc3cpu 11c3npo611e1111x 11peMill 1533 - -
i11mi cipnxooi pc3epn11 1534 - -
hmec11111i ll 11i Ko11ipnKTit 1535 - -
npu301lllii <110 1111 1540 - -
Pe3epo 11a 011n11ary 11>KCK-no1y 1545 - -
Yci.oro 30 po31dno>1 II 1595 - -

m. Il0To•111l 30Gon' 11311111111 I 31lUC311C'ICllllR 
KopoTKocipoKooi Kpe1111r11 6n11 Kio 1600 - -
13eKCClli 811.Qalli 1605 - -
noro•111n KpC.QllTOpCbK8 3a6oproon11iCTh Ja: 

.noorocTpOKOBllMll Jo6on'R38 11 JIMMll 1610 - 132 110 
ronapu, po60111, nocnyrn 1615 15 741 59 831 

p03Jlfll\)'ll K8Mll 3 6101\>KCTOM 1620 633 I 866 
y TOMY •111c11i 3 no.nnTKy 11a 11p116yroK 1621 - -
po3paxy11KaMH Ji cipaxy11a1111n 1625 197 317 

po3pnxy11KaM11 3 01111a111 11pm1i 1630 1 738 3 405 

noro•ma K(>CllllTO(>CbKO 3a6oprODlllliCTh 38 011ep>KRllllMll aDa llCOMll 1635 45 -
lloT0•111a KJlCllfiTOpChKll 3n6oproon11icn, 38 po3p8>.)' llKOMll 3 Y'IRCllHKaMH 1640 - -
noro•111a KJlCllllTOJlCbKa 3060proou11icTh i3 Bllyipiwnix p03pnxynKiB 1645 - -
noro•111n K(>C/IKTOpCbK8 3a6oproon11iCTh 38 C1-p8XOBOIO ,niRllblliCTIO 1650 - -

n oro•mi 3n6e3ne•1e1111J1 1660 - 4 491 

JJ.oxo.nn ~mll6ymix ncpio.nio 1665 - 16700 

I3i11c1po•1e11i K0Micill11i .noxo.n11 oi.n nepecipaxooHKiB 1670 - -
Iuwi noro411i 3o6on'R3n1111J1 1690 78 256 205 553 

)' CbOl"O 311 Jl0311iJIOM ill 1695 96 610 424 273 

IV. 30Goo'mn111111, 11on'J13n11i 3 11coGopoT1111M11 fll'."TllllHMll, 1700 - -
yrp11Myun1111M11 11n11 npo.naa.-y, Tll rpy1fa~111 n116yr1'11 ' 

V. 'lucTn unpTicTb !ll'."Tnnln 11e11cpa.-i11111oro nc11cln11oro <j>o1111y . 1800 - -
l)anu11c . 1900 156 515 456 427 

ICcpiu11111c Bcccnuii Imm OncKcn11.z.pon11•1 

lono111111lr 6yxrnnTcp ronooi11a Onc11n Dono.z.11~111piima 

B 1131m•mcn,c11 B nop1111Ky, ocTS1101111e110My ue11ipa11i,11 M oprn110M n11Ko11ao•1oi' 011a1111, 1110 pcani3yc 11epman11y 11011in1Ky y c<l>cpi crnrnc111K1t. 



KO,n:H 
,[{aTa (piK, MiCSIUb, •mcno) 2020 I 01 I 01 

Ilmnp11cMCTDO TOBAPHCTBO 3 OEMEJKEHOI-0 BIJl:IlOBIJl:AJibHICTIO 3a £,[{PITOY 41350844 
''<l>IH.AHCOBA KOMIIAHUI '',n:IHEPO'' 

(11nlb1e11yoa1111 M) 

3niT npo <Jihrnnconi pe3yJli:.rnTu (3niT n po cyu:ymmii AOX iA) 
3n Pu( 2019 p. 

<l>opMa N2 KoA 3a ,[{KYJ.:{j 1801003 
I. <l>IH.AHCOBI PE3YJibTATH 

3a aua.riori•mu ii 
CTaTin KoA 3a 3niT1mii ncpioA 

)HIJll(l\ ncpioA noncpcA111.oro 
llOICY 

1 2 3 4 
llHCTHH .noxi.n ni.n pcani3aui1 npo.zzy1mi1 (TOBapiB, po6iT, noc.ll)'r) 2000 454 427 89 449 
l/ucmi 3opo6J1e11i cmpoxo8i npe.Mif 2010 - -

npe.Mif nionucoui, 8CUI080 cy.Mo 2011 - -
npeMit; nepeoo11i y nepecmpoxy801111R 2012 - -
3.Miuo pe3ep8y 11e3opo6J1e11ux npe.Miu, aCU1oao cy.Mo 2013 - -
3.Miuo l/ocmKu nepecmpoxo8uKia y penpai 11e3opo6J1e11ux 2014 - -
npe.Mhl 

Co6iBapTicTu peani3oBattoi' rrpo.n:y1mil 
(roBapin,po6iT, nocnvr) 2050 ( - ) ( - ) 
l/ucmi no11ece11i 36umKU 30 cmpoxoaU.Mu aunJ1omct.lvtu 2070 - -
BMOBllH: 

rrpH6YfOK 2090 454 427 89 449 
36HTOK 2095 ( - ) ( - ) 

J{oxiO (aumpomu) <JiO 3.MillU y pe3epaax 00820CmpoK08UX 2105 - -
30608 'R301/b 
J{oxio (aumpomu) aio 3.Miuu i11wux cmpaxoaux pe3epaia 2110 - -

3.Miuo iuwux cmpoxoaux pe3epaia, 8CU1oao cy.Mo 2111 - -
3.Miuo l/OCmKu nepecmpoxoauKia a iuumx cmpaxo8ux pe3epaox 2112 - -

lHIIJi onepal{iHHi .D.OXO.D.H 2120 832 11 8 116 260 
y mo.My l/UCJli: 2121 - -
OOXiO 8iO 3MiNU aopmocmi OKlnU<Ji<J, RKi Ol/illfO/Oln bCJl 30 
cnpoaeo;mao10 aopmi cm10 

ooxio aio nepaic11020 au31101111R 6ioJ10Zil/11ux manu8i8 i 2122 - -
ciJ1bCbK020cnooapcbKol' npooyK11il' 
OOXiO aiO <JUKOpUClnGl/llR KOULmia, <JU<JiJlbl/el/UX aio 2123 - -
onooom KY<JG/11/Jl 

A.D.Mitticlpanmtti BHTJJ8TH 2130 ( 162 810 ) ( 61 614 ) 
BHTJJani Ha 36yr 2150 ( 245 548 ) ( 41 778 ) 
lmlli onepal{iwtti BHT}JaTH 2180 ( 808 177 ) ( 143 858 ) 

y mo.My l/UCJli: 2181 - -
aumpomu aio 3Mi11u aopmocmi OKmuaia, RKi oz1i11101ombCR 30 
cnpoaeom1ao10 aopmicm10 

aumpomu aio nepaicnow aU311G1111J1 6ioJ10Zil/11ux oKmuaia i 2182 - -
CiJlbCbKOWCnooapCbKOi' npooyKt{it 

<I>i11a11cOBllH J>C3YJlbTaT Bitl. oncpat.(iii11o'i tl.iSJJlbllOCTi: 
npH6yroI< 2190 70 010 -
36HTOK 2195 ( - ) ( 41 541 ) 

.l{oxo.n ni.n )"-IaCTI n I<aniTani 2200 - -
f Hwi r!iittattcoBi .noxo.n11 2220 355 15 
Ittwi .noxo.n:11 2240 - -

y mo.My l/UClli: 2241 - -
OOXiO aio 6J1azooil111ol' OOnO.MOZU 

<!>iHaHCOBiBHT}JaTH 2250 ( 32 615 ) ( 4 604 ) 
BlpaTH ni.n )"-IaCTi B 1rnniTani 2255 ( - ) ( - ) 
lHwi BHlpaTH 2270 ( - ) ( - ) 
llpu6ymoK (36umoK) aio anm1ey i11</JJ1J11fil' 110 .Mouemopui cmommi 2275 - -



<l>i11aHCOBHH pe3yJJbTHT JJ.O OllOJJ,aTtcynamm: 
rrp 116yTC)I( 2290 37 750 -
3611TOI< 2295 ( - ) ( 46 130 ) 

B111parn (mxi.u.) 3 110.11.aTI<y Ha rrp116yroI< 2300 - -
ITp116yroI< (3fo1.ror<) Bi.JJ. rrp11n111-1eHol .u.innhHOCTi nic1rn 2305 - -
ono.u.arKyBaHHH 
qHCTllH c~illlll·ICOBHH peJyJJhnlT: 

np116yro1< 2350 37 750 -
3611TOI< 2355 ( - ) ( 46 130 ) 

II. CYKYilHIIH ,ll,OXI,ll, 
3a a11MoriL11n1i1 

CTaTTfl KoJJ. 3a 3BiTIIHH ncpioJJ. 
PSIJJ.ICH nepioJJ. nonepeJJ.HbOro 

porcy 
1 2 3 4 

JJ:oouiHr<a (yui1-1I<a) Heo6opoTHl1X arcmnin 2400 - -
JJ:oouiHI<a (yuiHI<a) Cj)iHaHCOBl1X iHC1-p)'MeHTiB 2405 - -
Ha1<onw1eHi rcypcoBi pi31-111ui 2410 - -
lJ.acma i1-1111oro cyr<ynHoro .u.oxo.ny acouii1onaHMX Ta cninhHl1X 2415 - -
m.u.np11€MCTB 
IHw11i1 cyI<ynm1i1 .11.oxi.11. 2445 - -
Iuw11i1 cyrcynmril JJ.OXiJJ. JJ.O onoJJ,aTicyna11m1 2450 - -
ITo.u.aroI< Ha np116yror<, noB ' n3aH11i1 3 iHrn11M cyeyn1-111M .11.oxo.11.oM 2455 - -
I11wHi1 cy1cymmi1 JJ.OXiJJ. niCJJn ono,uaTicyna1-11-1rr 2460 - -
Cyrcynmu1 .uoxi.u (cyMa 1rnJJ.1dn 2350, 2355 rn 2460) 2465 37 750 (46 130) 

III. EJIEMEHTII OilEPAIJJHHIIX BIITPAT 
3a HHMOfiLJHllll 

H~nna CTaTTi Ko.u 3a 3BiTllHM ncpio.u 
pnJJ.rca nepiOJJ. nonepe,u111>oro 

porcy 
1 2 3 4 

MarepianbHi 3a-r-pan1 2500 1 051 415 
B11-r-paT11 Ha onnary npaui 2505 64 201 20 580 
Bi.u.paxysaHHH Ha couianhHi 3axo.11.11 2510 12 698 4 130 
AMopTH3auin 2515 6 872 1 737 
IHwi onepauii11-1i B11-r-pan1 2520 1 131 714 220 388 
PaJoM 2550 1 216 536 247 250 

IV. P03PAXYHOK IlOKA3HIIKIB IlPIIEYTl(OBOCTI AKIJJH 
3a a11aJJori•m11l'1 

HaJna cTa1Ti I(o.u 3a JBiTllHH nepioJJ. 
J)SIJJ.ICll nepioJJ. noncpem11>oro 

porcy 
1 2 3 4 

Cepe.11.1-1hopi•ma rci.nhrcicTh rrpocTHX armii1 2600 - -
C1<0p1-troBaHa cepe.11.1-1hopi•ma I<inh1cicTh rrpoCT11X a1mii1 2605 - -
lJ.11CT11H np116yroI< (3folTOI<) Ha 0.11.HY npOCT)' aI<UiIO 2610 - -
C1<0p11rosaH11i1 •mcr11i1 rrp116y,ror< (36nro1<) Ha 
OJJ.HY rrpocry armi10 

,.. 
\~ 2615 - -

JJ:11siJJ.e1-1.11.11 Ha 0.11.ey npocry armim ':"'.. ' " 2650 - -

l(epiu11111~ ~ - _. ~ Bece1ml1 l1urn 011eKca1-1.npoo114 

~~ ~~~~~~r-0_11_o_oi_11_a_0_11e_1_ia_B_o_110_.n_11~M~11-pi_m_ia~~~~~~ 
fOJlOOlllli'i 6yxraJ1Tep 

•I { 



KO,llYI 
.[\am (piK, MiCllllb, ' IHcno) 2020 I 0 I I 0 I 

ni.nnpHt MCTBo TODAPHCTDO 3 OI>ME'.>ICEJ-1010 Dl,[(IlOD~AJiblllCrIO "<l>IHAI-ICODA 
ICOMilAHISl ",[(IHEPO" 

(11aliMe11yBa1111ll) 

3BiT npo pyx rpowomu 1courrin (Ja npsiMHl\I MeTO.UOM) 
Ja Pi1c 2019 p. 

3a C,llPflOY 4 1350844 

<l>opl\m N 3 Ko.I( 3a .Z:lI<Y .z:q 180 I 004 

CTarrn Ka.u. 3a JsiTHHH nepia.u. 3a attanari•rn11i-1 nepia.u. 
nanepeJJ.HbOra POKY 

1 2 3 4 
I. Pyx 1cowTil3 y pcJyJ11>TaTi oncpm.,1iH11oi' .nisiJtb11ocTi 

Ha.uxam1<emrn ni.u.: 
PeaJiiJauii' npa.u.yKl..lii' (msapis, pa6iT, nacnyr) 3000 425 071 -
Ilasepttemrn na.u.aTKiB i J6apis 3005 - -
y TOMY •rncni na.u.aT1cy Ha .u.a.u.aey sapnCTb 3006 - -
U.inhonoro cl>ittattcynaHHJI 3010 - 152 
Ha.u.xaw1<emrn ni.u. aTpHMaHHJI cy6c11.u.ii-!, .u.aTauii-1 3011 - -
Ha.uxaw1<emrn anaHcin ni.u. nm<ynuis i JaMas1-1mcin 3015 142 -
Ha.u.xaw1<eHHJI ni.u. nanepHeHHJI asaHcin 3020 2 136 22 
Ha.u.xa.lJ.)I<eHHJI si.u. ni.u.caTI<iB Ja JaTIHlll1<aM11 t<alllTiB Ha 
TIOTO'IHHX paxym<ax 3025 355 -
Ha.u.xa.lJ.)l<eHHJI ni.u. 6ap>1rn111cis Heycmi:hrn (lllTpacjiis, ne1-1i) 3035 832 118 7 127 
Ha.u.xa.lJ.)I<eHI-151 ni.u. anepauiiiHai' apc1-1.u.11 3040 - -
Ha.u.xam1<emrn ni.u. OTpHMaHHJI paMTi, asTOpCbt<HX 3045 - -
BHHaropa.u. 

Ha.u.xa.lJ.)l<emrn ni.u. CTpaxanHX npeMiH 3050 - -
Ha.u.xa.lJ.)l<eHHJI cpi1-1a1-1casHX ycTa1-1an ni.u. noncpHeHHJI naJHJC 3055 2 367 772 440 232 
I1-1wi HaJJ.Xa.lJ.)I<eHt-01 3095 667 667 
B11Tpa'taHHJI Ha annary: 
Tanapis (pa6iT, nacnyr) 3100 ( 960 433 ) ( 61 288 
Ilpaui 3105 ( 64 200 ) ( 15 171 
Bi.u.paxynaHb Ha cauianhHi Jaxa.u.11 31] 0 ( 12 551 ) ( 7 930 
3a6an 'nJaHh 3 na.n.aTI<is i J6apis 31] 5 ( 26 263 ) ( 1 890 
B11Tpa•taHHJI Ha annary Ja6as'maHh 3 na.u.aT1cy Ha np116ymK 3116 ( - ) ( -
BHTpa•taHHJI Ha annal)' Ja6as'n3aHh 3 na.u.aT1<y Ha .u.a.u.aey 3117 ( 8 879 ) ( l 502 
Bap'I'ICTh 
BHTpa•1auun ua onnary 306on'n3aHh 3 iuw11x no.u.an<la i 36opia 3118 ( 3 150 ) ( 388 
BHTpa•tamrn 1-1a annal)' anaHcin 3135 ( 12 943 ) ( 788 
B11Tpa•tamrn Ha annal)' nonepHeHt-01 anaHcin 3140 ( 1 355 ) ( -
B11Tpa'taH1rn Ha annal)' uinhanHX BHec1cin 3145 ( 78 969 ) ( 155 
B11Tpa•taHHJI Ha anJial)' 3a6as'513aHh Ja cTpaxaBHMH ( ) ( 
J<aHTpaJITaMH 3150 - -
B11Tpa•taHHJI <l1iHaHcanHX ycrnHan Ha HaJJ.aHHJI naJHJC 3155 ( 2 696 215 ) ( 523 928 
IHwi BHTpa•taHt-01 3190 ( 5 107 ) ( 7 449 
lfocT11i1 pyx 1comTiB ni.n onepauii111 o'i .ninJJ1>11ocTi 3195 -229 775 -170 399 

II. Pyx KOmTiB y pcJyJJi,rnTi i1mccrnuili11o'i .nisiJJi,11ocTi 
Ha.u.xaw1<eHHJI ni.u. peanbauii': 
d>iHaHCaBHX i1-meCTHU.iH 3200 - -
Hea6apaTHHX aJ<THBiB 3205 - -
Ha.u.xaw1<eHHJI ni.u. aTpHf\taH11x: 
BJJJ.CaTl<JB 3215 - 15 
.u.1m1,u.eH,u.rn 3220 - -
Ha.u.xam1<eHHJI ni.u. .u.ep11nanmia 3225 - -
Ha.u.xam1<eHt-01 ni.u. noraweHHJI naJHI< 3230 - -
Ha.u.xam1<eHHJI ni.u. n116yrrn .u.a•iipHharo ni.u.npHE:MCTna Ta 

iHwai' racna.u.apch1<ai' a,u.11H11ui 3235 - -
Ji.1wi 1-1a.u.xa.lJ.)I<eHI-OI 3250 - -

) 
) 
) 
) 
) 
) 

) 
) 
) 
) 
) 

) 
) 



B11Tpa•rnHw1 Ha np11.n.6aHwi: 
cjJiHaHCOBHX iHoeCTHIJ,iH 3255 ( - ) ( - ) 
Heo6opOTHHX a1crttBiB 3260 ( - ) ( 5 531 ) 
B11nnaT11 3a .n.ep11oaT11saMH 3270 ( - ) ( - ) 
BttTµa'JaHHJI 1-1a 1-1a.11.aHHJI n03HK 3275 ( - ) ( - ) 
B11Tpa•rn1-1w1 Ha np11.n.6amrn .n.0•1ipHbOro ni,nnpHE:MCTBa Ta ( ) ( ) 
IHWOJ rocno.n.apCbI<Ol 0.11.HHHIJ,i 3280 - -
I1-1wi nnaren<i 3290 ( - ) ( - ) 
l.J11CTllH pyx 1rnmTiB Bi.U iHBecnn~ii111o'i .uistJibllOCTi 3295 - -5 516 

III. Pyx 1rnuniB y peJyJibTllTi <)>i11a11c0Bo'i .uistJibHOCTi 
Ha.11.xo,IJ)1<e1-1w1 oi.n.: 
Bnac1-1oro 1rnnirnny 3300 617835 39 553 
0TµHMaHHJI n03HI< 3305 - 138 157 
Ha.n.xo.n.>1<e1-1HJI si.n. npo.n.a>K)' •racTKM s .n.0•1ipHbOMY 
ni.n.npttE:MCTBi 33 10 - -
IHwi tta.n.xo.11.>1<e1-1HJI 3340 - 5 424 
B11Tµa•rnI-Iw1 Ha: 
B111cyn snacHHX a1<uii1 3345 ( - ) ( - ) 
DoraweHHJI n03HK 3350 357 251 -
Cnnary .n.11oi.n.eH.n.io 3355 ( - ) ( - ) 
B11Tµa•raHHJI 1-1a cnnary si.n.coT1cis 3360 ( 35 587 ) ( 3 081 ) 
B11Tpa•rnI-Im1 Ha cnnmy 3a6oprosaHOCTi 3 <l>iHaHcosol 3365 ( - ) ( - ) 
opeH.11.11 

BttTpa•raHWI Ha npH.n.6aHWI •rncT1rn B .n.0•1ipHbOMY ( ) ( ) . . 
m.n.npHE:MCTBI 3370 - -
BttTpa•rnHHJI Ha s11nnaT11 1-1eKOHTponbonaH11M •raCTI<aM y ( ) ( ) . . . 

3375 .11.0'IIPHIX m.n.npHE:MCTBaX - -
l1-1wi nnare>r<i 3390 ( - ) ( - ) 
l.J11cn1i1 pyx 1rnmTiB ni.u <l>immcono'i .uiSIJihHOCTi 3395 224 997 180 053 
li11CTHH pyx fllOWOBHX 1rnurriB Jll JBiTllllH nepio.u 3400 -4 778 4 138 
3am1woK I<OWTiB Ha no•JaTOK po1cy 3405 6 35 1 2 473 
BnnHn 3MiH11 san10THHX J<YPCis Ha 3an11lllOK KOillTis 3410 (260) (260) 
3anHWOI< 1<owTis Ha 1citteu,b po1cy/ ". , ' 3415 1 313 6 35 1 

Kepinm11c 

roJIOBllHH 6yxrl1JITC)l roJIOBi11a OJietrn BoJIO.UHMHpimrn 



ICO)l.11 

,Liam (piK, MiCllUb, •rncno) 2020 I 0 1 I 01 
nU.npHE:MCTBO TOBAPHCTBO 3 OEME1ICEHOIO BI)l.IlOBI)l.AJlbHICTIO "<l>IHAHCOBA Ja E:,llPn OY 4 1350844 

ICOMilAH 151 ")J,IHEPO" 
(11alh1e11y1Ja1111J1) 

3niT npo n11ac1111il mrniTaJJ 
:ia Pit~ 2019 p. 

<l>opi\ia .Nl!4 Ko.n :ia )(l\Y)I; I 1801005 

KoJJ. 3apee- KanirnJJ ,ll.oJJ.aT- PeJep- HepoJno- Heo- B11JJy- Bchoro 
PHJJ.- CTpOBa- y JJ.OOQiH KOBl1H BHl1H JJ.iJJeHHH nJJa- •teHHH 

CTaTTSI 
Ka H11H - 1cax 1caniTaJJ KaniTaJJ np116yTOK 4eHl1H KaniTaJJ 

(naHOB11H) (Heno1cp11- KaniTaJJ 
KaniTaJJ THH 

J61no1c) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3aJJ11WOK Ha no4aTOK 
POKY 4000 51 909 - 60 641 - (52 645) - - 59 905 

Kop11rynamm: 
3MiHa o6JiiI<OBOl 
nOJilTHI<H 4005 - - - - - - - -
BHITpasneHIDI nol\IHJIOI< 4010 - - - - - - - -
lttrni 31\liHH 4090 - - - - (4 860) - - (4 860) 

CKop11ronsumi1 JaJJ11-
WOIC Ha n04aTOK POKY 4095 51 909 - 60 641 - (57 505) - - 55 045 

l.J:11CTHH np116yTOIC 
(3611TOtC) Ja JniTHl1H 
ncpioJJ. 4100 - - - - 37 750 - - 37 750 

lttw11i1 cyKyn1-111i1 
JJ.OXiJJ. Ja Jninmi1 
nepioJJ. 4110 - - - - - - - -
,[(oouimca (yuimca) 
Heo6opOTHHX aICTHBiB 4111 - - - - - - - -
,[(ooui1uca {yl.{iHica) 
c}>iHaHCOBHX iHCTJ)YMCHTiB 4112 - - - - - - - -
Haicon:w1eHi 1cypcosi 
pl3HHU1 4113 - - - - - - - -
lfacrna iH111oro cy1cym1oro 
,Aoxo,ey acouiiiosaHHX i 
cniJibHHX ni,AnpHE:MCTB 41 14 - - - - - - - -
!HlllHH cy1cynHHH .noxi,A 4116 - - - - - - - -
PoJno.niJJ np116yrn:y: 
B11nnaTH nnacHHKaM 
(.AHBi,ACH,AH) 4200 - - - - - -
CnpnMynam!Jl npH6YTI<y 
,AO 3apeE:CTPOBaHOf0 
1caniTany 4205 - - - - - - - -

Bi,ApaxysaHIDI .AO 
pe3epsHoro 1<anirnny 4210 - - - - - - - -
C~ia •rncroro np116yT1cy, 
HaJie)I<Ha ,AO 610,A)ICeTy 
Bi,AnOBi,AHO ,AO 
3aI<OHO,AaBCTBa 4215 - - - - - - - -

CyMa •rncToro npH6YTI<Y 
Ha CTBOpeHHJI 
cneuianbHl1X 
(uinbOBHX) cjlOH,AiB 4220 - - - - - - - -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
CyMa 'IHCToro nptt6yr1<y 
Ha r-rnTepianhtte 
3aOX0'IeHH51 4225 - - - - - - - -
B1-1cc1<:H y<iac1u1KiB: 
Bttec1m .n,o 1<anirany 4240 - - (60 641) - - - - (60 641) 

TioraweHllil 3a6opro-
BaHOCTI 3 I<annany 4245 - - - - - - - -
BwJiy<1eHHS1 KaniTaJiy: 
B m<yn ai<1..1,iii ( 'IaCTOI<) 4260 - - - - - - - -
Tieperrpo.n,m1< Bm<yn-
JieHHX aI<I . .J,itt (•IaCTOI<) 4265 - - - - - - - -
AttyruoBamrn nm<ynne-
HHX mo.~iii (tJaCTOI<) 4270 - - - - - - - -
BHJI)"IeHllil 'IaCTI<H B 
1<amTam 4275 - - - - - - - -
3MettrneHH51 HOMiHaJib-
HOl BapTOCTi mn.1,iii 4280 - - - - - - - -
lttwi 3MiHH B 1<aniTani 4290 - - - - - - - -
Tip11.n,6a1-1llil (npo.n.a>I<) 
HeKOHTpOJibOBattoi" 
'JaCTI<H B ,[I,0'11pHbOM)' 

. . 
4291 - - - - - - - -m.n,npHE:MCTBI 

~ -
PaJOM JMiH y 1<:anirnJii 4295 - - (60641) - 37 750 - - (22 891) 

3aJ1HWOI<'. Ha KiHCLl.b • 
po Ky 4300 51 909 - - - (19 755) - - 32 154 

KepiBHHK BeceJIHM IJlJisr OJieKcatt.LJ.posw-1 

roJlOBHHM 6yxraJ1Tep 



l\O; U 1 

/ (aia ( p iK. \liCll llh. 'lllC.10) 20 19 I 0 1 I 0 1 

lli;u1p11C \ICI IJO TUU.\PI l(TUU · ~ 01; :\11·:;!\l.;HUIO Bl, ll IOUl, l,\. ll.,lll(TIU "<1>111.\llCUUA Ja CJ(PllUY -1nso8-1-1 
1\0:\ 111,\lllH ".llllEPO" 

(11alh1c11yua1 11 u1) 

3uiT 11110 u. mc1111ii i.:a11iTa:1 
rn Pi . ..: 2018 p. 

Ko.1 1a )].KY .LJ. l~_1_s_o_1 o_o_s _ _, 

Kon 3apec- KaniTaJl .l(OJlllT- Pe3ep- Hepo1no- Heo- 811Jly- Bcboro 
psin- CTpoua- y JlOOUiH K'.OB11i1 BHl1H .uiJJem1i1 rum- •1eHHH 

CTaTTSI 
K'.a Hl1H - K'.ax K'.ltniTaJl K'.aniTaJl np116yTOK'. 'leHHH K'.aniTaJl 

(naHOBHH) (HenoK'.p11- K'.aniTaJl 
K'.aniTaJl Tl1H 

3611TOK'.) 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 IO 
3am1woK'. Ha no'laTOK'. 
poK'.y 4000 32 288 - - (6 350) (20 097) - 5 8-11 

Kop11ryea~1Hsi : 

3~tiHa 06,1i I<OBOi" 
nO.llTl1Kl1 4005 - - - -

B~mpaB.lCHH5t noM11.101< 4010 - -
l1-1wi 3MiHH 4090 - - -

CK'.op11roeaH11i1 JaJl11-
WOK'. Ha n0'13TOK'. poK'.y 4095 32 288 (6 350) (20 097) 5 8-11 

411CTl1H np116yTOK'. 
(36~1TOIC) Ja JBiTHHH 
nepion 4100 - - (-16 130) (-16 l.lO) 

IHw11i1 cyK'.ynH11i1 
JlOXiJl Ja JBiTHl1H 
nepion 4110 - - -

.[J.oouiHI<a (yuiH1<a) 
HC060p0THHX aI<TMBiB 4 111 - - - -

.[J.oouiHI<a (yuiHKa) 
CjJiHaHCOBHX iHCTp~ ~lCHTiB 4112 - -

Ha1<on11•1cHi 1<ypcoei 
pt3H11Ul 4113 - - -
4acTKa iHworo cyKynHoro 
.uoxo.ay acouii1osaH11x i 

. . 
4 114 - - - - -cmnbHHX m.unpHOICTB 

IHw11i1 cy1<yn1-111i1 .uoxi.u 4116 - - - -

PoJnoLtiJl np116yTK'.y: 
B1mnaT11 Bnac1-1111caM 
(.ll~IBi.UCH.llH) 4200 - - - - -
Cnp5t:\tysaHH51 np116~TI<Y 
..:to 3apcccTposaHoro 
KamTany 4205 - - -

Bi..:tpaxysaHI-IH ..:to 
pC3CpBHOrO 1canirn.1y 42 10 - - - -

Cy~1a •rncmro np116~Tf0~ 
HaJIC)f{Ha ..'.lO 61Q.ll.)f{~· 

BI,'.lnOBl..lHO ,:tO 
3aI<OHO.llaBCTBa 4215 - - - - -
Cy~1a <JHCTOro np116yTf0' 
Ha CTBOpCHHH 
cncu1anb1-1HX 
(uinbOBHX) <IJOH.ll.iB 4220 - -



I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Cy~ia •111cToro np116~TKY 

Ha \laTc pia_lb HC 

3a o xo•1CHHSI 4225 . . 

BHec1ni riacH11teia : 

B ttc c K11 .lO Kan iTa.1y 4240 19 621 . . . 19 621 

n o r a w Ct-IHH 3a6opro -

BaHOCTi 3 KaniTam · 4245 20 097 . 20 097 

B11J1r1eHHS1 teaniTaJJy : 

B111<yn a 1cuii1 (•iacT0 1<) 4260 . . 

n c p c npO,[!,a)f( 1311Kyn-

JlC HHX ll!<t(i~i ( L1aCT0 1<) 4265 . 

A tty ,11o aaHH51 a11Kynnc-

HllX a I<uiil ( 4aCT01<) 4270 . . 

BHJl)'LfCHl-UJ LfaCT I<H B 

Ka niTa .1 i 4275 . . . . 

3~1CHWCHH>I HO~liHa,l b-

HOi' aapTOCTi a 1< uii-i 4280 . . . 

I Hwi 3~1i1rn n 1rnn iTa .1 i 4290 606.J I . ( 165) . 60 -176 

np11,l6aH HJ1(npO,la)I() 

HCKOHTp O.l bOBaHoi' 

LfaCTKH B ,lQL1ipHbOM)' 
. . 

429 1 nt,[!,npHO ICTBI . . . 

PaJ OM JMiH y teanirnJJi 4295 19 621 . 60 6-11 . (-16 295) 20 097 5-1 064 

Jam1wote Ha teiHeUb 

potey 4300 51 909 . 60 6-11 (52 6-15) 59 905 
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

1. Організація та діяльність 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «ДІНЕРО» (надалі – Компанія) 
засноване у 2017 році у відповідності до законодавства України. У 2017 році Компанія зареєстрована 
Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України як фінансова установа (свідоцтво 
про реєстрацію фінансової установи серія ФК №941 від 19.09.2017 року), а також Ліцензію на надання 
коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту (Розпорядження Національної Комісії, що 
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 10.10.2017р. № 4021). 

Місцезнаходження офісу Компанії: вул. Сурикова, 3-А, м. Київ, 03035, Україна. 

Предметом та метою діяльності Компанії є надання фізичним особам фінансових кредитів за рахунок 
власних коштів.  

Вищим органом управління Компанії є Загальні збори Учасників. Безпосереднє керівництво діяльністю 
Компанії здійснює генеральний директор.  

Станом на 31 грудня 2019 року чисельність працівників Компанії складає 223 особи (2018: 103). 

Кінцевими бенефіциарами Компанії є: АЛЬБЕРТС ПОЛ (громадянин Республіки Латвія), КРІСТАПС 
ОЗОЛС (громадянин Республіки Латвія), МАРІС КЕЙШС (громадянин Республіки Латвія), АЙГАРС 
КЕСЕНФЕЛДС (громадянин Республіки Латвія). 

Фінансову  звітність затверджено до випуску 26 травня 2020 року.  

Умови в яких Компанія здійснює діяльність 

Компанія здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які 
впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися.  

Умови функціонування економіки України в 2019 році були несприятливими. Нестабільна ситуація на 
сході України спричинила падіння економічних показників впродовж всього року. Це відповідним чином 
відображалося на показниках економічного розвитку України. 

Економіка України знаходиться в обтяжуючому стані, говорити про її зріст не приходиться. Імітація 
ключових реформ, корупція в вищих ешелонах влади, слабкість банківської системи, відсутність чіткої і 
зрозумілої стратегії економічного розвитку не дають приводу очікувати росту в найближчій перспективі. 
Зовнішні фактори зараз здійснюють мінімальний вплив на вітчизняну економіку. Низькі світові ціни на 
основні продукти експорту скоріше благо для країни, так як змушують модернізуватися, шукати і 
розвивати нові конкурентні переваги, нові ринки, нові продукти, а не просто експлуатувати старий 
ресурс. Саме рішення внутрішніх проблем дозволить Україні двигатись уперед.  

Подальший економічний розвиток залежить від спектру економічних заходів, які вживаються 
українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Компанії. Майбутнє 
спрямування економічної політики з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів 
Компанії, а також на здатність Компанії сплачувати заборгованості згідно зі строком погашення. 
Керівництво Компанії провело найкращу оцінку щодо можливості повернення та класифікації визнаних 
активів, а також повноти визнаних зобов’язань. Однак Компанія ще досі знаходиться під впливом 
нестабільності, вказаної вище. 
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2. Суттєві положення облікової політики 

2.1. Основа підготовки фінансової звітності 

Фінансова звітність Компанії підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності (МСФЗ) в редакції, затвердженій Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (Рада 
з МСФЗ), в перекладі, затвердженому Міністерством фінансів України. 

Ця фінансова звітність була підготовлена у відповідності з принципом оцінки за історичною вартістю.  

Фінансова звітність представлена в гривнях, і всі суми округлені до цілих тисяч (000 грн.), окрім 
випадків, де зазначено інше. 

 

2.2. Короткий огляд істотних положень облікової політики 

a) Класифікація активів і зобов'язань на оборотні/короткострокові і 
необоротні/довгострокові 

У звіті про фінансовий стан Компанія представляє активи і зобов'язання на основі їх класифікації на 
оборотні/короткострокові і необоротні/довгострокові. Актив є оборотним, якщо: 

• його передбачається реалізувати або він призначений для продажу чи споживання в межах 
звичайного операційного циклу; 

• він утримується головним чином для цілей торгівлі; 

• його передбачається реалізувати в межах дванадцяти місяців після закінчення звітного періоду; 

або 

• він являє собою грошові кошти або еквівалент грошових коштів, крім випадків, коли існують 
обмеження на його обмін або використання для погашення зобов'язань, що діють протягом як 
мінімум дванадцяти місяців після закінчення звітного періоду. 

Всі інші активи класифікуються як необоротні. 

Зобов'язання є короткостроковим, якщо: 

• передбачається його врегулювання в межах звичайного операційного циклу; 

• воно утримується переважно для цілей торгівлі; 

• воно підлягає врегулюванню протягом дванадцяти місяців після закінчення звітного періоду; 

• або 

• організація не має безумовного права відтермінувати врегулювання зобов'язання як мінімум на 
дванадцять місяців після закінчення звітного періоду. 

Компанія класифікує всі інші зобов'язання в якості довгострокових. 

Відкладені податкові активи і зобов'язання класифікуються як необоротні / довгострокові активи і 
зобов'язання. 

b) Оцінка справедливої вартості 

Компанія оцінює статті, які обліковуються за справедливою вартістю, на кожну звітну дату. 

Справедлива вартість є ціною, яка була б отримана під час продажу активу або сплачена під час 
передачі зобов'язання в ході звичайної угоди між учасниками ринку на дату оцінки. Оцінка справедливої 
вартості передбачає, що угода з метою продажу активу або передачі зобов'язання здійснюється: 

• на ринку, який є основним для даного активу або зобов'язання; або 

• за відсутності основного ринку, на ринку, найбільш вигідному щодо даного активу або 
зобов'язання. 

У Компанії повинен бути доступ до основного або найбільш вигідного ринку. 

Справедлива вартість активу або зобов'язання оцінюється з використанням припущень, які 
використовувалися б учасниками ринку при встановленні ціни на актив або зобов'язання за умови, що 
учасники ринку діють в своїх кращих економічних інтересах. 
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Оцінка справедливої вартості нефінансового активу бере до уваги здатність учасника ринку генерувати 
економічні вигоди або за допомогою найкращого і найбільш ефективного використання активу, або за 
допомогою його продажу іншому учаснику ринку, який використовував би цей актив найкращим і 
найбільш ефективним чином. 

Компанія використовує такі моделі оцінки, які доречні в даних обставинах і для яких доступні дані, 
достатні для оцінки справедливої вартості, і при цьому дозволяють максимально використовувати 
релевантні спостережні вихідні дані і звести до мінімуму використання неспостережуваних вихідних 
даних. 

Всі активи і зобов'язання, які оцінюються у фінансовій звітності за справедливою вартістю або 
справедлива вартість яких розкривається у фінансовій звітності, класифікуються в рамках нижче 
описаної ієрархії справедливої вартості на основі вихідних даних найнижчого рівня, які є значними для 
оцінки справедливої вартості в цілому: 

• Рівень 1 - Цінові котирування (некориговані) активних ринків для ідентичних активів чи 
зобов'язань; 

• Рівень 2 - Моделі оцінки, в яких істотні для оцінки справедливої вартості вихідні дані, які належать 
до найнижчого рівня ієрархії, спостерігаються на ринку прямо або опосередковано; 

• Рівень 3 - Моделі оцінки, в яких істотні для оцінки справедливої вартості вихідні дані, що 
відносяться до найнижчого рівня ієрархії, спостереження за якими на ринку не ведеться. 

У разі активів і зобов'язань, які переоцінюються у фінансовій звітності на повторюваній основі, Компанія 
визначає необхідність їх переведення між рівнями ієрархії, повторно аналізуючи класифікацію (на 
підставі вихідних даних найнижчого рівня, які є суттєвими для оцінки справедливої вартості в цілому) на 
кінець кожного звітного періоду. 

Для оцінки значних активів, таких як об'єкти інвестиційної нерухомості та некотирувані фінансові активи, 
а також значних зобов'язань, таких як умовне відшкодування, залучаються зовнішні оцінювачі. Рішення 
про залучення зовнішніх оцінювачів приймається щорічно керівництвом Компанії. В якості критеріїв 
відбору застосовуються знання ринку, репутація, незалежність і відповідність професійним стандартам. 
Ротація оцінювачів відбувається, як правило, кожні три роки. Після обговорення з зовнішніми 
оцінювачами комітет з оцінки приймає рішення про те, які моделі оцінки та вихідні дані необхідно 
використовувати в кожному випадку. 

Для цілей розкриття інформації про справедливу вартість Компанія класифікувала активи і зобов'язання 
на основі їх характеру, властивих їм характеристик і ризиків, а також застосованого рівня в ієрархії 
справедливої вартості, як зазначено вище. 

c) Податки 

Поточний податок на прибуток 

Активи та зобов'язання з поточного податку на прибуток оцінюються в сумі, яку очікується вимагати для 
відшкодування податковими органами або сплатити податковим органам. Податкові ставки і податкове 
законодавство, що застосовуються для розрахунку цієї суми, - це ставки і законодавство, прийняті або 
по суті прийняті на звітну дату. 

Поточний податок на прибуток, пов'язаний зі статтями, визнаним безпосередньо у власному капіталі, 
визнається у складі власного капіталу, а не в звіті про прибуток або збиток. Керівництво організації 
періодично здійснює оцінку позицій, відображених у податкових деклараціях, щодо яких відповідне 
податкове законодавство може бути по-різному інтерпретоване, і за необхідності створює оціночні 
зобов'язання. 

Відкладений податок 

Відкладений податок розраховується за методом зобов'язань шляхом визначення тимчасових різниць 
між податковою базою активів та зобов'язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності 
на звітну дату.  

Відкладені податкові зобов'язання визнаються за всіма оподатковуваними тимчасовими різницями, крім 
випадків, коли: 

• відкладене податкове зобов'язання виникає в результаті первісного визнання гудвілу, активу або 
зобов'язання в ході операції, яка не є об'єднанням бізнесів, і на момент здійснення операції не 
впливає ні на бухгалтерський прибуток, ні на оподатковуваний прибуток або збиток; 
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• щодо оподаткування тимчасових різниць, пов'язаних з інвестиціями в дочірні організації, 
асоційовані організації, а також з частками участі в спільному підприємництві, якщо можна 
контролювати терміни відновлення тимчасової різниці, та існує значна ймовірність того, що 
тимчасова різниця не буде відновлена в найближчому часі. 

Відкладені податкові активи визнаються за всіма від’ємними тимчасовими різницями, перенесеними на 
майбутні періоди невикористаними податковими пільгами і невикористаними податковими збитками в 
тій мірі, в якій є ймовірним наявність оподатковуваного прибутку, проти якої можуть бути зараховані 
тимчасові різниці, перенесені на майбутні періоди невикористані податкові пільги й невикористані 
податкові збитки, крім випадків, коли: 

• відстрочений податковий актив, що відноситься до тимчасової різниці, виникає в результаті 
первісного визнання активу або зобов'язання, яке виникло не внаслідок об'єднання бізнесів, і яке 
на момент здійснення операції не впливає ні на бухгалтерський прибуток, ні на оподатковуваний 
прибуток або збиток; 

• щодо тимчасових різниць, пов'язаних з інвестиціями в дочірні організації, асоційовані організації, 
а також з частками участі в спільному підприємництві, відкладені податкові активи визнаються 
тільки в тій мірі, в якій присутня ймовірність відновлення тимчасових різниць в найближчому 
майбутньому і виникнення оподатковуваного прибутку, проти якого можуть бути зараховані 
тимчасові різниці. 

Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну звітну дату і зменшується 
в тій мірі, в якій перестає бути можливим отримання достатнього оподатковуваного прибутку, яка 
дозволить використовувати всі або частину відстрочених податкових активів, оцінюється як 
малоймовірне. Невизнані відстрочені податкові активи переглядаються на кожну звітну дату та 
визнаються в тій мірі, в якій стає ймовірним, що майбутній оподатковуваний прибуток дозволить 
відшкодувати відстрочені податкові активи. 

Відкладені податкові активи і зобов'язання оцінюються за тими ставками податку, які, як очікується, 
будуть застосовуватися в період реалізації активу або погашення зобов'язання, виходячи зі ставок 
податку (і податкового законодавства), чинних або по суті прийнятих на звітну дату. 

Відкладений податок, який відноситься до статей, визнаних не в прибутку чи збитку, також не визнається 
у складі прибутку чи збитку. Статті відкладених податків визнаються відповідно до операцій що лежать 
в їх основі або в складі ІСД, або безпосередньо у власному капіталі.  

Податкові вигоди, здобуті в межах об'єднання бізнесів, але які не задовольняють критерії для окремого 
визнання на цю дату, визнаються згодом, в разі появи нової інформації про зміну фактів і обставин. 
Коригування відображається як зменшення гудвілу (якщо його величина не перевищує розмір гудвілу), 
якщо воно було здійснено протягом періоду оцінки, в інших випадках воно визнається у складі прибутку 
або збитку. 

Компанія здійснює взаємозалік відстрочених податкових активів і відстрочених податкових зобов'язання 
в тому і тільки в тому випадку, вона має юридично захищене право на залік поточних податкових активів 
і поточних податкових зобов’язань, і відкладених податкових активів та відстрочених податкових 
зобов'язань відносяться до податків на прибуток, що стягуються тим самим податковим органом з однієї 
і тієї ж організації, операції якої оподатковуються, або з різних організацій, операції яких 
оподатковуються, які мають намір або здійснити розрахунки за поточними податковими зобов'язаннями 
та активами на нетто-основі, або реалізувати ці активи і погасити ці зобов'язання одночасно в кожному 
з майбутніх періодів, в якому очікується погашення або відшкодування суттєвих сум відкладених 
податкових зобов'язань або активів. 

Податок на додану вартість 

Витрати і активи визнаються за виключенням суми податку від реалізації, крім випадків, коли: 

• ПДВ, який виник під час придбання активів або послуг, не відшкодовується податковим органом; 
в цьому випадку податок від реалізації визнається відповідно, як частина витрат на придбання 
активу або частина статті витрат; 

• дебіторська і кредиторська заборгованості відображаються з урахуванням суми ПДВ. 

Чиста сума ПДВ, що відшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається до 
дебіторської і кредиторської заборгованості, відображеної в звіті про фінансовий стан. 

d) Іноземна валюта 
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Фінансова звітність представлена в гривнях, яка також є функціональною валютою Компанії. 

і) Операції та залишки 

Операції в іноземній валюті початково відображаються Компанією в функціональній валюті в 
перерахунку за офіційними курсами НБУ на дату, коли операція вперше задовольняє критеріям 
визнання. 

Монетарні активи і зобов'язання, деноміновані в іноземних валютах, перераховуються у функціональну 
валюту за курсами на звітну дату. 

Різниці, що виникають під час погашення або перерахунку монетарних статей, визнаються в складі 
прибутку або збитку. Витрати за податками та податкові вигоди, пов'язані з курсовими різницями за 
такими монетарними статтями, також визнаються в складі ІСД. 

Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті, перераховуються з 
використанням обмінних курсів на дати первісних операцій. Немонетарні статті, які оцінюються за 
справедливою вартістю в іноземній валюті, перераховуються з використанням обмінних курсів на дату 
визначення справедливої вартості. Прибуток або збиток, що виникає після перерахунку немонетарних 
статей, які оцінюються за справедливою вартістю, враховуються відповідно до принципів визнання 
прибутку або збитку від зміни справедливої вартості статті (тобто курсові різниці від перерахунку валюти 
за статтями, прибутки та збитки від переоцінки за справедливою вартістю яких визнаються в складі ІСД 
або прибутку чи збитку, також визнаються або в складі ІСД, або в складі прибутку чи збитку відповідно). 

Датою операції для цілей визначення поточного обмінного курсу, який повинен використовуватися під 
час первісного визнання відповідного активу, витрат чи доходу (або його частини) у разі припинення 
визнання немонетарного активу або немонетарного зобов'язання, що виникають в результаті здійснення 
або отримання попередньої оплати, є дата, на яку Компанія спочатку визнає немонетарний актив або 
немонетарні зобов'язання, що виникають в результаті здійснення або отримання попередньої оплати. У 
разі декількох операцій здійснення або отримання попередньої оплати Компанія визначає дату операції 
для кожної виплати або отримання попередньої оплати. 

i) Необоротні активи, призначені для реалізації, та припинена діяльність 

Компанія класифікує необоротні активи та ліквідаційні групи як призначені для реалізації, якщо їх 
балансова вартість підлягає відшкодуванню, в основному, за допомогою їх реалізації, а не в результаті 
триваючого використання. Необоротні активи та ліквідаційні групи, класифіковані як призначені для 
реалізації, оцінюються за найменшим з двох значень - балансової вартості та справедливої вартості за 
винятком витрат на реалізацію. Витрати на реалізацію є додатковими витратами, що безпосередньо 
відносяться до вибуття активу (або ліквідаційної групи), і не включають в себе витрати по фінансуванню 
і витрати з податку на прибуток. 

Критерій класифікації об'єкта як призначеного для реалізації вважається дотриманим лише в тому 
випадку, якщо реалізація є високоймовірною, а актив або група що вибуває можуть бути негайно продані 
в тому стані, в якому вони перебувають. Дії, необхідні для здійснення реалізації, повинні вказувати на 
малу ймовірність суттєвих змін в діях з реалізації, а також скасування реалізації. Керівництво повинно 
прийняти на себе зобов'язання з реалізації плану з продажу активу, і має очікуватися, що реалізація 
буде завершена протягом одного року з дати класифікації. 

Основні засоби і нематеріальні активи після класифікування в якості призначених для реалізації не 
підлягають амортизації. 

Активи і зобов'язання, класифіковані як призначені для реалізації, представляються окремо в якості 
оборотних / короткострокових статей у звіті про фінансовий стан.  

Ліквідаційна група дозволяє критеріям класифікувати її як припинену діяльності, якщо вона є 
компонентом організації, який вибув або класифікується як призначений для продажу та: 

• є окремим значним напрямком діяльності або географічним регіоном ведення операцій; 

• є частиною єдиного скоординованого плану вибуття окремого значного напрямку діяльності або 
географічного району ведення операцій; 

або 

• є дочірньою організацією, придбаною виключно з метою подальшого перепродажу. 
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Припинена діяльність виключається з результатів діяльності, що триває її представляють в звіті про 
прибуток або збиток окремою статтею як прибуток або збиток після оподаткування від припиненої 
діяльності. 

e) Дивіденди, сплачені грошовими коштами 

Компанія визнає зобов'язання щодо виплати дивідендів, коли розподіл затверджено і більш не 
залишається на розсуді Компанії. Відповідна сума визнається безпосередньо у складі власного капіталу. 

f) Основні засоби 

Незавершене будівництво обліковується за первісною вартістю за виключенням накопичених збитків від 
знецінення в разі їх наявності. Будівлі та устаткування враховується за первісною вартістю за 
виключенням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення в разі їх наявності. Така 
вартість включає вартість заміни частин обладнання та витрати по запозиченням в разі довгострокових 
будівельних проектів, якщо виконуються критерії їх визнання. При необхідності заміни значних 
складових частин обладнання через певні проміжки часу Компанія окремо амортизує їх на підставі 
відповідних індивідуальних термінів корисного використання. Аналогічним чином, при проведенні 
істотного технічного огляду, витрати, пов'язані з ним, визнаються в балансовій вартості основних засобів 
як заміна обладнання, якщо виконуються критерії визнання. Всі інші витрати на ремонт і технічне 
обслуговування визнаються в прибутку чи збитку на момент їх понесення. Приведена вартість 
очікуваних витрат по виведенню з експлуатації активу після його використання включається в первісну 
вартість відповідного активу, якщо виконуються критерії визнання зобов'язання що оцінюється.  

Основні засоби, отримані від покупців, спочатку оцінюються за їх справедливою вартістю на дату 
отримання контролю над ними. 

Амортизація розраховується з використанням лінійного методу протягом наступних розрахункових 
термінів корисного використання активів: 

• Будівлі  15-30 років 

• Обладнання  5-15 років 

Визнання об'єкта основних засобів і будь-якого первинно визнаного значного компонента об'єкта 
основних засобів припиняється після їх вибуття (тобто, на дату, коли їх одержувач набуває контроль) 
або якщо від їх використання або вибуття не очікується майбутніх економічних вигод. Прибуток або 
збиток, що виникають при припиненні визнання активу (розраховуються як різниця між чистими 
надходженнями від вибуття і балансовою вартістю активу), включаються до звіту про прибуток або 
збиток при припиненні визнання активу. 

Ліквідаційна вартість, строки корисного використання та методи амортизації основних засобів 
аналізуються в кінці кожного фінансового року і при необхідності корегуються на перспективній основі. 

g) Оренда 

Визначення того, чи є угода орендою або чи містить вона ознаки оренди, основане на аналізі змісту 
угоди на початку оренди. 

Угода є орендою або містить ознаки оренди, якщо виконання угоди залежить від використання 
конкретного активу (або активів), і право на використання активу або активів у результаті даної угоди 
переходить від однієї сторони до іншої, навіть якщо цей актив (або ці активи) не вказується (не 
вказуються) в угоді очевидно. 

Компанія в якості орендаря 

Оренда класифікується на дату початку оренди в якості фінансової або операційної. Оренда, за якою 
до Компанії переходять практично всі ризики і вигоди, пов'язані з володінням, класифікується в якості 
фінансової оренди. 

Фінансова оренда капіталізується на дату початку строку оренди за справедливою вартістю 
орендованого майна, або, якщо ця сума менша, - за теперішньою вартістю мінімальних орендних 
платежів. Орендні платежі розподіляються між витратами по фінансуванню і зменшенням основної суми 
зобов'язання з оренди таким чином, щоб вийшла постійна процентна ставка на непогашену суму 
зобов'язання. Витрати з фінансування відображаються безпосередньо в звіті про прибуток або збиток. 

Орендований актив амортизується протягом строку корисного використання активу. Проте якщо 
відсутня обґрунтована впевненість в тому, що до Компанії перейде право власності на актив в кінці 
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строку оренди, актив амортизується протягом найкоротшого з наступних періодів: розрахунковий термін 
корисного використання активу і термін оренди. 

Операційна оренда визначається як оренда, відмінна від фінансової оренди. Платежі з операційної 
оренди визнаються як операційні витрати в звіті про прибуток або збиток лінійним методом протягом 
усього терміну оренди. 

Компанія в якості орендодавця 

Оренда, за якою у Компанії залишаються практично всі ризики і вигоди, пов'язані з володінням активом, 
класифікується як операційна оренда. Орендний дохід що виникає вираховується лінійним методом 
протягом терміну оренди і включається до виручки в звіті про прибутки або збитки зважаючи на свій 
операційний характер. Перші прямі витрати, понесені під час укладення договору операційної оренди, 
включаються до балансової вартості переданого в оренду активу і визнаються протягом терміну оренди 
на тій же основі, що і дохід від оренди. Умовна орендна плата визнається в складі виручки в тому періоді, 
в якому вона була отримана. 

h) Витрати за запозиченнями 

Витрати за запозиченнями, безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва 
активу, який обов'язково потребує тривалого періоду часу для його підготовки до використання у 
відповідності до намірів Компанії або до продажу, капіталізуються як частина первісної вартості такого 
активу. Всі інші витрати за запозиченнями відносяться на витрати в тому періоді, в якому вони були 
понесені. Витрати за запозиченнями включають в себе виплату відсотків та інші витрати, понесені 
організацією в зв'язку з позиковими коштами. 

i) Нематеріальні активи 

Нематеріальні активи, які були придбані окремо, при первісному визнанні оцінюються за первісною 
вартістю. Первісною вартістю нематеріальних активів, придбаних в результаті об'єднання бізнесів, є їх 
справедлива вартість на дату придбання. Після первісного визнання нематеріальні активи 
обліковуються за первісною вартістю за мінусом накопиченої амортизації та накопичених збитків від 
знецінення. Нематеріальні активи, створені всередині організації, за винятком капіталізованих витрат 
на розробку продуктів, не капіталізуються, і відповідні витрати відображаються у звіті про прибутки та 
збитки за період, в якому вони виникли. 

Термін корисного використання нематеріальних активів може бути або обмеженим, або невизначеним. 

Нематеріальні активи з обмеженим строком корисного використання амортизуються протягом цього 
терміну і оцінюються на предмет знецінення, якщо є ознаки знецінення даного нематеріального активу. 
Термін і метод амортизації для нематеріального активу з обмеженим терміном корисного використання 
переглядаються як мінімум в кінці кожного звітного періоду. Зміна очікуваного терміну корисного 
використання або передбачуваної структури споживання майбутніх економічних вигод, що містяться в 
активі, змінюють термін або метод амортизації відповідно і враховуються як зміна облікових оцінок. 
Витрати по амортизації нематеріальних активів з обмеженим строком корисного використання 
визнаються в звіті про прибуток або збиток в тій категорії витрат, яка відповідає функції нематеріальних 
активів. 

Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання не амортизуються, а тестуються 
на знецінення щорічно або окремо, або на рівні одиниць, що генерують грошові кошти. Строк корисного 
використання нематеріального активу з невизначеним терміном використання переглядається щорічно 
з метою визначення того, наскільки доречно продовжувати відносити даний актив в категорію активів з 
невизначеним строком корисного використання. Якщо це не доречно, зміна оцінки строку корисного 
використання - з невизначеного на обмежений термін - здійснюється на перспективній основі. 

Визнання нематеріального активу припиняється в момент його вибуття (тобто на дату, на яку його 
одержувач отримує контроль), або коли від його використання або вибуття не очікується ніяких 
майбутніх економічних вигод. Прибуток або збиток, що виникають в результаті припинення визнання 
активу (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття активу та балансовою вартістю 
активу), включаються до звіту про прибуток або збиток. 

Нижче наводиться коротка інформація щодо облікової політики, що застосовується до нематеріальних 
активів Компанії: 

 Ліцензії Програмне забезпечення 
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Термін корисного 
використання 

Невизначений Обмежений (10 років) 

Метод амортизації, що 
застосовується 

Не амортизується Амортизується лінійним 
методом протягом терміну дії 

патенту 

Створений всередині 
організації або придбаний 

Придбаний актив Придбаний актив 

 

j) Фінансові інструменти - первісне визнання і подальша оцінка 

Фінансовим інструментом є будь-який договір, що приводить до виникнення фінансового активу в одній 
організації і фінансового зобов'язання або інструмента власного капіталу в іншій організації. 

i) Фінансові активи 

Первісне визнання та оцінка 

Фінансові активи при первісному визнанні класифікуються як оцінювані надалі за амортизованою 
вартістю, за справедливою вартістю через інший сукупний дохід (ІСД) і за справедливою вартістю через 
прибуток або збиток. 

Класифікація фінансових активів при первісному визнанні залежить від характеристик передбачених 
договором грошових потоків за фінансовим активом та бізнес-моделі, що застосовується Компанією для 
управління цими активами. За винятком торгової дебіторської заборгованості, яка не містить вагомого 
компонента фінансування або по відношенню до якої Компанія застосувала спрощення практичного 
характеру, Компанія спочатку оцінює фінансові активи за справедливою вартістю, збільшеною у випадку 
фінансових активів, які оцінюються не за справедливою вартістю через прибуток або збиток, на суму 
витрат за угодою. Торгова дебіторська заборгованість, яка не містить вагомого компонента 
фінансування або щодо якої Компанія застосувала спрощення практичного характеру, оцінюється за 
ціною угоди, визначеної відповідно до МСФЗ (IFRS) 15.  

Для того щоб фінансовий актив можна було класифікувати і оцінювати за амортизаційною вартістю або 
за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, необхідно, щоб договірні умови цього активу 
обумовлювали отримання грошових потоків, які є «суто платежами по рахунку основної суми боргу і 
відсотків» на непогашену частину основної суми боргу. Така оцінка називається SPPI-тестом і 
здійснюється на рівні кожного інструменту. 

Бізнес-модель, яка використовується Компанією для управління фінансовими активами, описує спосіб, 
за яким Компанія управляє своїми фінансовими активами з метою генерування грошових потоків. 
Бізнес-модель визначає, чи будуть грошові потоки наслідком отримання передбачених договором 
грошових потоків, продажу фінансових активів або і того, і іншого. 

Всі операції купівлі або продажу фінансових активів, що вимагають поставки активів у строки, 
встановлюваний законодавством, або відповідно до правил, прийнятих на конкретному ринку (торгівля 
на стандартних умовах), визнаються на дату укладення угоди, тобто, на дату, коли Компанія бере на 
себе зобов'язання купити або продати актив. 

Подальша оцінка 

Для цілей подальшої оцінки фінансові активи класифікуються на чотири категорії: 

• фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю (боргові інструменти); 

• фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід з 
подальшою рекласифікацією накопичених прибутків і збитків (боргові інструменти); 

• фінансові активи, класифіковані за рішенням організації як такі, що оцінюються за справедливою 
вартістю через інший сукупний дохід без подальшої рекласифікації накопичених прибутків та 
збитків в момент припинення визнання (пайові інструменти); 

• фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. 

Фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю (боргові інструменти) 

Ця категорія є найбільш доречною для Компанії. Компанія оцінює фінансові активи за амортизованою 
вартістю, якщо виконуються обидві наступні умови: 
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• фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання фінансових 
активів для отримання передбачених договором грошових потоків; і  

• договірні умови фінансового активу обумовлюють отримання в зазначені дати грошових потоків, 
які є виключно платежами в рахунок основної суми боргу і відсотків на непогашену частину 
основної суми боргу. 

Фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю, згодом оцінюються з використанням методу 
ефективної процентної ставки, і до них застосовуються вимоги щодо знецінення. Прибутки або збитки 
визнаються в прибутку чи збитку в разі припинення визнання активу, його модифікації або знецінення. 

До категорії фінансових активів, які оцінюються за справедливою вартістю, Компанія відносить торгову 
дебіторську заборгованість, а також позику, видану асоційованим підприємством, і позику, надану члену 
ради директорів, що включені до складу інших необоротних фінансових активів. 

Фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
(Боргові інструменти) 

Компанія оцінює боргові інструменти за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, якщо 
виконуються обидві наступні умови: 

• фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є як отримання передбачених 
договором грошових потоків, так і продаж фінансових активів; і 

• договірні умови фінансового активу обумовлюють отримання в зазначені дати грошових потоків, 
які є виключно платежами в рахунок основної суми боргу і відсотків на непогашену частину 
основної суми боргу. 

У разі боргових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, 
процентний дохід, переоцінка валютних курсів і збитки від знецінення або відновлення таких збитків 
визнаються в звіті про прибуток або збиток і розраховуються таким же чином, як і в випадку фінансових 
активів, які оцінюються за справедливою вартістю. Решта зміни справедливої вартості визнається у 
складі іншого сукупного доходу. У разі припиненні визнання накопичена сума змін справедливої вартості, 
визнана в складі іншого сукупного доходу, рекласифікується в складі чистого прибутку або збитку. 

До категорії боргових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний 
дохід, Компанія відносить інвестиції в боргові інструменти, які котируються, і включені до складу інших 
необоротних фінансових активів. 

Фінансові активи, класифіковані на розсуд Компанії як такі, що оцінюються за справедливою 
вартістю через інший сукупний дохід (пайові інструменти) 

Під час первісного визнання Компанія може на власний розсуд прийняти рішення, без права його 
подальшого скасування, класифікувати інвестиції в пайові інструменти як ті, що оцінюються за 
справедливою вартістю через інший сукупний дохід, якщо вони відповідають визначенню власного 
капіталу згідно і не призначені для торгівлі. Рішення про таку класифікації приймається по кожному 
інструменту окремо. 

Прибутки або збитки за такими фінансовими активами ніколи не рекласифікуються до складу прибутку 
або збитку. Дивіденди визнаються в якості іншого доходу в звіті про прибутки або збитки, коли право на 
отримання дивідендів встановлено, крім випадків, коли Компанія отримує вигоду від таких надходжень 
в якості відшкодування частини вартості фінансового активу. В цьому випадку такі прибутки 
відображаються в складі іншого сукупного доходу. Інструменти капіталу, класифіковані на розсуд 
Компанії як такі, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, не оцінюються 
на предмет знецінення. 

Компанія прийняла рішення, без права його подальшого скасування, віднести до цієї категорії інвестиції 
в некотирувані пайові інструменти.  

Фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 

Категорія фінансових активів, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, 
включає фінансові активи, утримувані для продажу, фінансові активи, класифіковані на розсуд Компанії 
при первісному визнанні як оцінювані за справедливою вартістю через прибуток або збиток, або 
фінансові активи, в обов'язковому порядку оцінюються за справедливою вартістю. Фінансові активи 
класифікуються як призначені для реалізації, якщо вони придбані з метою продажу в найближчому 
майбутньому. Похідні інструменти, включно з відокремленими вбудованими похідними інструментами, 
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також класифікуються як призначені для реалізації, за винятком випадків, коли вони призначені на 
розсуд Компанії в якості ефективного інструменту хеджування. Фінансові активи, грошові потоки за 
якими не є виключно платежами в рахунок основної суми боргу і відсотків, класифікуються і оцінюються 
за справедливою вартістю через прибуток або збиток незалежно від бізнес-моделі, що 
використовувалася. Незважаючи на критерії для класифікації боргових інструментів як тих, що 
оцінювалися за амортизаційною вартістю або за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, як 
описано вище, при первісному визнанні Компанія може на власний розсуд класифікувати боргові 
інструменти як такі, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо така 
класифікація усуває або значно зменшує облікову невідповідність. 

Фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, враховуються в 
звіті про фінансовий стан за справедливою вартістю, а чисті зміни їх справедливої вартості 
враховуються в звіті про прибуток або збиток. 

До даної категорії відносяться похідні інструменти та інвестиції до котируваних пайових інструментів, які 
Компанія на свій розсуд не класифікувала, без права скасування, як ті що оцінюються за справедливою 
вартістю через інший сукупний дохід. Дивіденди за котируваними пайовими інструментам визнаються 
як інший дохід у звіті про прибутки та збитки, коли право на отримання дивідендів встановлено. 

Похідний інструмент, вбудований в гібридний договір, що включає основний договір, є фінансовим 
зобов'язанням або нефінансовим інструментом, відділяється від основного договору і враховується як 
окремий похідний інструмент, якщо: властиві йому економічні характеристики і ризики не є тісно 
пов'язаними з ризиками і характеристиками основного договору; окремий інструмент, який передбачає 
ті ж умови, що і вбудований похідний інструмент, відповідав би визначенню похідного інструменту; і 
гібридний договір не оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Вбудовані похідні 
інструменти оцінюються за справедливою вартістю, а зміни їх справедливої вартості визнаються в 
прибутку чи збитку Перегляд порядку обліку відбувається або в разі змін в умовах договору, що 
призводять до вагомих змін грошових потоків, які потрібні були б в іншому випадку, або в разі 
рекласифікації фінансового активу і його переведенню з категорії оцінюваних за справедливою вартістю 
через прибуток або збиток. 

Похідний інструмент, вбудований в гібридний договір, що включає основний договір, який є фінансовим 
активом, не враховується окремо. Основний договір, який є фінансовим активом, необхідно 
класифікувати разом з вбудованим похідним інструментом як фінансовий актив, що оцінюється за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток. 

Припинення визнання 

Фінансовий актив (або - де краще застосувати - частина фінансового активу або частина групи 
аналогічних фінансових активів) припиняє визнаватися (тобто виключається з звіту Компанії про 
фінансовий стан), якщо: 

• термін дії прав на отримання грошових потоків від активу минув; 

або 

• Компанія передала свої права на отримання грошових потоків від активу або взяла на себе 
зобов'язання по виплаті третій стороні одержуваних грошових потоків у повному обсязі і без 
істотної затримки за «транзитною» угодою; та або (a) Компанія передала практично всі ризики і 
вигоди від активу, або (б) Компанія не передала, але й не зберігає за собою практично всі ризики 
і вигоди від активу, але передала контроль над цим активом. 

Якщо Компанія передала свої права на отримання грошових потоків від активу або уклала транзитну 
угоду, вона оцінює, чи зберегла вона ризики і вигоди, пов'язані з правом власності, і, якщо так, в якому 
обсязі. Якщо Компанія не передала, але й не зберегла за собою практично всі ризики і вигоди від активу, 
а також не передала контроль над активом, Компанія продовжує визнавати переданий актив у тій мірі, 
в якій вона продовжує свою участь в ньому. В цьому випадку Компанія також визнає відповідне 
зобов'язання. Переданий актив і відповідне зобов'язання оцінюються на основі, яка відображає права 
та зобов'язання, збережені Компанією. 

Подальша участь, яка приймає форму гарантії за переданим активом, оцінюється за найменшою із 
наступних величин: первісної балансової вартості активу або максимальної суми відшкодування, 
виплата якої може вимагатися від Компанії. 

Знецінення фінансових активів 
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Компанія визнає оціночний резерв (забезпечення) під очікувані кредитні збитки (ОКЗ) по відношенню до 
всіх боргових інструментів, оцінюваних не по справедливій вартості через прибуток або збиток. ОКЗ 
розраховуються на основі різниці між усіма договірними грошовими потоками, що належать Компанії 
згідно договору, і всіма грошовими потоками, які Компанія очікує одержати, дисконтована з 
використанням первісної ефективної процентної ставки або її приблизного значення. Очікувані грошові 
потоки включають грошові потоки від продажу утримуваного забезпечення або від інших механізмів 
підвищення кредитної якості, які є невід'ємною частиною договірних умов. 

ОКЗ визнаються в два етапи. У разі фінансових інструментів, за якими з моменту їх первісного визнання 
кредитний ризик значно не збільшився, створюється оціночний резерв під збитки щодо кредитних 
збитків, які можуть виникнути внаслідок дефолтів, можливих протягом наступних 12 місяців (12-місячні 
очікувані кредитні збитки). Для фінансових інструментів, за якими з моменту первісного визнання 
кредитний ризик істотно збільшився, створюється оціночний резерв під збитки щодо кредитних збитків, 
очікуваних протягом строку дії цього фінансового інструменту, незалежно від строків настання дефолту 
(очікувані кредитні збитки за весь строк). 

Відносно торгової дебіторської заборгованості і активів за договором Компанія застосовує спрощений 
підхід при розрахунку ОКЗ. Отже, Компанія не відслідковує зміни кредитного ризику, а замість цього на 
кожну звітну дату визнає оціночний резерв (забезпечення) під збитки в сумі, рівній очікуваним кредитним 
збиткам за весь строк. Компанія використовувала матрицю оціночних резервів, спираючись на свій 
минулий досвід виникнення кредитних збитків, скоригованих з урахуванням прогнозних факторів, 
специфічних для позичальників, і загальних економічних умов. 

Відносно боргових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю через ІСД, Компанія 
застосовує спрощення про низький кредитний ризик. На кожну звітну дату Компанія оцінює, чи є 
борговий інструмент інструментом з низьким кредитним ризиком, використовуючи всю обґрунтовану і 
підтверджуючу інформацію, доступну без надмірних витрат або зусиль. При проведенні такої оцінки 
Компанія переглядає внутрішній кредитний рейтинг боргового інструменту. Крім того, Компанія вважає, 
що відбулося значне збільшення кредитного ризику, якщо передбачені договором платежі прострочені 
більш ніж на 30 днів. 

Компанія вважає, що за фінансовим активом стався дефолт, якщо передбачені договором платежі 
прострочені на 90 днів. Однак в певних випадках Компанія також може прийти до висновку, що за 
фінансовим активом стався дефолт, якщо внутрішня або зовнішня інформація вказує на те, що 
малоймовірно, що Компанія отримає, без урахування механізмів підвищення кредитної якості, 
утримуваних Компанією, всю суму решти виплат, передбачених договором. Фінансовий актив 
списується, якщо у Компанії немає обґрунтованих очікувань щодо відшкодування передбачених 
договором грошових потоків. 

ii) Фінансові зобов'язання 

Первісне визнання та оцінка 

Фінансові зобов'язання класифікуються при первісному визнанні відповідно, як фінансові зобов'язання, 
які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, кредити і позики, кредиторська 
заборгованість або похідні інструменти, класифіковані на розсуд Компанії як інструменти хеджування 
при ефективному хеджуванні. 

Всі фінансові зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартістю, з вирахуванням (у разі 
кредитів, позик і кредиторської заборгованості) витрат за угодою. 

Фінансові зобов'язання Компанії включають торгову та іншу кредиторську заборгованість, кредити та 
інші позики, включаючи банківські овердрафти, а також похідні фінансові інструменти. 

Подальша оцінка 

Подальша оцінка фінансових зобов'язань залежить від їх класифікації у такий спосіб: 

Фінансові зобов'язання, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або 
збиток 

Категорія «фінансові зобов'язання, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або 
збиток» включає фінансові зобов'язання, призначені для торгівлі, і фінансові зобов'язання, 
класифіковані на розсуд Компанії при первісному визнанні як оцінювані за справедливою вартістю через 
прибуток або збиток. 
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Фінансові зобов'язання класифікуються як (призначені) утримувані для продажу, якщо вони понесені з 
метою зворотної купівлі в найближчому майбутньому. Ця категорія також включає похідні фінансові 
інструменти, в яких Компанія є стороною за договором, не визначені за розсудом Компанії як 
інструменти хеджування в межах відносин хеджування, як вони визначені в МСФЗ (IFRS) 9. Виділені 
вбудовані похідні інструменти також класифікуються як утримувані для торгівлі, за винятком випадків, 
коли вони класифікуються на розсуд Компанії якості ефективного інструменту хеджування. 

Прибутки або збитки за зобов'язаннями, призначеним для торгівлі, визнаються в звіті про прибутки або 
збитки. 

Фінансові зобов'язання, класифіковані на розсуд Компанії при первісному визнанні як оцінювані за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток, відносяться до цієї категорії на дату первісного 
визнання та виключно при дотриманні критеріїв МСФЗ (IFRS) 9. Компанія не має фінансових 
зобов'язань, класифікованих за її розсудом як оцінювані за справедливою вартістю через прибуток або 
збиток. 

Кредити та позики 

Дана категорія є найвагомішою для Компанії. Після первісного визнання процентні кредити та позики 
оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. 
Прибутки та збитки за такими фінансовими зобов'язаннями визнаються в прибутку чи збитку при 
припиненні їх визнання, а також у міру нарахування амортизації з використанням ефективної процентної 
ставки. 

Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також 
комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація 
ефективної процентної ставки включається до складу витрат по фінансуванню в звіті про прибуток або 
збиток. 

Припинення визнання 

Визнання фінансового зобов'язання припиняється, якщо зобов'язання погашено, анульовано, або строк 
його дії закінчився. Якщо наявне фінансове зобов'язання замінюється іншим зобов'язанням перед тим 
самим кредитором на суттєво відмінних умовах або якщо умови наявного зобов'язання значно змінені, 
така заміна або зміни враховуються як припинення визнання первісного зобов'язання та початок 
визнання нового зобов'язання, а різниця в їх балансової вартості визнається в звіті про прибуток або 
збиток. 

iii) Взаємозалік фінансових інструментів 

Фінансові активи і фінансові зобов'язання підлягають взаємозаліку, а нетто-сума поданням в звіті про 
фінансовий стан, якщо є юридично захищене на даний момент право на взаємозалік визнаних сум і 
коли є намір провести розрахунок на нетто-основі, реалізувати активи та одночасно з цим погасити 
зобов'язання. 

k) Запаси 

Запаси оцінюються за найменшою з двох величин: за собівартістю або за чистою можливою ціною 
продажу. 

Витрати, понесені під час доставки кожного продукту до місця призначення і приведення його у 
належний стан, обліковуються таким чином: 

• Сировина і матеріали: витрати на придбання за методом ФІФО (перше надходження - перший 
відпуск). 

• Готова продукція і незавершене виробництво: прямі витрати на матеріали і оплату праці, а також 
частка виробничих накладних витрат, виходячи з нормальної виробничої потужності, але не 
включаючи витрати за запозиченнями. 

Первісна вартість запасів включає прибутки і збитки, перенесені з ІСД, за відповідними операціями 
хеджування грошових потоків щодо придбання сировини і матеріалів. 

Чиста можлива ціна продажу визначається як розрахункова ціна продажу в ході звичайної діяльності за 
винятком розрахункових витрат на завершення виробництва і розрахункових витрат на продаж 
(реалізацію). 

l) Знецінення нефінансових активів 
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На кожну звітну дату Компанія визначає, чи присутні ознаки можливого знецінення активу. За наявності 
таких ознак або якщо необхідне проведення щорічного тестування активу на знецінення, Компанія 
проводить оцінку відшкодування суми активу. Сума відшкодування активу або одиниці, яка генерує 
грошові потоки, - це найбільша з наступних величин: справедлива вартість активу (одиниці, яка генерує 
грошові потоки) за винятком витрат на вибуття або цінність використання активу (одиниці, яка генерує 
грошові потоки). Сума відшкодування визначається для окремого активу, за винятком випадків, коли 
актив не генерує грошові надходження, які, в основному є незалежними від надходжень, які генеруються 
іншими активами або групами активів. Якщо балансова вартість активу або одиниці, яка генерує грошові 
кошти, перевищує його / її відшкодування, актив вважається знеціненим і списується до суми 
відшкодування. 

При оцінці цінності використання розрахункові майбутні грошові потоки дисконтуються до приведеної 
вартості за ставкою дисконтування до оподаткування, яка відображає поточну ринкову оцінку 
тимчасової вартості грошей і ризики, притаманні активу. При визначення справедливої вартості за 
мінусом витрат на вибуття враховуються недавні ринкові операції. За їх відсутності застосовується 
відповідна модель оцінки. Ці розрахунки підтверджуються оціночними коефіцієнтами або іншими 
доступними показниками справедливої вартості. 

Компанія визначає суму знецінення, виходячи з докладних планів і прогнозних розрахунків, які готуються 
окремо для кожної одиниці, яка генерує грошові потоки, до якої віднесено окремі активи. Ці плани і 
прогнозні розрахунки, як правило, складаються на п'ять років. Довгострокові темпи зростання 
розраховуються і застосовуються відносно прогнозованих майбутніх грошових потоків після п'ятого року. 

Збитки від знецінення діяльності, що триває, визнаються в звіті про прибутки або збитку в складі тих 
категорій витрат, які відповідають призначенню знеціненого активу, за винятком раніше переоцінених 
об'єктів нерухомості, щодо яких переоцінка була визнана в складі ІСД. У випадку таких об'єктів 
нерухомості збиток від знецінення визнається у складі ІСД в межах суми раніше проведеної переоцінки. 

На кожну звітну дату Компанія виявляє, чи присутні ознаки того, що раніше визнані збитки від знецінення 
активу, за винятком гудвілу, більше не існують або зменшилися. Якщо такі ознаки є, Компанія розраховує 
суму відшкодування суму активу або одиниці, яка генерує грошові потоки. Раніше визнані збитки від 
знецінення відновлюються тільки в тому випадку, якщо мала місце зміна в припущеннях, які 
використовувалися для визначення суми відшкодування активу з часу останнього визнання збитку від 
знецінення. 

Відновлення обмежене таким чином, що балансова вартість активу не перевищує суми його 
відшкодування, а також не може перевищувати балансову вартість за мінусом амортизації, за якою 
даний актив визнавався б у випадку, якщо в попередні роки не був би визнаний збиток від знецінення. 
Таке відновлення вартості визнається в звіті про прибуток або збиток, за винятком випадків, коли актив 
враховується за переоціненою вартістю. В останньому випадку відновлення вартості враховується як 
приріст вартості від переоцінки. 

Гудвіл тестується на знецінення щороку станом на звітну дату, а також у випадках, коли події або 
обставини вказують на те, що його балансова вартість може бути знецінена. 

Знецінення гудвілу визначається шляхом оцінки суми відшкодування кожної одиниці, яка генерує 
грошові потоки (або групи таких одиниць), до яких відноситься гудвіл. Якщо сума відшкодування одиниці, 
яка генерує грошові потоки менша за її балансову вартість, то визнається збиток від знецінення. Збиток 
від знецінення гудвілу не може бути відновлений в майбутніх періодах. 

Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання тестуються на знецінення 
щороку станом на звітну дату на рівні одиниці, яка генерує грошові потоки, а також якщо обставини 
вказують на те, що їх балансова вартість могла знецінитися. 

m) Грошові кошти та короткострокові депозити 

Грошові кошти і короткострокові депозити в звіті про фінансовий стан включають грошові кошти в банках 
і в касі та короткострокові депозити з строком погашення 3 місяці або менше, які схильні до незначного 
ризику зміни вартості. 

Для цілей звіту про рух грошових коштів грошові кошти та їх еквіваленти складаються з грошових коштів 
та короткострокових депозитів згідно з визначенням вище за мінусом непогашених банківських 
овердрафтів, так як вони вважаються невід'ємною частиною діяльності Компанії з управління 
грошовими потоками. 

n) Оціночні зобов'язання 
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Загальні 

Оціночні зобов'язання визнаються, якщо Компанія має зобов'язання (юридичну або обумовлену 
практикою), що виникла в результаті минулої події; відтік економічних вигод, який знадобиться для 
погашення цього зобов'язання, є ймовірним, і може бути отримана надійна оцінка суми такого 
зобов'язання. Якщо Компанія планує одержати відшкодування деякої частини або всіх оціночних 
зобов'язань, наприклад, за договором страхування, відшкодування визнається як окремий актив, але 
тільки в тому випадку, коли отримання відшкодування не підлягає сумніву. Витрата, що відноситься до 
оціночного зобов'язання, відображається в звіті про прибуток або збиток за мінусом суми 
відшкодування. 

Якщо вплив вартості грошей у часі істотний, оціночні зобов'язання дисконтуються за поточною ставкою 
до оподаткування, яка відображає, коли це може бути застосовано, ризики, характерні для конкретного 
зобов'язання. Якщо застосовується дисконтування, то збільшення оцінного зобов'язання з плином часу 
визнається як витрати по фінансуванню. 

 

2.3. Суттєві облікові судження, оцінки і допущення 

Підготовка фінансової звітності Компанії вимагає від її керівництва винесення суджень і визначення 
оцінок і припущень, які впливають на суми виручки, що наводяться в звітності, витрат, активів і 
зобов'язань, а також на розкриття інформації про ці статті та про умовні зобов'язання. Невизначеність 
відносно цих припущень і оцінок може привести до результатів, які можуть потребувати в майбутньому 
істотних коригувань до балансової вартості активів або зобов'язань, щодо яких приймаються подібні 
припущення та оцінки. 

Оцінки та припущення 

Основні допущення про майбутнє та інші основні джерела невизначеності в оцінках на звітну дату, які 
можуть послужити причиною істотних коригувань балансової вартості активів та зобов'язань протягом 
наступного фінансового року, розглядаються нижче. Допущення і оцінки Компанії засновані на вихідних 
даних, які вона мала у своєму розпорядженні на момент підготовки фінансової звітності. Однак поточні 
обставини і припущення щодо майбутнього можуть змінюватися з огляду ринкових змін або обставин, 
непідконтрольних Компанії. Такі зміни відображаються в припущеннях по мірі того, як вони 
відбуваються. 

Знецінення нефінансових активів 

Знецінення має місце, якщо балансова вартість активу або одиниці, яка генерує грошові кошти, 
перевищує його (її) відшкодування, яка є найбільшою з наступних величин: справедлива вартість за 
винятком витрат на вибуття або цінність використання. Розрахунок справедливої вартості за винятком 
витрат на вибуття заснований на наявній інформації по зобов'язуючим операціями продажу аналогічних 
активів між незалежними сторонами або ринкових цінах за вирахуванням додаткових витрат, які були б 
понесені у зв'язку з вибуттям активу. Розрахунок вартості використанні заснований на моделі 
дисконтування грошових потоків. Сума відшкодування найбільш чутлива до ставки дисконтування, що 
використовується в моделі дисконтованих грошових потоків, а також до очікуваних грошових потоків і 
темпів зростання, використаних з метою екстраполяції. 

Оцінений резерв під очікувані кредитні збитки за торговою дебіторською заборгованістю та 
активами за договором. 

Компанія використовує матрицю оцінюваних резервів для розрахунку ОКЗ за торгівельною 
дебіторською заборгованістю і активів за договором. Ставки оцінюваних резервів встановлюються в 
залежності від кількості днів прострочення платежу для груп різних клієнтських сегментів з аналогічними 
характеристиками виникнення збитків (тобто за географічним регіоном, типом продукту, типом і 
рейтингом покупців, забезпеченням по акредитивам та іншим формам страхування кредитних ризиків). 

Спочатку в основі матриці оцінюваних резервів покладаються дані, за якими спостерігалося виникнення 
дефолтів у минулих періодах. Компанія буде оновлювати матрицю, щоб скорегувати минулий досвід 
виникнення кредитних збитків з урахуванням прогнозної інформації. Наприклад, якщо протягом 
наступного року очікується погіршення прогнозованих економічних умов (наприклад, ВВП), що може 
призвести до збільшення випадків дефолту в виробничому секторі, то історичний рівень дефолту 
коригується. На кожну звітну дату спостерігаються дані про рівень дефолту в попередніх періодах, 
оновлюються і зміни прогнозних оцінок аналізуються. 
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Оцінка взаємозв'язку між історичними спостереженнями рівнями дефолту, прогнозованими 
економічними умовами і ОКЗ є значною розрахунковою оцінкою. Величина ОКЗ чутлива до змін в 
обставинах і прогнозованих економічних умовах. Минулий досвід виникнення кредитних збитків Компанії 
і прогноз економічних умов також можуть не бути показовими для фактичного дефолту контрагента в 
майбутньому. 

Податки 

Відстрочені податкові активи визнаються за невикористаними податковими збитками в тій мірі, в якій є 
можливим отримання оподатковуваного прибутку, проти якої можуть бути зараховані податкові збитки. 
Для визначення суми відстрочених податкових активів, яку можна визнати у фінансовій звітності на 
підставі вірогідних термінів отримання і величини майбутнього оподатковуваного прибутку, а також 
стратегії податкового планування, необхідне значне судження керівництва. 

Можливості податкового планування, які могли б частково служити основою для визнання відстрочених 
податкових активів по відношенню до цих збитків, відсутні. Виходячи з цього, Компанія прийшла до 
висновку, що вона не може визнати відстрочені податкові активи щодо податкових збитків, перенесених 
на майбутні періоди. 

Оцінка фінансових інструментів за справедливою вартістю 

У випадках, коли справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов'язань, визнаних у звіті 
про фінансовий стан, не може бути визначена на підставі котирувань на активних ринках, вона 
визначається з використанням моделей оцінки, включаючи модель дисконтування грошових потоків. В 
якості вхідних даних для цих моделей по можливості використовується інформація з ринків, проте в тих 
випадках, коли це не є можливим для практичного здійснення, для встановлення справедливої вартості 
потрібна певна частка судження. Судження включають облік таких вхідних даних, як ризик ліквідності, 
кредитний ризик і волатильність. 

 

2.4 Зміни в обліковій політиці і принципах розкриття інформації  

Нові стандарти, роз’яснення та поправки до чинних стандартів і роз’яснень 

У 2019 були вперше застосовані деякі поправки до стандартів і роз'яснення, які не вплинули на 
фінансову звітність Компанії. Компанія не застосовувала достроково стандарти, роз'яснення або 
поправки, які були випущені, але ще не вступили в силу. 

МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» 

МСФЗ (IFRS) 16 замінює МСФЗ (IAS) 17 «Оренда», Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 4 «Визначення наявності 
в угоді ознак оренди», Роз'яснення ПКР (SIC) 15 «Операційна оренда - стимули» і Роз'яснення ПКР (SIC) 
27 «Визначення сутності операцій, які мають юридичну форму оренди ». Стандарт встановлює 
принципи визнання, оцінки, подання та розкриття інформації про оренду і вимагає, щоб орендарі 
відображали більшість договорів оренди в балансі. 

Порядок обліку для орендодавця відповідно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змінюється в порівнянні з 
МСФЗ (IAS) 17. Орендодавці будуть продовжувати класифікувати оренду, використовуючи ті ж 
принципи класифікації, що і в МСФЗ (IAS) 17, виділяючи при цьому два види оренди: операційну і 
фінансову. Таким чином, застосування МСФЗ (IFRS) 16 не вплинула на облік договорів оренди, в яких 
Компанія є орендодавцем. 

Компанія вперше застосувала МСФЗ (IFRS) 16 1 січня 2019 року з використанням повного 
ретроспективного методу застосування. При переході на стандарт Компанія вирішила використовувати 
спрощення практичного характеру, що дозволяє не проводити повторний аналіз того, чи є договір в 
цілому або його окремі компоненти договором оренди на 1 січня 2019 р. Натомість Компанія на дату 
першого застосування застосувала стандарт тільки до договорів, які раніше були ідентифіковані як 
договори оренди із застосуванням МСФЗ (IAS) 17 і Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 4. Компанія також 
вирішила використовувати звільнення від визнання для договорів оренди, термін оренди за якими на 
дату початку оренди становить не більше 12 місяців і які не містять опціону на покупку (короткострокова 
оренда), а також для договорів оренди, в яких базовий актив має низьку вартість ( оренда активів з 
низькою вартістю). 

Застосування МСФЗ (IFRS) 16 не вплинуло на фінансову звітність Компанії: 

Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначеність щодо правил обчислення податку на прибуток» 
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Роз'яснення розглядає порядок обліку податків на прибуток в умовах існування невизначеності щодо 
податкових трактувань, що впливає на застосування МСФЗ (IAS) 12 «Податки на прибуток». 
Роз'яснення не застосовується до податків або зборів, які не належать до сфери застосування МСФЗ 
(IAS) 12, а також не містить вимог щодо відсотків та штрафів, пов'язаних з невизначеними податковими 
трактуваннями. Зокрема, роз'яснення пояснює такі питання: 

• чи розглядає організація невизначені податкові трактування окремо; 

• допущення, які організація робить щодо перевірки податкових трактувань податковими органами; 

• як організація визначає оподатковуваний прибуток (податковий збиток), податкову базу, 
невикористані податкові збитки, невикористані податкові пільги і ставки податку; 

• як організація розглядає зміни фактів і обставин. 

Компанія визначає, чи розглядати кожне невизначене податкове трактування окремо або разом з одним 
або декількома іншими невизначеними податковими трактуваннями, і використовує підхід, який 
дозволяє з більшою точністю передбачити результат вирішення невизначеності. 

При застосуванні роз'яснення Компанія проаналізувала, чи є у неї будь-які невизначені податкові 
трактування. Компанія прийшла до висновку, що прийняття податковими органами податкових 
трактувань, що застосовуються нею, є ймовірним. Дане роз'яснення не вплинуло на фінансову звітність 
Компанії. 

Поправки МСФЗ (IFRS) 9 - «Умови про дострокове погашення з потенційним негативним 
відшкодуванням» 

Згідно МСФЗ (IFRS) 9 борговий інструмент може оцінюватися за справедливою вартістю або за 
справедливою вартістю через інший сукупний дохід за умови, що передбачені договором грошові 
потоки є «виключно платежами в рахунок основної суми боргу і відсотків на непогашену частину 
основної суми боргу» (критерій «грошових потоків») і інструмент утримується в рамках відповідної 
бізнес-моделі, що дозволяє таку класифікацію. Поправки до МСФЗ (IFRS) 9 роз'яснюють, що 
фінансовий актив відповідає критерію «грошових потоків» незалежно від того, що деяка подія або 
обставина призводить до дострокового розірвання договору, а також незалежно від того, яка сторона 
виплачує чи отримує обґрунтоване відшкодування за дострокове розірвання договору. 

Дані поправки не вплинули на фінансову звітність Компанії. 

Поправки до МСФЗ (IAS) 19 - «Внесення змін до програми, скорочення програми або погашення 
зобов'язань за програмою" 

Поправки до МСФЗ (IAS) 19 розглядають порядок обліку у випадках, коли внесення змін до програми, 
скорочення програми або погашення зобов'язань за програмою відбувається протягом звітного періоду. 
Поправки роз'яснюють, що якщо внесення змін до програми, скорочення програми або погашення 
зобов'язань за програмою відбувається протягом річного звітного періоду, організація повинна 
визначити вартість послуг поточного періоду стосовно решти періоду після внесення змін до програми, 
її скорочення або повного погашення зобов'язань за програмою, виходячи з актуарних припущень, 
використаних для переоцінки чистого зобов'язання (активу) програми з визначеною виплатою, що 
відображають винагороди, запропонованої за програмою, і активи програми після даної події. 
Організація також повинна визначити чисту величину відсотків стосовно решти періоду після внесення 
змін до програми, її скорочення або повного погашення зобов'язань за програмою, з використанням 
чистого зобов'язання (активу) програми з визначеною виплатою, що відображають винагороди, 
запропоновані за програмою, і активи програми після даної події, а також ставки дисконтування, 
використаної для переоцінки цього чистого зобов'язання (активу) програми з визначеною виплатою. 

Дані поправки не вплинули на фінансову звітність Компанії. 

Поправки до МСФЗ (IAS) 28 - «Довгострокові вкладення в асоційовані організації та спільні 
підприємства» 

Поправки роз'яснюють, що організація повинна застосовувати МСФЗ (IFRS) 9 до довгострокових 
вкладень в асоційовану організацію або спільне підприємство, до яких не застосовується метод пайової 
участі, але які, по суті, складають частину чистих інвестицій в асоційовану організацію або спільне 
підприємство (довгострокові вкладення). Дане роз'яснення є важливим, оскільки воно має на увазі, що 
до таких довгострокових вкладень застосовується модель очікуваних кредитних збитків в МСФЗ (IFRS) 
9. 
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У поправках також пояснюється, що при застосуванні МСФЗ (IFRS) 9 організація не бере до уваги 
збитки, понесені асоційованою організацією або спільним підприємством, або збитки від знецінення 
чистих інвестицій, визнані в якості коригувань чистих інвестицій в асоційовану організацію або спільне 
підприємство, що виникають внаслідок застосування МСФЗ (IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані організації 
та спільні підприємства». 

Дані поправки не вплинули на фінансову звітність Компанії. 

Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2015-2017 рр. 

МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання бізнесів» 

У поправках пояснюється, що якщо організація отримує контроль над бізнесом, який є спільною 
операцією, то вона повинна застосовувати вимоги щодо об'єднання бізнесів, здійснюваного поетапно, 
включаючи переоцінку раніше визнаних часток участі в активах та зобов'язаннях спільної операції за 
справедливою вартістю. При цьому набувач повинен переоцінити всю раніше визнану частку участі в 
спільних операціях. 

Дані поправки не вплинули на фінансову звітність Компанії. 

МСФЗ (IFRS) 11 «Спільне підприємництво» 

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 
(IFRS) 3. У поправках пояснюється, що в таких випадках визнані раніше частки участі в даній спільної 
операції не переоцінюються. 

Дані поправки не вплинули на фінансову звітність Компанії. 

МСФЗ (IAS) 12 «Податки на прибуток» 

Поправки роз'яснюють, що податкові наслідки щодо дивідендів в більшій мірі пов'язані з минулими 
операціями чи подіями, які генерували прибуток що розподіляється, ніж з розподілами між власниками. 
Отже, організація повинна визнавати податкові наслідки щодо дивідендів в складі прибутку чи збитку, 
іншого сукупного доходу або власного капіталу в залежності від того, де організація первинно визнала 
такі минулі операції або події. 

При першому застосуванні даних поправок організація повинна застосовувати їх до податкових 
наслідків щодо дивідендів, визнаних на дату початку самого раннього порівняльного періоду або після 
цієї дати. 

Дані поправки не вплинули на фінансову звітність Компанії. 

МСФЗ (IAS) 23 «Витрати за запозиченнями» 

Поправки роз'яснюють, що організація повинна враховувати позики, отримані спеціально для 
придбання кваліфікованого активу, в складі позик на загальні цілі, коли завершені практично всі роботи, 
необхідні для підготовки цього активу до використання за призначенням або продажу. 

Організація повинна застосовувати дані поправки щодо витрат за запозиченнями, понесених на дату 
початку річного звітного періоду, в якому організація вперше застосовує дані поправки, або після цієї 
дати. 

Дані поправки не вплинули на фінансову звітність Компанії. 

 

2.5. Стандарти, які були випущені, але ще не набули чинності 

Нижче наводяться нові стандарти, поправки і роз'яснення, які були випущені, але ще не вступили в 
силу на дату випуску фінансової звітності за 2019 рік. Компанія має намір застосувати ці стандарти, 
поправки і роз'яснення, у разі необхідності, з дати їх вступу в силу. 

МСФЗ (IFRS) 17 "Страхові контракти" 

В травні 2017 року Рада з МСФЗ випустила МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування», новий всеосяжний 
стандарт фінансової звітності для договорів страхування, який розглядає питання визнання і оцінки, 
подання та розкриття інформації. Коли МСФЗ (IFRS) 17 вступить в силу, він замінить собою МСФЗ (IFRS) 
4 "Страхові контракти", який був випущений в 2005 році. МСФЗ (IFRS) 17 застосовується до всіх видів 
договорів страхування (тобто страхування життя і страхування, відмінне від страхування життя, пряме 
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страхування і перестрахування) незалежно від виду організації, яка випускає їх, а також до певних 
запобіжних заходів і фінансових інструментів з умовами дискреційної участі. 

МСФЗ (IFRS) 17 набуває чинності по відношенню до звітних періодів, які починаються з 1 січня 2021 
року або після цієї дати, при цьому вимагається надати порівняльну інформацію. Даний стандарт не 
застосовний до Компанії. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 3 - «Визначення бізнесу» 

У жовтні 2018 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання бізнесів», які 
змінили визначення терміна «бізнес» і повинні допомогти організаціям визначити, чи є придбана 
сукупність видів діяльності та активів бізнесом чи ні. Дані поправки уточнюють мінімальні вимоги до 
бізнесу, виключають оцінку того, чи здатні учасники ринку замінити будь-який відсутній елемент, додають 
керівництво, щоб допомогти організаціям оцінити, чи є придбаний процес значущим, звужують 
визначення бізнесу і віддачі, а також вводять необов'язковий тест на наявність концентрації 
справедливої вартості. Разом з поправками також були надані нові ілюстративні приклади. 

Оскільки дані поправки застосовуються перспективно щодо операцій чи інших подій, які відбуваються 
на дату їх первісного застосування або після неї, дані поправки не матимуть впливу на Компанію на дату 
переходу. 

Поправки до МСФЗ (IAS) 1 і МСФЗ (IAS) 8 - «Визначення суттєвості» 

В жовтні 2018 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IAS) 1 "Подання фінансової звітності» 
та МСФЗ (IAS) 8 «Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки» щоб узгодити визначення 
суттєвості в різних стандартах і роз'яснити деякі аспекти даного визначення. Згідно з новим 
визначенням «інформація є суттєвою, якщо можна обґрунтовано очікувати, що її пропуск, спотворення 
або маскування вплинуть на рішення основних користувачів фінансової звітності загального 
призначення, які приймаються ними на основі цієї фінансової звітності, що надає фінансову 
інформацію про конкретну організацію яка звітує». 

Очікується, що поправки до визначення суттєвості не матимуть значного впливу на фінансову звітність 
Компанії. 

 

3. Інформація за сегментами 

Компанія здійснює діяльність в єдиному операційному сегменті - кредитування, та в єдиному 
географічному сегменті – Україна. 

 

4. Податок на прибуток 

Витрати з податку на прибуток: 

  2019 2018 

Поточний податок на прибуток  - - 

Відстрочений податок на прибуток  (2 973) - 

Всього  (2 973) - 
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5. Нематеріальні активи 

Рух нематеріальних активів за рік, що минув 31 грудня 2019 року, узагальнено таким чином: 

 Ліцензії Програмне 
забезпечення 

Всього 

Первісна вартість    

На 1 січня 2018 1 1 254 1 255 

Надходження - 10 706 10 706 

Вибуття - - - 

На 31 грудня 2018 1 11 960 11 961 

Надходження - 18 409 18 409 

Вибуття - - - 

На 31 грудня 2019 1 30 369 30 370 

Накопичений знос    

На 1 січня 2018 - (3) (3) 

Амортизація - (1 188) (1 188) 

Вибуття - - - 

На 31 грудня 2018 - (1 191) (1 191) 

Амортизація - (4 204) (4 204) 

Вибуття - - - 

На 31 грудня 2019 -  (5 395)  (5 395) 

Чиста балансова вартість    

На 1 січня 2018 1 1 251 1 252 

На 31 грудня 2018 1 10 769 10 770 

На 31 грудня 2019 1 24 974 24 975 

 

Ліцензія на провадження діяльності з надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту. 
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6. Основні засоби 

 Машини та 
обладнання 

Інструменти, 
прилади та 

інвентар (меблі) 
та інші 

Малоцінні 
необоротні 

матеріальні 
активи 

Всього 

Первісна 
вартість 

    

На 1 січня 2018 80 501 70 651 

Надходження 1 334 - 399 1 733 

Вибуття - - (2) (2) 

На 31 грудня 
2018 

1 414 501 467 2 382 

Надходження 2 599 767 1 051 4 417 

Вибуття - - (2) (2) 

На 31 грудня 
2019 

4 013 1 268 1 516 6 797 

Накопичений 
знос 

    

На 1 січня 2018 (59) (8) (52) (119) 

Амортизація (85) (47) (413) (545) 

Вибуття - - (2)  (2) 

На 31 грудня 
2018 

(144) (55) (467) (666) 

Амортизація (1 506) (112) (1 051) (2 669) 

Вибуття - - (2) (2) 

На 31 грудня 
2019 

(1 650) (167) (1516) (3 333) 

Чиста 
балансова 
вартість 

    

На 1 січня 2018 493 21 18 532 

На 31 грудня 
2018 

446 1 270 - 1 716 

На 31 грудня 
2019 

2 363 1 101 - 3 464 
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7. Дебіторська заборгованість (кредити надані) 

«Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги» та «Дебіторська заборгованість за 
розрахунками із нарахованих доходів» - це кредитний портфель споживчого кредитування: 

  31 грудня 2019 31 грудня 2018 

Розрахунки з клієнтами по основній сумі 
кредиту 

 635 953 196 768  

Резерв для відшкодування можливих втрат за 
всіма видами кредитних операцій (під суму 
основного боргу) 

 (287 016) (68 158) 

Розрахунки з клієнтами по відсотках   135 277 25 009 

Резерв для відшкодування можливих втрат за 
всіма видами кредитних операцій (під суму 
відсотків по кредитах) 

 (81 900) (12 205) 

Всього   402 314 141 414 

 

Компанія використовує матрицю оціночних резервів для розрахунку страхових резервів по виданих 
кредитах. Спочатку в основі матриці оціночних резервів лежать спостережувані дані виникнення 
дефолтів в минулих періодах. На кожну звітну дату спостерігаються дані про рівень дефолту в 
попередніх періодах оновлюються і зміни прогнозних оцінок аналізуються.  

Минулий досвід виникнення кредитних збитків Компанії і прогноз економічних умов також можуть не 
бути показовими для фактичного дефолту позичальника в майбутньому. Тому Компанія регулярно 
оновлює матрицю, щоб скорегувати минулий досвід виникнення кредитних збитків з урахуванням 
прогнозної інформації. 

 

8. Інша поточна дебіторська заборгованість за розрахунками  

Інша поточна дебіторська заборгованість за розрахунками є заборгованістю клієнтів по кредитах, що 
була погашена через платіжні термінали, але станом на 31 грудня 2019 року по яких грошові кошти ще 
не надійшли: 

  31 грудня 2019 31 грудня 2018 

Інші оборотні активи  11 301 1 372 

Інша поточна дебіторська заборгованість   0 1 312 

Всього    11 301 2 684 

 

9. Оренда 

1 березня 2019 року Компанія уклала договори оренди офісних приміщень №01-03/19-ФКД в 
нежитловому фонді за адресою м. Київ, вул. Сурикова 3, літера А. 

Площа орендованих приміщень складає незначну суму від загальної площі будівлі, що свідчить про 
відсутність кваліфікованого активу. Тому Компанія для цілей обліку кваліфікувала ці договори в якості 
договорів з надання послуг. 

Недисконтований грошовий потік за договорами оренди складає: 

• до року – 7 042 тис. грн. 

• 1-2 роки – 384 тис. грн. 

• більше 2 років – відсутні. 
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10. Статутний капітал 

Станом на 31 грудня 2019 зареєстрований статутний капітал Компанії складає 51 909 тис. гривень, що 
складається з: 

• 3 554 тис. грн., що еквівалентно 120 тис. Євро за офіційним курсом НБУ на 23/05/17р. (1 Євро 
29,616217 гривень) та 

• 3 105 тис. грн., що еквівалентно 100 тис. Євро за офіційним курсом НБУ на 19/10/17р. (1 Євро 
31,047280 гривень) та 

• 5 756 тис. грн., що еквівалентно 180 тис. Євро за офіційним курсом НБУ на 13/12/17р. (1 Євро 
31,976583 гривень) та 

• 19 873 тис. грн., що еквівалентно 600 тис. Євро за офіційним курсом НБУ на 27/12/17р. (1 Євро 
33,122695 гривень),  

• 19 621 тис. грн., що еквівалентно 600 тис. Євро за офіційним курсом НБУ на 07/03/18р. (1 Євро 
32,701691 гривень) 

Неоплачений капітал Компанії відсутній. 

Учасником, який в сукупності володів 100% частокою у статутному капіталі до 04.07.2019 булв Компанії 
є «СІА Мондоо», товариство з обмеженою відповідальністю, що є юридичною особою, яка створена та 
діє згідно законодавства Республіки Латвія, зареєстроване відповідно до законодавства Республіки 
Латвія, ідентифікаційний код 40203036939. 04.07.2019 року в компаній відбулась зміна засновника, який 
володіє часткою 100% в статутному капіталі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЕЙДЖІ ФАЙНЕНС", індекс 
Латвія, місто Рига, вул. Сканстес,50, LV-1013, ЛАТВІЯ, розмір внеску до статутного фонду - 51909090.58 
грн. 

На 31.12.2018р. відповідно до Договору №01/2018 від 05.02.2018р., номер реєстрації договору А4302, 
дата реєстрації договору 20.03.2018р., валюта та загальний обсяг кредиту 5 000 тис. Євро, що на дату 
31.12.2019 року становить суму 132 110 тис. грн. , граничний строк 30.04.2023р. Субординований борг 
станом на 31.12.2019 року відображений, як поточні довгострокові зобов’язання. 

 

11. Інші поточні зобовязання  

  31 грудня 2019 31 грудня 2018 

Кредити від компаній –нерезидентів  200 147 77 065 

Відсотки за користування кредитом   5 122 1 140 

Розрахунки за авансами одержаними  190 51 

Розрахунки з деж.цільовими фондами   94   

Всього    205 553 78 256 

Борг по по договору №Х/2019 від 28.10.2019 року., кредит 
залучений від SPV FLOVEL LTD, реєстраційний номер 
НЕ376402, юридична адреса Георгіу Кацуноту, 6, 3036, 
Лімасол, Кипр. 

 

12. Поточна кредиторська заборгованість за  
довгостроковими зобовязаннями    

Кредити від компаній нерезидентів ( поточна     

Кт. заборгованість за довгостроковими зобов.  132 110 0 

Всього   132 110 0 

  

Кредитор -  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЕЙДЖІ ФАЙНЕНС" (див. Примітку 17 «Операції з пов;язаними 
сторонами» 
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13. Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом 

Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом станом на 31 грудня 2019 року представлені таким 
чином:  

  31 грудня 2019 31 грудня 2018 

Податок на доходи фізичних осіб  755 193 

Військовий збір  55 17 

ПДВ   1 056 423 

Всього    1 866 633 

 
14. Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці 

Поточна кредиторська заборгованість станом на 31 грудня 2019 року представлена таким чином: 

  31 грудня 2019 31 грудня 2018 

Зарплата до виплати  3 405 879 

Резерв під невикористану відпустку (відпускні)  3 656 707 

Резерв під невикористану відпустку (ЄСВ)  268 152 

Всього   7 329 1 738 

 

 

15. Інші операційні доходи 

Інші операційні доходи за рік, що минув 31 грудня 2019 року, узагальнені наступним чином: 

 
2019 2018 

Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти 1 739 215 

Дохід від продажу кредитного портфелю 17 178 6 603 

Дохід від операційної оренди активів 33 - 

Дохід від операційної курсової різниці 111 801 7 943 

Одержані штрафи, пені, неустойки 34 542 7 127 

Розформування резерву сумнівних боргів 85 830 181 

Плата за подовження кредитів 580 995 94 191 

Всього  832 118 116 0 
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16. Інші операційні витрати 

Інші операційні витрати за рік, що минув 31 грудня 2019 року, узагальнені наступним чином: 

 
2019 2018 

Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти 1 465 496 

Сумнівні та безнадійні борги, в т.ч. витрати 
на формування резервів 

761 818 136 342 

Втрати від операційної курсової різниці 44 766 7 020 

Інші витрати операційної діяльності 128 - 

Всього 808 177 143 858 

 

17. Операції з пов’язаними сторонами 

Пов’язаними вважаються сторони, одна з яких контролює або має значний вплив на операційні та 
фінансові рішення іншої сторони. При вирішенні питання про те, чи є сторони пов’язаними, приймається 
до уваги сутність взаємовідносин сторін, а не лише їх юридична форма.  

У відповідності до ознак пов’язаних осіб, які наводяться в МСБО 24, до пов’язаних осіб в компанії 
належать: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЕЙДЖІ ФАЙНЕНС", що є юридичною особою, яка створена та 
діє згідно законодавства Республіки Латвія, зареєстроване відповідно до законодавства Республіки 
Латвія. 

Компанія здійснює операції з пов’язаними сторонами на звичайних умовах. 

Залишки та доходи/витрати по операціях з пов’язаними сторонами 

  31 грудня 2019 31 грудня 2018 

Кредити отримані  132 110 84 490 

  2019 2018 

Процентні витрати  19 388 3 506 

 

Виплати ключовому персоналу 

  2019 2018 

Короткострокова винагорода  2 733  2 673 

Всього   2 733 2 673 
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18. Політики управління ризиками 

Основні ризики властиві діяльності Компанії включають кредитний ризик, валютний ризик та ризик 
ліквідності.  

Кредитний ризик - це ризик того, що Компанія зазнає фінансових збитків, оскільки позичальники по 
кредитах не виконають свої зобов'язання за фінансовим інструментом. Компанії властивий кредитний 
ризик, пов'язаному з її операційною діяльністю (насамперед, щодо дебіторської заборгованості по 
кредитах) та фінансовою діяльністю, включаючи кредитні операції між Компанією та учасником «СІА 
Мондоо», а також валютні операції з постачальниками робіт та послуг. 

Основними фінансовими активами Компанії є дебіторська заборгованість (кредити надані) та залишки 
коштів в банках. Максимальним обсягом кредитного ризику, що стосується фінансових активів, є 
балансова вартість фінансових активів, що відображена у статтях балансу (або у детальному аналізі, 
який наведено у примітках до фінансових звітів).  

Управління кредитним ризиком, пов'язаним з позичальниками, здійснюється відповідно до політик, 
процедур і системи контролю, встановленими Компанією щодо управління кредитним ризиком, 
пов'язаним з позичальниками. Кредитна якість позичальника оцінюється на основі докладної форми 
оцінки кредитного рейтингу. На основі даної оцінки визначаються індивідуальні ліміти на видачу 
грошових коштів у кредит.  

Компанія має порівняно високу концентрацію кредитного ризику в силу значної кількості позичальників.  

Кредитний ризик для грошових коштів та їх еквівалентів Компанія вважає незначним, оскільки 
контрагентами є банки з гарною діловою репутацією та стабільними кредитними рейтингами. 

Загальна схильність до кредитного ризику дорівнює балансовій вартості фінансових активів. 

Ризик ліквідності – це ризик неспроможності Компанії виконати свої зобов’язання за виплатами у 
встановлений строк за звичайних або непередбачуваних обставин.  

Компанія здійснює контроль над ризиком дефіциту грошових коштів, використовуючи інструмент 
планування поточної ліквідності. 

Метою Компанії є підтримка балансу між безперервністю фінансування та гнучкістю шляхом 
використання кредитних коштів, отриманих від учасника. 

Компанія проаналізувало концентрацію ризику щодо рефінансування своєї заборгованості і прийшло до 
висновку, що вона є низькою. Компанія має доступ до джерел фінансування в достатньому обсязі, а 
терміни погашення заборгованості, що підлягає виплаті протягом 12 місяців, за домовленістю з 
поточними кредиторами можуть бути перенесені на більш пізні дати. 

Валютний ризик - це ризик коливання курсів, що породжують ризик при експортно-імпортних 
операціях. В умовах знецінювання валют цей ризик стає значним для імпортерів, особливо при 
довгострокових угодах, а також для організацій, що мають запозичення в іноземній валюті. 

Компанія вважає, що знаходиться під значним впливом валютного ризику. Чутливість до змін курсу EUR 
(Євро) наведена у таблиці нижче: 

  Зміна курсу Вплив на прибуток 
до оподаткування 

2018 
 +2% (201) 

 -2% 201 

2019 
 +2% (7 295) 

 -2% 7 295 

Допущення про зміни валютно-обмінного курсу Євро в рамках аналізу чутливості до змін валютного 
курсу гуртуються на ринковій ситуації, що спостерігається на даний момент в Україні та 
характеризується значно більшою волатильністю в порівнянні з попередніми роками. 

Відповідальність за управління ризиками покладено на керівництво Компанії. Контроль за фінансовою 
та операційною діяльністю Компанії, у тому числі, процесами управління ризиками, здійснює 
керівництво Компанії. Зазначені органи управління підпорядковані Загальним Зборам Учасників. 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80
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19. Управління капіталом

Компанія здійснює заходи з управління капіталом, спрямовані на зростання рентабельності капіталу, за 
рахунок оптимізації структури заборгованості та власного капіталу, таким чином , щоб забезпечити 
безперервність своєї діяльності. Керівництво підприємства здійснює огляд структури капіталу на 
щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. 
На основі отриманих висновків підприємство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення 
додаткового капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів та погашення існуючих позик. 

20. Справедлива вартість

У Компанії відсутні активи або зобов’язання, які обліковуються за справедливою вартістю. 

Справедлива вартість фінансових інструментів, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
приблизно дорівнює їх балансовій вартості. 

21. Події після звітної дати

Розвиток подій навколо вірусу COVID 19 з початку 2020 року до цього часу свідчать про те, що в першій 
половині 2020 року очікується негативний вплив на глобальне економічне зростання через поширення 
хвороби та внаслідок порушення економічної діяльності. Це може вплинути на нашу здатність 
генерувати доходи та негативно впливає на кредитні портфелі через негативну міграцію рейтингу, 
призвести до вищих за очікувані втрат за кредитами та потенційного зменшення активів. Нинішня 
пандемія COVID 19 та її потенційний вплив на економіку можуть вплинути на нашу здатність досягти 
наших фінансових цілей. Хоча нам ще рано прогнозувати вплив пандемії, що розширюється, на наш 
бізнес чи наші фінансові цілі, а також дії уряду у відповідь, негативний вплив може бути суттєвим через 
затяжний спад у місцевій, регіональній чи глобальній економічній сферах. 




