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Фінансова звітність, яка складена відповідно до МСФЗ 

за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року 
 

Звіт про прибутки та збитки  

та інший сукупний дохід за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року 

 

 Примітка 

Рік, що закінчився                

31 грудня 

2017 2018 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 5.1 1 029 452 

Інші операційні доходи 5.1 3 135 2 317 

Інші доходи 5.1 1 172 1 421 

Адміністративні витрати 5.2 (2 965) (  2 956) 

Інші операційні витрати 5.2 (835) (1 070) 

Інші витрати 5.2 (1 421) (18) 

Втрати від участі в капіталі  5.2 - - 

Прибуток до оподаткування  115 146 

Витрати з податку на прибуток 5.3 (21) (26) 

ПРИБУТОК ЗА РІК  94 120 

Інші сукупні прибутки  - - 

УСЬОГО СУКУПНИЙ ПРИБУТОК ЗА РІК  94 120 

 

Звіт про фінансовий стан станом на 31 грудня 2018 року 

 

 Примітка 
31 грудня 

2018 

31 грудня 

2017 

1 2 3 4 

АКТИВИ    

Непоточні активи    

Основні засоби 5.4 8 0 

Нематеріальні активи 5.5 2 12 

Довгострокові фінансові інвестиції 5.6 35 588 14 111 

Поточні активи    

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 5.7 199 142 

Інша поточна дебіторська заборгованість 5.7 62 156 89 449 

Грошові кошти та їх еквіваленти 5.8 6 395 6 502 

ВСЬОГО АКТИВИ  104 348 110 216 

    

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ`ЯЗАННЯ    

Власний  капітал    

Статутний капітал  5.9 80 000 80 000 

Резервний капітал 5.11 42 37 

Нерозподілені прибутки 5.11 941 826 

Всього капітал  80 983 80 863 

Поточні зобов`язання та забезпечення    

Поточна кредиторська заборгованість за: 

розрахунками з бюджетом 

5.10 65 60 

у тому числі з податку на прибуток 5.10 24 18 

розрахунками зі страхування 5.10 13 8 

Розрахунками з оплати праці 5.10 172 170 

Поточні забезпечення 5.10 498 426 

Інші поточні забезпечення 5.10 22 617 28 689 

Всього зобов'язання  23 365 29 353 

ВСЬОГО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ`ЯЗАННЯ  104 348 110 216 
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Звіт про зміни в капіталі за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року 

 

 
Статутний 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілені 

прибутки 

Всього  

власний 

капітал 

1 2 3 4 5 

Залишок на 31 грудня 2016 року 70 000 32 737 70 769 

Надходження від власників 10 000   10 000 

Використання прибутку - 5 (5) - 

Усього сукупний прибуток за 2017 рік - - 94 94 

Залишок на 31 грудня 2017 року 80 000 37 826 80 863 

Використання прибутку - 5 (5) - 

Усього сукупний прибуток за 2018 рік - - 120 120 

Залишок на 31 грудня 2018 року 80 000 42 941 80 983 

 

Звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року 

 

 

 

Прим. 

Рік, що закінчився                                         

31 грудня 

2018 2017 

1 2 3 4 

Операційна діяльність    

Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  358 1 598 

Надходження фінансових установ від повернення позик  56 452 79 164 

Інші надходження  57 217 57 428 

Витрачання на оплату:    

товарів, робіт, послуг  - (37) 

Праці  (2 061) (2 030) 

відрахувань на соціальні заходи  (180) (135) 

зобов'язань з податків та зборів   (536) (527) 

в т.ч. витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток  (21) (26) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів  (515) (501) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  (77 049) (73 186) 

Інші витрачання  (28 231) (75 951) 

Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності  5 970 (13 676) 

Інвестиційна діяльність    

Інші надходження  - - 

Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності  - - 

Фінансова діяльність    

Надходження від власного капіталу  - 10 000 

Інші надходження  7 723 41 319 

Інші платежі  (13 800) (36 770) 

Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності  (6 077) 14 549 

Чистий рух грошових коштів за звітний період  (107) 873 

Залишок коштів на початок періоду 5.8 6 502 5 629 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів     

Залишок коштів на кінець періоду 5.8 6 395 6 502 

 

Директор ТОВ «ФК «ОСНОВА»         ______________   Копистира А.М. 

  

 

Головний бухгалтер                              ______________      Гайова Т.М.  
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Заява про відповідальність керівництва за підготовку  і затвердження фінансової звітності  
 

 

 

 

Керівництво ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

«ОСНОВА» (далі – Товариство) відповідає за підготовку фінансової звітності, що достовірно відображає у всіх 

суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2018 року, сукупні прибутки та збитки, а 

також рух грошових коштів і зміни в капіталі за рік, що закінчився на цю дату, відповідно до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ).  

 

При підготовці фінансової звітності керівництво Товариства несе відповідальність за: 

• Вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне застосування; 

• Застосування обґрунтованих оцінок і допущень; 

• Дотримання відповідних МСФЗ і розкриття всіх суттєвих відхилень в примітках до фінансової звітності; 

• Підготовку фінансової звітності, виходячи з допущення, що Товариство продовжуватиме свою діяльність в 

найближчому майбутньому, за винятком випадків, коли таке допущення неправомірне. 

 

Керівництво Товариства також несе відповідальність за: 

• Розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної і надійної системи внутрішнього 

контролю у Товаристві; 

• Підтримку системи бухгалтерського обліку, що дозволяє у будь-який момент підготувати з достатнім 

ступенем точності інформацію про фінансове положення Товариства і забезпечити відповідність фінансової 

звітності вимогам МСФЗ; 

• Вживання заходів в межах своєї компетенції для забезпечення збереження активів Товариства; 

• Запобігання і виявлення фактів шахрайства і інших зловживань. 

 

 

 

 

Директор ТОВ «ФК «ОСНОВА»                         ______________  Копистира А.М. 

 

 

Головний бухгалтер                                               ______________  Гайова Т.М. 
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Примітки до річної фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2018  
 

 

1. Основні відомості про Товариство  
 

ТОВ «Фінансова компанія «ОСНОВА» зареєстровано  Дніпровською районною у м. Києві державною 

адміністрацією 04.03.2010 р, номер свідоцтва про державну реєстрацію № 1 067 102 0000 015126. 

 

Середньооблікова численність штатних працівників станом на 31.12.2018 - 2 

Сумісників - 3  

 

Місто здійснення діяльності – 02105, м. Київ, пр-т Возз’єднання, будинок 6. 

 

Станом на 31 грудня 2018 р. та 31 грудня 2017 р. учасниками Товариства були: 

Учасники Товариства 
31.12.2018 31.12.2017 

% % 

Фізична особа 1 100 100 

Разом 100,0 100,0 

 

Характер  операцій, що здійснює ТОВ «ФК «ОСНОВА» (надалі – Товариство)  -  надання фінансових 

кредитів за рахунок власних та залучених коштів, що є виключним видом діяльності  ТОВ «ФК «ОСНОВА».   

 

Основний вид діяльності   – 64.92 Інші види кредитування; 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім 

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

 

Наявність ліцензій та свідоцтв: 
 

- Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг серії АЕ 

№ 199959 від 27.02.2014р. на діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів 

фінансовими установами, безстрокова. Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.01.2017 року № 163 

постановлено актуалізувати в Державному реєстрі фінансових установ інформацію щодо діючої ліцензії на 

здійснення діяльності «Про переоформлення деяким фінансовим установам діючих ліцензій, у зв’язку зі 

звуженням виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню»,  з метою приведення її у відповідність 

до назви ліцензії, визначеної абзацом четвертим пункту 4 Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених 

постановою КМУ від 07.12.2016 р. № 913, шляхом зміни її назви на провадження господарської діяльності з 

надання фінансових послуг, з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, 

відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла 

та операціях з нерухомістю»;  

 

- Свідоцтво Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг  про реєстрацію фінансової 

установи, серія ІК № 70,  реєстраційний номер № 16102548, з кодом фінансової установи 16, яке видане згідно 

розпорядження № 842 від 11.11.2010  

 

2. Загальна основа формування фінансової звітності   

 

2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ 

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою 

достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для 

задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.  

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, є 

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 

https://nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2017/2017-01-26/%D0%A0%D0%9A-162.pdf
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(МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 

(РМСБО), в редакції чинній на 1 січня 2018 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства 

фінансів України. 

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

чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО, дотримання яких забезпечує достовірне подання 

інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації. 

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та 

нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в 

Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ. 

 

2.2. Нові і переглянуті МСФЗ та інтерпретації 

При підготовці фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, Товариство застосувало всі нові 

та переглянуті стандарти та інтерпретації, які мають відношення до його операцій та є обов’язковими для 

застосування при складанні звітності, починаючи з 1 січня 2018 року. Ефект застосування нових та 

переглянутих стандартів наведений нижче в Примітці 3.2.2. 

Станом на звітну дату опубліковано наступні МСФЗ, зміни до них та інтерпретації, ефективна дата яких не 

настала: 

Стандарти та правки до них 
Ефективна 

дата 

 МСФЗ 16 «Оренда» - Для орендарів встановлено єдину модель обліку оренди і немає 

необхідності визначати класифікацію оренди, всі договори оренди відображаються 

у звіті про фінансовий стан шляхом визнання активів у формі права користування і 

зобов'язань з оренди. Подвійна модель обліку оренди орендодавцем, класифікація 

оренди визначається на основі критеріїв класифікації, аналогічних МСБО 17 

«Оренда», модель обліку фінансової оренди на основі підходів до обліку фінансової 

оренди, аналогічна МСБО 17, вона передбачає визнання чистої інвестиції в оренду, 

що складається з дебіторської заборгованості з оренди, і залишкового активу, 

модель обліку операційної оренди на основі підходів до обліку операційної оренди, 

аналогічно МСБО 17. Необов’язкове звільнення щодо короткострокової оренди - 

тобто оренди, термін дії якої становить не більше 12 місяців. Портфельний облік 

договорів оренди дозволений, якщо результати такого обліку не будуть суттєво 

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

кожного договору окремо. Необов'язкове звільнення щодо оренди об'єктів з низькою 

вартістю - тобто активів, вартість яких, коли вони нові, не перевищує встановлену 

обліковою політикою ), навіть якщо сумарна величина таких договорів оренди є 

істотною. 

01.01.2019 

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

бізнесу», МСБО 16 «Основні засоби», МСБО 1 «Подання фінансової звітності», 

МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття 

інформації», МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСФЗ 13 «Оцінка справедливої 

вартості», МСФЗ 15 «Виручка по контрактах з клієнтами», МСБО 2 «Запаси», МСБО 

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

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

активи», МСБО 38 «Нематеріальні активи», МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість», 

МСБО 41 «Сільське господарство») 

01.01.2019 

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

- Роз'яснення IFRIC 23 вимагає, щоб використовуваний компанією підхід 

ґрунтувався на тому, що краще прогнозує результат вирішення невизначеності. 

Зокрема, Товариство повинна враховувати те, як по її очікуванням податкові органи 

будуть проводити перевірку податкового обліку і трактувань. Роз'яснення IFRIC 23 

вимагає, щоб Товариство виходила з того, що податкові органи перевірять всі суми, 

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

проведенні своєї перевірки. Товариства повинні враховувати ймовірність того, що 

01.01.2019 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОСНОВА» 

(код ЄДРПОУ 36972280)  

________________________________________________________________________________ 

 

6 

Стандарти та правки до них 
Ефективна 

дата 

податкові органи будуть приймати або відхиляти невизначені податкові 

трактування, при цьому обліковий процес буде визначатися цією оцінкою 

податкових органів. Роз'яснення IFRIC 23 вимагає від Товариства необхідної 

переоцінки (зміни) судження або оцінка, в разі зміни фактів і обставин, на яких 

ґрунтувалося це судження або оцінка, а також в результаті отримання нової 

інформації, яка впливає на судження або оцінку. Будь-які такі зміни повинні 

враховуватися в подальшому (перспективно) відповідно до МСБО 8 «Облікова 

політика, зміни в облікових оцінках та помилки». У таких випадках Товариства 

повинні застосовувати стандарт МСБО 10 «Події після звітного періоду», щоб 

визначити, чи є зміна, що відбулася після звітного періоду, коригуючих або 

нерегульованим подією. 

 Поправка до МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства і спільні 

підприємства» - 14A. Організація застосовує МСФЗ 9 також до інших фінансових 

інструментів в асоційованому або спільному підприємстві, до яких не 

застосовується метод участі в капіталі. До них відносяться довгострокові 

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

асоційовану компанію або спільне підприємство. 

01.01.2019 

 Поправка до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» - Поправка дозволяє застосовувати 

модель амортизованої вартості до фінансових інструментів, які мають опцію 

дострокового погашення, незалежно від того, що при достроковому погашенні 

може виникнути компенсація (як позитивна, так і негативна) 

01.01.2019 

 Поправка до МСБО 19 «Виплати працівникам» - Поправки до МСБО 19 «Виплати 

працівникам» стосуються порядку обліку Товариствоми пенсійних програм з 

визначеною виплатою. Якщо до програми вносяться зміни (програма скорочується 

або по ній відбувається розрахунок), МСБО 19 вимагає від Товариства переоцінки її 

чистих активів або зобов'язань за встановленими виплатами. Поправки вимагають 

від Товариства використовувати нові припущення, використані при проведенні 

переоцінки, щоб визначити вартість послуг поточного періоду і чистий відсоток на 

залишок звітного періоду після зміни програми з визначеною виплатою. 

01.01.2019 

 Поправка до МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» - 42A. Якщо сторона угоди про спільне 

підприємство (як цей термін визначено в МСФЗ 11 "Спільна діяльність") отримує 

контроль над бізнесом, який є спільною операцією (як цей термін визначено в МСФЗ 

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

пов'язаними з цією спільною операцією, безпосередньо до дати придбання, то дана 

угода є об'єднанням бізнесів, які здійснюються поетапно. Отже, набувач повинен 

застосовувати вимоги щодо об'єднання бізнесів, здійснюваного поетапно, 

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

передбачений в пункті 42. При цьому набувач повинен переоцінити всю наявну 

раніше частку участі в спільних операціях. 

01.01.2019 

 Поправка до МСФЗ 11 «Спільна діяльність» - B33CA Сторона, яка є учасником 

спільних операцій, але не має спільного контролю, може отримати спільний 

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

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

були раніше, не переоцінюються. 

01.01.2019 

 Поправка до МСБО 12 «Податки на прибуток» - 57А. Організація повинна визнати 

наслідки з податку на прибуток, пов'язані з дивідендами, як вони визначені в МСФЗ 

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

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

подіями, які генерували розподіл прибутку, ніж з розподілами на користь власників. 

Тому організації слід визнавати наслідки з податку на прибуток щодо дивідендів у 

складі прибутків або збитків, іншого сукупного доходу або в капіталі відповідно до 

того, де організація спочатку визнала такі минулі операції або події. 

01.01.2019 

 МСБО 23 «Витрати на позики» - 14. Тією мірою, в якій організація запозичує кошти 

на спільні цілі і використовує їх для отримання кваліфікованого активу, організація 
01.01.2019 
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Стандарти та правки до них 
Ефективна 

дата 

повинна визначити суму витрат за запозиченнями, дозволену для капіталізації, 

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

капіталізації визначається як середньозважене значення витрат за запозиченнями 

стосовно всіх позик організації, що залишаються непогашеними протягом періоду. 

Однак організація повинна виключити з даного розрахунку суму витрат за 

запозиченнями стосовно позик, отриманих спеціально для придбання 

кваліфікованого активу, до завершення практично всіх робіт, необхідних для 

підготовки цього активу до використання за призначенням або продажу. Сума 

витрат за запозиченнями, яку організація капіталізує протягом періоду, не повинна 

перевищувати суму витрат за запозиченнями, понесених протягом цього періоду. 

 МСФЗ 17 «Страхові контракти» - стандарт, що замінить МСФЗ 4 «Страхові 

контракти» 
01.01.2021 

 Концептуальні основи фінансової звітності - Введено концепцію діяльності 

керівництва в інтересах власників і уточнено інформацію, виникає в зв'язку з цим. 

Повернено концепцію обачності, яка підтримує нейтральність інформації і тому 

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

Невизначеність оцінки є фактором, який може вплинути на достовірне надання 

інформації. Суб’єкт, що звітує - це організація, яка за власною ініціативою складає 

або зобов'язана складати фінансову звітність і не обов'язково є юридичною особою. 

Актив - існуючий економічний ресурс, контрольований організацією в результаті 

минулих подій. Економічний ресурс - це право, яке може принести економічні вигоди. 

Зобов'язання - існуючий обов'язок організації передавати економічний ресурс в 

результаті минулих подій. Зобов'язання - це обов'язкова відповідальність, якої у 

організації відсутня практична можливість уникнути. Визнання - це процес фіксації 

для включення в звіт про фінансовий стан або в звіт (и) про фінансові результати 

статті, яка відповідає визначенню активу, зобов'язання, капіталу, доходів або 

витрат. Припинення визнання - це виключення повністю або частково визнаної 

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

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

Показники історичної вартості надають інформацію про об'єкти обліку, яка 

формується на основі історичної (первісної) суми операції або події. Оцінка на 

основі поточної (переоціненої) вартості. Показники поточної вартості надають 

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

на дату оцінки. Методи оцінки цієї категорії можуть включати справедливу 

вартість, цінність використання, вартість виконання і поточну вартість. Введено 

термін «звіт (и) про фінансові результати» для позначення Звіту про прибутки і 

збитки разом зі Звітом про ІСД. Звіт про прибутки та збитки є основним 

джерелом інформації про фінансові результати Товариства. За замовчуванням всі 

доходи і витрати повинні бути відповідним чином класифіковані і включені в звіт 

про прибутки і збитки. 

01.01.2020 

 

Товариство у фінансовій звітності за рік, що закінчився 31.12.2018 р., не застосувало достроково опубліковані 

МСФЗ, поправки до них та інтерпретації. Прогнозований (очікуваний) ступінь впливу опублікованих МСФЗ, 

поправок до них та інтерпретацій на наступні звітні періоди: 

 

 

Ефект впливу суттєвий 
Ефект впливу несуттєвий або 

відсутній 

Керівництво та управлінський 

персонал проводять дослідження 

щодо ефекти  потенційного впливу 

на фінансову звітність 

 МСФЗ 16 «Оренда» та 

пов’язані з ним поправки до 

МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу», 

МСБО 16 «Основні засоби», 

 КТМФЗ (IFRIC) 23 

«Невизначеність щодо правил 

обчислення податку на прибуток» 

 Поправка до МСБО 28 

 Концептуальні основи 

фінансової звітності  

 МСБО 23 «Витрати на позики» 
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МСБО 1 «Подання фінансової 

звітності», МСФЗ 1 «Перше 

застосування МСФЗ», МСФЗ 7 

«Фінансові інструменти: розкриття 

інформації», МСФЗ 9 «Фінансові 

інструменти», МСФЗ 13 «Оцінка 

справедливої вартості», МСФЗ 15 

«Виручка по контрактах з 

клієнтами», МСБО 7 «Звіт про рух 

грошових коштів», МСБО 21 

«Вплив змін валютних курсів», 

МСБО 23 «Витрати на позики», 

МСБО 37 «Забезпечення, умовні 

зобов’язання та умовні активи», 

МСБО 38 «Нематеріальні активи»,  

«Інвестиції в асоційовані 

підприємства і спільні 

підприємства» 

 Поправка до МСФЗ 9 

«Фінансові інструменти» 

 Поправка до МСБО 19 

«Виплати працівникам» 

 Поправка до МСФЗ 3 

«Об’єднання бізнесу» 

 Поправка до МСФЗ 11 

«Спільна діяльність» 

 Поправка до МСБО 12 

«Податки на прибуток» 

 МСФЗ 17 «Страхові 

контракти» 

 МСБО 2 «Запаси»  

 МСБО 40 «Інвестиційна 

нерухомість» 

 МСБО 41 «Сільське 

господарство»  

 

Прогнозований (очікуваний) ступінь впливу першого застосування МСФЗ 16 «Оренда» 

 

Товариство є орендарем нежитлового приміщення і застосує МСФЗ 16 «Оренда» з 01.01.2019 року. Відповідно 

до перехідних положень МСФЗ 16 «Оренда» буде використаний модифікований ретроспективний підхід, за 

якого порівняльна інформація не перераховуватиметься, зобов’язання будуть оцінені за теперішньою вартістю 

майбутніх орендних платежів. З метою дисконтування Товариство використовуватиме середньоринкові ставки 

додаткових залучень кредитних ресурсів на дату першого застосування (17,7%). Первісна вартість активів з 

права оренди за очікуваннями не буде відрізнятися від теперішньої вартості орендних зобов’язань, зобов’язання 

з ліквідації прав оренди та авансові платежі на дату першого застосування відсутні.  

Валова сума договірних орендних зобов’язань по діючим договорам на звітну дату, що передує першому 

застосуванню, складає орієнтовно 6 000 тис.грн. Ці зобов’язання не стосуються короткострокової оренди чи 

оренди об’єктів низької вартості. Товариство планує скористатися виключеннями щодо короткострокової 

оренди та оренди активів низької вартості, стосовно яких планується застосувати метод рівномірного визнання 

витрат.   

 

Стаття звітності Очікуваний потенційний ефект 

першого застосування МСФЗ 16 

«Оренди» на дату та за рік першого 

застосування, тис. грн. 

Звіт про фінансовий стан  

 Активи з права користування + 227,00 

 Довгострокові зобов’язання з оренди + 155,00 

 Поточні зобов’язання з оренди +72,00 

Звіт про прибутки і збитки  

 Операційні витрати  - 45,00 

 Операційні витрати (витрати на амортизацію прав оренди) +4,00 

 Фінансові витрати  +41,00 

Товариство планує застосувати спрощення практичного характеру і не переглядати існуючі (не визнані) на дату 

першого застосування договори оренди, а визначення оренди застосовувати до всіх договорів, укладених чи 

модифікованих, починаючи з 01.01.2019 р.  

Товариство провело попередню оцінку впливу нового визначення оренди і дійшла висновку, що воно не 

змінить обсяг договорів, які обліковуються на дату першого застосування. 

Товариство є орендодавцем транспортних засобів, проте за даними попереднього аналізу застосування МСФЗ 

16 «Оренда» не змінить облікових підходів до таких договорів оренди і не матиме впливу на фінансову 

звітність. 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОСНОВА» 

(код ЄДРПОУ 36972280)  

________________________________________________________________________________ 

 

9 

Договори фінансової оренди у ролі як орендарів, так і орендодавців у Товариства відсутні. 

 

2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення 

Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня, 

складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч. 

 

2.4. Припущення про безперервність діяльності  

Фінансова звітність була підготовлена виходячи з припущення, що Товариство буде продовжувати свою 

діяльність як діюче підприємство впродовж найближчих 12 місяців, що передбачає реалізацію активів та 

погашення зобов’язань у ході звичайної діяльності.  

Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не 

могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів 

безперервності діяльності. 

 

2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності  

Ця фінансова звітність затверджена наказом керівництвом Товариства від 25 лютого 2019 року. У квітні 2019 

року проаналізована та затверджена до випуску фінансова звітність буде надана Загальним зборам Учасників 

Товариства для її затвердження та оприлюднення.          

Ні Учасники Товариства, ні інші особи не будуть мати права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її 

затвердження з метою оприлюднення.  

 

2.6. Звітний період фінансової звітності 

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня 

по 31 грудня 2018 року. 

 

 

3. Суттєві положення облікової політики 

 

3.1. Основа оцінки, застосована при складанні фінансової звітності  

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

амортизаційної собівартості окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти. 

Оцінка справедливої вартості здійснюється з використанням методів оцінки фінансових інструментів, 

дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю». Такі методи оцінки включають використання 

справедливої вартості як ціни, яка була б тримана за продаж активу, або сплачена за передачу зобов'язання у 

звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. Зокрема, використання біржових котирувань або 

даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих 

грошових потоків або інші моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість 

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

методів оцінки 

 

3.2. Загальні положення щодо облікових політик 

 

3.2.1. Основа формування облікових політик 

Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб'єктом 

господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за 

висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну 

інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід 

застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим. 

Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог МСБО 

8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 

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

 

3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках 

Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції, інших події або 

умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики 

можуть бути доречними. 
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З 1 січня 2018 року Товариство застосовує МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». Товариство отримує 

основний дохід від діяльності з управління ФФБ.  Застосування МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» на 

відображення результатів діяльності не мало суттєвого впливу. 

Керівництвом Товариства було прийнято рішення про застосування МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» з 1 січня 

2018 року. З 1 січня 2018 року МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» має нову редакцію, яка серед іншого 

передбачає зміну підходів до зменшення корисності фінансових інструментів. Враховуючи класифікацію 

фінансових активів, що використовується Товариством, розрахунок очікуваних кредитних збитків 

застосовується до фінансових активів, що оцінюються за амортизованою вартістю. Інформація про облікові 

політики щодо очікуваних кредитних збитків наведена у примітці 3.5.3., а інформація про суми, обумовлені 

очікуваними кредитними збитками наведена у розділі 6 Приміток.  

 

Таблиця нижче відображає зміни у складі рядків форм фінансової звітності Товариства у зв'язку з 

рекласифікацією фінансових активів в результаті застосування МСФЗ (IFRS) 9: 

 

Категорія 

активів 

31/12/ 

2017 

Зміни у 

зв’язку з 

рекласифі

кацією 

01/01/ 

2018 

Справедлива 

вартість на 

01/01/2018 

Резерв 

сумнівних 

боргів на 

31/12/2017 

Перерахун

ок резерву 

Резерв 

очікуваних 

кредитних 

збитків на 

01/01/2018 

Фінансові 

інвестиції, 

доступні для 

продажу  

10 998 -10 998 - - - - - 

Фінансові 

інвестиції, які 

оцінюються за 

справедливою 

вартістю через 

прибутки та 

збитки  

- +10 998 10 998  - - - 

Дебіторська 

заборгованість 
167 - 167 - -   

Гроші та їх 

еквіваленти 
51 - 51 51 - -  

Торгівельна 

кредиторська 

заборгованість 

8 - 8 - - -  

 

 

3.2.3. Форма та назви фінансових звітів   

Формат фінансової звітності МСБО 1 «Подання фінансових звітів» не встановлює єдиного формату фінансових 

звітів, у стандарті наводиться перелік показників, які необхідно наводити в кожній з форм звітності та у 

примітках. 

Перелік, форми та назви фінансової звітності Товариства застосовані відповідно НП(С)БО 1 «Загальні вимоги 

до фінансової звітності». 

Статті фінансової звітності за МСФЗ вписані в найбільш доречні рядки форм фінансових звітів, затверджених 

Міністерством фінансів України. Розкриття додаткової інформації, як це передбачено МСФЗ/МСБО, 

здійснюється у примітках до річної фінансової звітності.  

3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах 

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

прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі "функції витрат" або "собівартості реалізації", 

згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на 

збут або адміністративну діяльність.  

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

застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень 
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грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових 

виплат формується на підставі облікових записів Товариства. 

 

3.3. Облікові політики щодо нематеріальних активів та основних засобів 

 

3.3.1. Нематеріальні активи   

Всі нематеріальні активи відображаються в обліку  за моделлю собівартості, згідно з якою витрати на 

придбання таких активів, амортизуються лінійним методом строком їх корисного використання. Залишкова 

вартість та термін їх корисного використання переглядаються на кожну звітну дату. Крім того, вони підлягають 

тестуванню на знецінення. 

Амортизація означає зменшення вартості та нараховується прямолінійним методом. 

Якщо нематеріальний актив вибуває, прибуток або збиток від вибуття визначається як різниця між виручкою і 

балансовою вартістю активу і визнається у прибутку або збитку у складі інших доходів або інших витрат. 

Застосовуються наступні терміни корисного використання:  

 для програмного забезпечення: 3-5 років.  

 для інших нематеріальних активів (ліцензії) – відповідно до строку дії. 

 

3.3.2. Основні засоби 

ІТ та інше обладнання (включаючи прилади і меблі) спочатку відображаються за вартістю придбання або 

вартістю виробництва, включаючи будь-які витрати, безпосередньо пов'язані з доставкою активів та станом, 

необхідної для функціонування відповідно до намірів керівництва Товариства. 

Обладнання, ІТ інше устаткування відображаються використовуючи модель собівартості, за вирахуванням 

накопиченої амортизації та збитків від знецінення.  

Амортизація нараховується прямолінійним методом для списання вартості за вирахуванням розрахункової 

залишкової вартості ІТ та іншого обладнання.  

Застосовуються наступні терміни корисного використання:  

 для меблів та офісного устаткування: 12 років  

 для ІТ обладнання: 5 років  

 

Оцінка залишкової вартості та оцінка строку корисного використання переглядається по мірі необхідності, але 

не рідше ніж раз на три роки.  

На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи не перевищує балансова вартість основних засобів їх 

відновлювальну вартість. У разі перевищення балансової вартості основних засобів над їх відновлювальною 

вартістю Товариство зменшує балансову вартість основних засобів до їх відновлювальної вартості. 

Будь-яке збільшення вартості основних засобів, що виникає в результаті переоцінки, відображається у складі 

прибутків або збитків. 

Прибутки або збитки від вибуття основних засобів визнаються як різниці між ліквідаційною та балансовою 

вартістю активів і визнаються у прибутку або збитку в складі інших доходів або інших витрат. 

Товариством встановлене граничне значення в розмірі 6000 грн., й активи, що  придбані, нижче цього розміру, 

не дивлячись на те, що мають характеристику довгострокового активу, списуються на поточні витрати в 

момент їх придбання. 

 

3.3.3. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів 

На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. 

Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо 

сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно 

визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. 

Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, 

Товариство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми 

очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів 

коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу 

на систематичній основі протягом строку корисного використання. 

 

3.4. Облікові політики щодо оренди 

Оренда основних засобів, за умовами якої до Товариства переходять всі істотні ризики і вигоди, виходячи з 

права власності, класифікується як фінансова оренда. Всі інші види оренди класифікуються як операційна. 
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Там, де Товариство є орендарем, платежі за договорами операційної оренди визнаються як витрати на 

рівномірній основі протягом строку оренди. Пов'язані з цим витрати, такі як технічне обслуговування і 

страхування, відносяться на витрати по мірі їх виникнення.  

Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного використання. 

Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу припиняють 

на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, 

або на дату, з якої припиняють визнання активу. 

 

 

3.5. Облікові політики щодо фінансових інструментів 

 

3.5.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів 
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі відповідно до МСФЗ, коли і тільки 

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

продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку. 

За строком виконання фінансові активи та фінансові зобов’язання поділяються на поточні (зі строком 

виконання зобов’язань до 12 місяців) та довгострокові (зі строком виконання зобов’язань більше 12 місяців).   

Товариство класифікує фінансові активи як такі, що оцінюються у подальшому або за амортизованою 

собівартістю, або за справедливою вартістю на основі обох таких чинників:  

а) моделі бізнесу суб’єкта господарювання для управління фінансовими активами; та  

б) характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу. 
 

Товариство визнає такі категорії фінансових активів: 

- фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у 

прибутку або збитку; 

- фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю. 
 

Товариство визнає такі категорії фінансових зобов'язань: 

- фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою собівартістю; 

- фінансові зобов'язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку 

або збитку. 
 

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

справедливою вартістю . 

При припиненні визнання фінансового активу повністю різниця між:  

а) балансовою вартістю (оціненою на дату припинення визнання) та  

б) отриманою компенсацією (включаючи будь-який новий отриманий актив мінус будь-яке нове взяте 

зобов’язання) визнають у прибутку або збитку. 

Фінансовий актив оцінюється  за амортизованою собівартістю, якщо він придбавається з метою одержання 

договірних грошових потоків і договірні умови фінансового активу генерують  грошові потоки, котрі є суто 

виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми.  

Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовим активом, який 

обліковується за амортизованою вартістю. 

Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних 

розділах облікової політики. 

 

3.5.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти 

Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках. 

Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у 

відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається 

зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не 

більше ніж три місяці з дати придбання. 

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

в іноземній валюті. 

Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.3 цих Приміток. 

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

Подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній 

вартості. 
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Подальша оцінка еквівалентів грошових коштів, представлених депозитами, здійснюється за амортизованою 

собівартістю. 

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

функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України (НБУ). 

У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках (наприклад, у випадку 

призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути класифіковані у 

складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та 

відсутності ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість 

відображається у складі збитків звітного періоду. 

 

3.5.3. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю 

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

заборгованість, у тому числі позики.  

Після первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод 

ефективного відсотка. 

Застосовуючи аналіз дисконтованих грошових потоків, Товариство використовує одну чи кілька ставок 

дисконту, котрі відповідають переважаючим на ринку нормам доходу для фінансових інструментів, які мають в 

основному подібні умови і характеристики, включаючи кредитну якість інструмента, залишок строку, протягом 

якого ставка відсотка за контрактом є фіксованою, а також залишок строку до погашення основної суми та 

валюту, в якій здійснюватимуться платежі.  

Товариство оцінює станом на кожну звітну дату резерв під очікувані кредитні збитки. 

МСФЗ 9 передбачає триступеневу модель зменшення корисності, яка базується на змінах в кредитній якості 

інструменту з моменту первісного визнання. Згідно даної моделі, фінансовий інструмент, який не є 

кредитнознеціненим при первісному визнанні, класифікується на Стадії 1, а його кредитний ризик підлягає 

подальшому постійному моніторингу. Якщо відбулось суттєве збільшення кредитного ризику з моменту 

первісного визнання, фінансовий інструмент переводиться до Стадії 2, але він ще не вважається кредитно-

знеціненим. Якщо фінансовий інструмент є кредитно-знеціненим, він переміщується до Стадії 3. Для 

фінансових інструментів, що знаходяться на Стадії 1, очікувані кредитні збитки оцінюються в сумі частини 

очікуваних протягом усього строку дії фінансового інструменту збитків, що можуть виникнути в результаті 

настання подій дефолту протягом наступних 12 місяців. Очікувані кредитні збитки для інструментів на Стадіях 

2 або 3, оцінюються виходячи з кредитних збитків, очікуваних від подій дефолту протягом усього строку дії 

інструмента. Згідно з МСФЗ 9 при розрахунку очікуваних кредитних збитків необхідно враховувати прогнозну 

інформацію. Придбані або створені кредитно-знецінені фінансові активи - це фінансові активи, що є кредитно-

знеціненими на дату первісного визнання. Очікувані кредитні збитки для таких інструментів завжди 

вимірюються виходячи з усього строку дії. 

Товариство зазнає кредитний збиток навіть, якщо очікує отримати всю суму за договором у повному обсязі. 

У випадку фінансових активів кредитним збитком є теперішня вартість різниці між договірними грошовими 

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

очікує одержати на свою користь. 

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

значного зростання з моменту первісного визнання. При виконанні такої оцінки Товариство замість зміни суми 

очікуваних кредитних збитків використовує зміну ризику настання дефолту (невиконання зобов'язань) 

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

ризик настання дефолту (невиконання зобов'язань) за фінансовим інструментом станом на звітну дату з 

ризиком настання дефолту за фінансовим інструментом станом на дату первісного визнання, і враховує при 

цьому обґрунтовано необхідну та підтверджувану інформацію, що є доступною без надмірних витрат або 

зусиль, і вказує на значне зростання кредитного ризику з моменту первісного визнання. 

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

значного зростання з моменту первісного визнання, якщо було з'ясовано, що фінансовий інструмент має 

низький рівень кредитного ризику станом на звітну дату. 

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

створеним кредитно-знеціненим фінансовим активом, Товариств оцінює очікувані кредитні збитки як різницю 

між валовою балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, 

дисконтованою за первісною ефективною ставкою відсотка за фінансовим активом. 

Будь-яке коригування визнається в прибутку або збитку як прибуток або збиток від зменшення корисності. 

 

Низький кредитний ризик (стадія 1): 
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 Контрагент в найближчій перспективі має стабільну здатність виконувати прийняті на себе 

зобов’язання;  

 Несприятливі зміни економічних і комерційних умов в більш віддаленій перспективі можуть, але не 

обов’язково, знизити його здатність до виконання зобов’язань. 

 

Суттєве збільшення кредитного ризику (стадія 2): 

Товариство констатує суттєве збільшення кредитного ризику за фінансовим інструментом, якщо виконується 

один або декілька з наведених нижче кількісних, якісних та допоміжного критеріїв. 

 Кількісний критерій 

- якщо Контрагент прострочив оплату за контрактом більш ніж на 180 днів. В окремих випадках 

припущення про те, що фінансові активи, прострочені більш ніж на 180 днів, мають бути 

відображені на Стадії 2, спростовується 

 Якісні критерії 

Товариство використовує якісні критерії як вторинний показник суттєвого збільшення кредитного ризику: 

- наявні індикатори зовнішнього ринку (процентних ставок, курсів валют);  

- відбулися зміни умов договору;  

- було змінено управлінський підхід;  

- значна зміна кредитного рейтингу фінансового інструменту або Контрагента. 

 

Визначення дефолту та кредитно-знецінених активів (стадія 3): 

Визначення дефолту, повністю узгоджується з визначенням кредитного знецінення, а дефолт визнається за 

фінансовим інструментом, у разі дотримання одного або декількох з наступних критеріїв.  

 Кількісний критерій 

-  Контрагент більше ніж на 181 днів прострочив оплату за контрактом, і припущення про те, що 

фінансові активи, які прострочені більше ніж на 181 днів, мають бути відображені на Стадії 3 

не скасовується. 

 Якісні критерії  

- Контрагент не відповідає критерію платоспроможності, що вказує на те, що позичальник зазнає 

значних фінансових труднощів. Прикладами такої ситуації є:  

-  значні фінансові труднощі контрагента;  

-  смерть контрагента;  

-  неплатоспроможність контрагента;  

-  контрагент порушує фінансові умови договору;  

-  зникнення активного ринку для фінансового активу внаслідок фінансових труднощів;  

-  надання кредитором уступки за договором, у зв’язку з фінансовими труднощами 

позичальника;  

-  висока ймовірність банкрутства контрагента. 

 

Товариство  визнає очікувані кредитні збитки за кожним активом на індивідуальній основі. 

 

Розміри збитку 

 стадія 1 – від 0,5% до 1,0%  

 стадія 2  

прострочення платежу на термін від 30 до 90 днів - 25% 

прострочення платежу на термін від 90 до 180 днів -  50% 

 стадія 3 – 100% 

 

Списання фінансових активів за рахунок сформованих резервів відбувається за відсутності обґрунтованих 

очікувань щодо відшкодування їх вартості згідно рішення керівництва Товариства.  

 

3.5.4. Дебіторська заборгованість 

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

внаслідок цього, набуває юридичне право одержати грошові кошти.  

 Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю. 

Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості відбувається за амортизованою 

вартістю.  
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Поточну дебіторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за сумою первісного 

рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 

 

3.5.5. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату 

переоцінки у прибутку або збитку 

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

прибутку або збитку, відносяться паї (частки) господарських товариств. 

Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю. 

Справедлива вартість паїв (часток) господарських товариств розраховується як добуток частки на чисті активи 

(власний капітал) господарського товариства. 

 

3.5.6. Зобов'язання  

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

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

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

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

дванадцяти місяців після звітного періоду; 

 Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом щонайменше 

дванадцяти місяців після звітного періоду. 

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

Поточні зобов’язання оцінюються у подальшому за амортизованою вартістю.  

Поточну кредиторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за сумою первісного 

рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 

 

3.5.7. Згортання фінансових активів та зобов'язань 

Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати залік 

визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання 

одночасно 

 

3.6. Облікові політики щодо податку на прибуток 

Податкові витрати,  що визнаються в складі  прибутку або збитку, включають  в себе суми поточного податку 

на прибуток.  

Оподатковуваний прибуток (податковий збиток) – прибуток (збиток) за період, визначений відповідно до 

правил, установлених податковим законодавством. 

Податок на прибуток у звітному році сплачувався Товариством за ставкою 18 %. 

Поточні зобов’язання (або активи) з податку на прибуток включають також поточні  претензії  від податкових 

органів, що стосуються поточного та попередніх звітних періодів, що неоплачені станом на звітну дату.  

Розрахунок поточного податку здійснюється на підставі поточних ставок і податкових законів, що є 

прийнятими або вступили в силу на звітну дату.  

Керівництво Товариства періодично здійснює оцінку позицій, відображених у податкових деклараціях, щодо 

яких відповідне податкове законодавство може бути по різному інтерпретовано. 

 

 

3.7. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань  

 

3.7.1. Забезпечення 

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) 

внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов'язання 

вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму 

зобов'язання. 

 

3.7.2. Виплати працівникам 

Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після вирахування будь-

якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за 

відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на 

майбутні виплати відпускних. 
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3.8. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності 

 

3.8.1 Доходи та витрати 

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

виконання, передаючи обіцяну послугу (тобто актив) клієнтові. Актив передається, коли (або у міру того, як) 

клієнт отримує контроль над таким активом.  

При визначені вартості винагороди від управління ФФБ Товариство відповідно до МСФЗ 15 використовує 

метод оцінювання за результатом. До методу оцінювання за результатом належить, зокрема, аналіз виконання, 

завершеного на сьогоднішній день, оцінки досягнутих результатів. Враховуючи принцип професійного 

скептицизму для змінної вартості винагороди розрахунок доходу здійснюється на кінець кожного місяця. 

Результат визначення розміру винагороди по управлінню активами оформлюється актом виконаних робіт, в 

якому відображається розрахунок (оцінка) досягнутих результатів на звітну дату. 

Дивіденди визнаються доходом лише у разі, якщо: 

- право Товариства на одержання виплат за дивідендами встановлено; 

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

- суму дивідендів можна достовірно оцінити. 

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

Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов’язань. 

 
Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації 

активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих активів, за винятком 

зменшення, пов’язаного з виплатами Учасникам. 

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та одночасно з 

визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів. 

Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх економічних 

вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати 

визнанню як активу у звіті про фінансовий стан. 

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов’язання без 

визнання активу. 

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.  

 

3.8.2. Умовні зобов'язання та активи. 

Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Товариства. Інформація про умовне 

зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є 

віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли 

надходження економічних вигод є ймовірним. 

 

3.8.3. Статутний капітал 

Статутний капітал, включає в себе внески Учасників.  

Товариство визнає додатковий капітал, сформований  внесенням грошових коштів її Учасниками, в складі 

власного капіталу. 

 

3.8.4.  Резервний капітал 

Згідно з положеннями законодавства України Товариство формує резервний капітал.  

Згідно Статуту Товариством створюється резервний (страховий) фонд в розмірі 25% статутного (складеного) 

капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду становить 5% суми чистого прибутку.  

 

3.8.5. Події після дати балансу 

Товариство коригує показники фінансової звітності у разі якщо події після звітної дати є такими, що 

коригування показників являється необхідним. Події після звітної дати, які потребують коригування показників 

фінансової звітності, пов’язані з підтвердженням або спростуванням обставин, існуючих на звітну дату, а також 

оцінок і суджень керівництва, здійснених в умовах невизначеності й неповноти інформації станом на звітну 

дату. 

Відповідно, Товариство розкриває характер таких подій й оцінку їх фінансових наслідків або констатує 

неможливість такої для кожної суттєвої категорії не коригованих подій, що відбулись після звітної дати.    
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3.8.6. Операційні сегменти 

Товариство не застосовує і не розкриває інформацію відповідно МСФЗ 8 «Операційні сегменти» оскільки є 

товариством з обмеженою відповідальністю, інструменти власного капіталу Товариства не обертаються на 

відкритому ринку. Також Товариство не планує випуск фінансових інструментів на відкритий ринок.      

 

 

4. Основні припущення, оцінки та судження  

 

При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають вплив на елементи 

фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень 

міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, 

що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо 

балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства 

інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, 

де такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, в 

яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені 

нижче.  

 

4.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ 

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

застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація була доречною 

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

звітність: 

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

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

 є нейтральною, тобто вільною від упереджень; 

 є повною в усіх суттєвих аспектах. 

Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених далі джерел та 

враховує їх у низхідному порядку: 

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

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

Концептуальній основі фінансової звітності. 

Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших органів, що 

розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для розроблення 

стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не 

суперечать вищезазначеним джерелам. 

Операції, що не регламентуються МСФЗ Товариством не здійснювались. 

4.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства 

Оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, 

існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з 

врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості». 

4.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів 

Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки фінансових 

інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що:  

вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базуються на припущеннях 

керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів, показників кредитоспроможності 

контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та  

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

бути значним. 

Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок, волатильності, 

курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і коригувань під час оцінки інструментів, 

більша або менша зміна в оцінці вартості фінансових інструментів у разі відсутності ринкових котирувань мала 

б істотний вплив на відображений у фінансовій звітності чистий прибуток та збиток. 
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Розуміючи важливість використання облікових оцінок та припущень щодо справедливої вартості фінансових 

активів в разі відсутності вхідних даних щодо справедливої вартості першого рівня, Керівництво Товариства 

планує використовувати оцінки та судження які базуються на професійній компетенції працівників 

Підприємства, досвіді та минулих подіях, а також з використанням розрахунків та моделей вартості фінансових 

активів. Залучення  зовнішніх експертних оцінок щодо таких фінансових інструментів де оцінка, яка базується 

на професійній компетенції, досвіді та розрахунках є недостатньою, на думку Керівництва є прийнятним та 

необхідним. 

Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати значний вплив на 

передбачувану справедливу вартість.  

4.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів  

Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів, 

що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків 

фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які 

можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства 

фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів. 

4.5. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів 

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

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

Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовими активами, які 

оцінюються за амортизованою вартістю, у розмірі очікуваних кредитних збитків за весь строк дії фінансового 

активу (при значному збільшенні кредитного ризику/для кредитно-знецінених фінансових активів) або 12-

місячними очікуваними кредитними збитками (у разі незначного зростання кредитного ризику).  

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

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

інструмент стане простроченим або буде помічено інші чинники затримки платежів, що є специфічними для 

позичальника, (наприклад, здійснення модифікації або реструктуризації). 

Кредитний ризик за фінансовим інструментом вважається низьким, якщо фінансовий інструмент має низький 

ризик настання дефолту, позичальник має потужній потенціал виконувати свої договірні зобов'язання щодо 

грошових потоків у короткостроковій перспективі, а несприятливі зміни в економічних і ділових умовах у 

довгостроковій перспективі можуть знизити, але не обов’язково здатність позичальника виконувати свої 

зобов'язання щодо договірних грошових потоків.  

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

ризик дефолту за ними є нижчим, ніж ризик дефолту за іншими фінансовими інструментами Товариства або 

ніж кредитний ризик юрисдикції, в якій Товариство здійснює діяльність. 

Очікувані кредитні збитки за весь строк дії не визнаються за фінансовим інструментом просто на підставі того, 

що він вважався інструментом із низьким кредитним ризиком у попередньому звітному періоді, але не 

вважається таким станом на звітну дату. У такому випадку Товариство з'ясовує, чи мало місце значне зростання 

кредитного ризику з моменту первісного визнання, а отже чи постала потреба у визнанні очікуваних кредитних 

збитків за весь строк дії. 

Очікувані кредитні збитки відображають власні очікування Товариства щодо кредитних збитків. 

 

4.6. Судження щодо визнання економіки у стані гіперінфляції, відповідно до положень МСБО 29 

«Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» 

 
Відповідно до пункту 3 МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» показником гіперінфляції є 

характеристики економічного середовища країни. Ці характеристики є кількісними і якісними. 

      Щодо аналізу кількісного фактору. Статистичні дані Міністерства статистики України свідчать, що 

кумулятивний рівень інфляції за останні три роки наблизився та перевищив 100%. Цей показник незначно вище 

за 100% і складає лише 100,8 % на кінець 2018 року. Ми очікуємо, що за результатами 2019 року рівень 

інфляції зменшиться. Національний банк України прогнозує рівень інфляції на 2019 рік – 6,3 %, на 2020 рік – 

5,8%. Міжнародний валютний фонд прогнозує рівень інфляції в Україні на 2019 рік у розмірі 8 %. При цьому, 

за попередні роки рівень інфляції складав: за 2014 рік – 24,9 %, за 2015 рік – 43,3 %, за 2016 рік – 12,4 %, за 

2017 рік – 13,7%, за 2018 рік – 9,78% Тобто у наступні роки кумулятивний рівень інфляції за останні три роки 

не буде перевищувати 100%. 
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Аналіз якісних факторів пункту 3 МСБО 29 не дає аргументованих доказів того, що економіка України є 

гіперінфляційною, а саме: 

- немає офіційно підтвердженої інформації, що основна маса населення віддає перевагу збереженню своїх 

цінностей у формі немонетарних активів або у відносно стабільній іноземній валюті і що суми, утримувані в 

національній валюті, негайно інвестуються для збереження купівельної спроможності; 
- немає офіційно підтвердженої інформації і даних, що основна маса населення розглядає грошові суми не в 

національній грошовій одиниці, а у відносно стабільній іноземній валюті. За офіційними даними Нацбанку 

України схильність до заощаджень населення на цей час досі становить величину нижче нуля, тобто основна 

маса населення витрачає раніше заощаджені кошти; 
- відсоткові ставки, реальна заробітна плата та ціни формуються ринком (тобто через попит та пропозицію) і не 

обов’язково індексуються згідно індексу інфляції. Індексації підлягає лише частка заробітної плати і лише при 

деяких умовах; 
- немає офіційно підтвердженої інформації та спостереження, що продаж та придбання на умовах відстрочки 

платежу підприємствами здійснюється за цінами, які компенсують очікувану втрату купівельної спроможності 

протягом періоду відстрочки платежу, навіть якщо цей строк є коротким. 
До того ж МСБО 29 не встановлює абсолютного рівня, на якому вважається, що виникає гіперінфляція. 

Необхідність перераховувати показники фінансових звітів, згідно з цим Стандартом, є питанням судження 

управлінського персоналу підприємства. 
Отже, здійснивши аналіз кількісного та якісних факторів, підприємство дійшло висновку щодо недостатності 

характеристик, які свідчать, що загальний стан економіки країни є гіперінфляційним. Тому управлінським 

персоналом було прийняте рішення не застосовувати за результатами 2018 року норми МСБО 29 і не 

здійснювати перерахунок показників фінансової звітності. 
Але, поряд з тим, підприємство буде слідкувати за рівнем інфляції протягом 2019 року та наступних років, 

враховуючи, що функціональною валютою підприємства є українська гривня. 

 

4.7. Судження щодо порогу суттєвості для окремих об’єктів обліку 

Поріг суттєвості визначається Товариством з метою обґрунтованого розмежування облікової та іншої 

інформації на суттєву та таку, яка не здатна впливати на рішення користувачів фінансової звітності.  

 

Об’єкти обліку Поріг 

суттєвості, 

% 

Базовий показник для визначення порогу суттєвості 

Окремі об’єкти обліку активів, 

зобов’язань і власного капіталу 

5% Підсумок відповідно всіх активів, зобов’язань і власного 

капіталу 

Окремі об’єкти доходів і витрат 10% Чистий прибуток/збиток на звітну дату 

Переоцінка або зменшення 

корисності об’єктів обліку 

10% Відхилення залишкової, балансової, первісної, 

номінальної вартості об’єктів обліку від їх справедливої 

вартості 

Визначення подібних активів 2% Чистий прибуток/збиток на звітну дату 

 

Товариство не повинне в пояснювальних примітках до фінансової звітності надавати інформацію, розкриття 

якої вимагає МСФЗ, якщо дана інформація є несуттєвою (нижча за наведений поріг суттєвості). 

 

 

 

5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості  

 

5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю 

 

Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань, тобто такі 

оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду. 

Класи активів та 

зобов’язань, оцінених 

за справедливою 

вартістю 

 

Методики оцінювання 

Метод оцінки 

(ринковий, 

дохідний, 

витратний) 

 

Вхідні дані 

Грошові кошти  Первісна та подальша оцінка 

грошових коштів здійснюється за 

Ринковий Офіційні курси НБУ 
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справедливою вартістю, яка дорівнює 

їх номінальній вартості 

Інструменти капіталу Первісна оцінка інструментів капіталу 

здійснюється за їх справедливою 

вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні 

операції, в ході якої був отриманий 

актив. Подальша оцінка інструментів 

капіталу здійснюється за 

справедливою вартістю на дату 

оцінки. 

Ринковий Офіційні біржові курси 

організаторів торгів на 

дату оцінки, за відсутності 

визначеного біржового 

курсу на дату оцінки, 

використовуються ціни 

закриття біржового 

торгового дня 

 

 

5.2. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості  

 

Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості 

 

Класи активів та 

зобов’язань, 

оцінених за 

справедливою 

вартістю 

1 рівень 

(ті, що мають 

котирування, та 

спостережувані) 

2 рівень 

(ті, що не мають 

котирувань, але 

спостережувані) 

3 рівень 

(ті, що не мають 

котирувань і не є 

спостережуваними) 

 

Усього 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Дата оцінки 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17 

Інструменти 

капіталу 

  10 998 89 591   10 998 89 591 

Грошові кошти   6 395 6 502   6 395 6 502 

 

5.3. Переміщення між 2-м та 3-м рівнями ієрархії справедливої вартості 

У попередньому 2017 році та у 2018 році переведень між рівнями ієрархії не було. 

 

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

Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю 

 

 Балансова вартість Справедлива вартість 

2018 2017 2018 2017 

1 2 3 4 5 

Фінансові інвестиції (інструменти 

капіталу) 

10 99 89591 10 998 89591 

Грошові кошти 6 395 6 502 6 395 6 502 

 

Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є 

достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо 

застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності. Додаткову 

інформацію щодо змін справедливої вартості фінансових активів в зв’язку з врахуванням ризиків наведено у 

прим. 8.3. 

 

 

6. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах 
 

Примітка 6.1. ДОХОДИ  

 

Рядок  2018 рік 2017 рік 

1 Чистий доход  

(відсотки нараховані за виданими кредитами) 

452 1 029 
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2 Інші операційні доходи , разом 

в т.ч. 

          - доходи від перерахування виплат при зміні курсу НБУ    

     - доходи від списання кредиторської заборгованості 

         - інші доходи 

2 317 

 

1 194 

37 

7 

3 135 

 

1 210 

893 

2 

3 Фінансові доходи  

  

 

1 421 

 

1 172 

 Усього доходів: 4 190 5 336 

 

Примітка 6.2. ВИТРАТИ 

 

Рядок  2018 рік 2017 рік  

1 Адміністративні витрати, разом:  2 956 2 965 

 в т.ч.:   

1.1 Витрати на оплату праці 2 645 2 695 

1.2 Відрахування на соціальні заходи 173 146 

1.3 Інші витрати  

(консультаційні послуги, утримання офісу, банківські послуги, та 

інш.)  

128 114 

 Амортизація 10 10 

2 Інші операційні витрати 1070 835 

3 Фінансовіі витрати  18 

 

1 421 

4 Втрати від участі в капіталі - - 

 Разом витрат 4 044 5 221 

 

Примітка 6.3. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 
 

Ставки оподаткування, які застосовувалися Товариством протягом звітного періоду були наступними:   

з 01 січня 2017 р. по 31 грудня 2017 р. 18% 

з 01 січня 2018 р. по 31 грудня 2018 р. 18% 

 

Компоненти витрат по податку на прибуток Товариства за рік, що скінчився 31 грудня, включають: 

 

 2018 рік  2017 рік 

Поточний податок 26  21 

Разом 26  21 

 

Товариство в 2018 р. прийняло рішення про незастосування податкових різниць згідно з податковим 

законодавством України.  

 

 

Примітка 6.4.ОСНОВНІ ЗАСОБИ 

тис.грн. 

  Офісні меблі та 

устаткування 

Комп’ютери Разом 

 

Первісна вартість на 01.01. 2017р. - 10 10 

Надходження за 2017 рік - - 10 

Вибуття за 2017 рік - - - 

Первісна вартість на 31.12.2017 р. - 10 10 

Накопичений знос  на 31.12.2017р.  - 10 10 
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Чиста балансова вартість на 31.12.2017р. - 0 9 

Надходження за 2018 рік - 8 8 

Вибуття за 2018 рік - - - 

Первісна вартість на 31.12.2018 р. - 18 18 

Накопичений знос  на 31.12.2018р.  - 10 10 

Чиста балансова вартість на 31.12.201р. - 8 8 

 

Основними засобами Товариства є офісне устаткування, первісна вартість яких становить 8 тис. грн.  

Також в складі основних засобів на балансі Товариства обліковуються  меблі,  які повністю зношені станом на 

31.12.2018 року, проте керівництво планує й надалі використовувати об’єкти основних засобів та отримувати 

від цього економічні вигоди.  

 

 

Примітка 6.5 НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ 

 

До складу нематеріальних активів віднесено програмне забезпечення та Ліцензію Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг серії АЕ № 199732 від 04.09.2014р. на 

діяльність із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або 

здійснення операцій з нерухомістю. 

тис.грн. 

 Ліцензії  Програмне 

забезпечення 

Разом 

 

Первісна вартість на 01.01. 2017р. 22 - 22 

Надходження за 2017 рік - - - 

Вибуття за 2017 рік - - - 

Первісна вартість на 31.12.2017 р. 50 - 50 

Накопичений знос  на 31.12.2017 р.  38 - 38 

Чиста балансова вартість на 31.12.2017р. 12 - 12 

Надходження за 2018 рік - - - 

Вибуття за 2018 рік - - - 

Первісна вартість на 31.12.2018 р. 50 - 50 

Накопичений знос  на 31.12.2018 р.  48 - 48 

Чиста балансова вартість на 31.12.2018 р. 2 - 2 

 

 

Відповідно до МСФЗ 12 Товариство розкриває наступну інформацію про ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

«ОСНОВА» станом на 31.12.2018 р.:  

Показники Сума,  

тис. грн. 

Поточні активи 68750 

Непоточні активи 35598 

 

Примітка 6.6. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 

 

Рядок  На 31.12.2018 На 31.12.2017 

1 Торгівельна дебіторська заборгованість  

(за продукцію, товари, роботи, послуги)  

- - 

2 Дебіторська заборгованість за розрахунками: 62 355 89 591 

2.1 - з бюджетом - - 

2.2 - інша поточна дебіторська заборгованість 58 178 85 345 

3 Резерв під очікувані кредитні збитки 4 177 4 246 

 Усього поточної дебіторської заборгованості  62 355 89 591 
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До складу дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги віднесено поточна заборгованість та послуги 

з терміном погашення в 2019р. 

 

Резерв під очікувані кредитні збитки на дебіторську заборгованість  

 

Зміни щодо очікуваних кредитних збитків 

                                                                                                                                                 в тис. грн. 

  2018 2017 

Резерв на початок періоду 4 246 4 523 

Збільшення 1 009 753 

Зменшення 1 078 1 030 

Резерв на кінець періоду 4 177 4 246 

 

 

Примітка 6.7. ГРОШОВІ КОШТИ 

 

Рядок  Станом на 

31.12.2018 

Станом на 

31.12.2017 

1 Готівкові кошти в касі - - 

2 Поточний рахунок у банку 6 395 6 502 

 Разом 6 395 6 502 

 

Грошові кошти  Товариства  не обмежені у використані. 

Сума  залишків на рахунках підтверджена виписками банків станом на останній операційний день банку у 2018 

році. 

Всі грошові кошти Товариства знаходяться в банківських установах з кредитним рейтингом інвестиційного 

рівня (АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» м. Київ; АТ «БАНК АЛЬЯНС» м. Київ; АТ 

«УКРБУДІНВЕСТБАНК» м. Київ, АТ «ВЕРНУМ БАНК», м. Київ  ), а саме: 

1. № 265092765 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»», м. Київ, МФО 380805 – в укр. грн.;  

2. № 26503024433001 в АТ «БАНК АЛЬЯНС», м. Київ, МФО 300119 – в укр. грн.; 

3. № 26502102600001 в АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК», м. Київ, МФО 380377 – в укр. грн.; 

4. № 26503010107880 в АТ «ВЕРНУМ БАНК», м. Київ, МФО 380689 – в укр. грн.  

 

 

Примітка 6.8. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ  

 

Станом на 31 грудня 2017 та 31 грудня 2018 року статутний капітал Товариства становив      80 000 тис. грн.  

 

Розподіл часток Статутного капіталу: 

 

Учасники Товариства 

31.12.2018 31.12.2017 

% Сума,  

тис. грн. 

% Сума,  

тис. грн. 

Фізична особа 1  100,0 80 000 100,0 80 000 

Разом 100,0 80 000 100,0 80 000 

 

Статутний капітал Товариства зареєстрований в сумі 80 000 тис. грн., на звітну дату сплачений повністю 

грошовими коштами в установлені строки.   

 

 

Примітка 6.9. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ 

 

Рядок  На  

31.12.2018р. 

На  

31.12.2017 р. 
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1 Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками::   

1.1 з бюджетом 65 60 

 в т.ч. з податку на прибуток 24 18 

  зі страхування 13 8 

  з оплати праці 172 170 

1.2 Поточні забезпечення (резерв відпусток) 498 426 

1.3 Інші поточні зобов`язання 22 617 28 689 

 Усього поточних зобов’язань  23 365 29 353 

 

Простроченої заборгованості немає.  

 

Примітка 6.10. ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ 

 

Товариство складає Звіт зміни в капіталі де інформує про зміни у власному капіталі відповідно до МСБО 1. Звіт 

про власний капітал за 2018 рік включає таку інформацію: 

- загальний сукупний прибуток / збиток за період; 

- зміни в результаті отриманого прибутку (збитку), відрахувань до резервного фонду. 

 

 

До статей власного капіталу в балансі Товариства входять: 

 

 

 31 грудня 2018 31 грудня 2017 

Статутний капітал 80 000 80 000 

Резервний капітал 42 37 

Нерозподілені прибутки / непокриті збитки 941 826 

Всього власний капітал 80 983 80 863 

 

Протягом 2018 року відбулись наступні зміни у власному капіталі: 

1) резервний капітал на початок 2018 року складав 37 тис. грн., на кінець 2018 року збільшився на 5 тис. 

грн. за рахунок відрахувань частини прибутку 2017 року. 

Як зазначено в примітці 3.8.3, згідно Статуту Товариством створюється резервний (страховий) фонд в 

розмірі 25% статутного (складеного) капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду 

становить 5% суми чистого прибутку.  

Розмір фактично сформованого резервного капіталу Товариства станом на 31 грудня 2018 року 

становить 42 тис. грн. 

2) нерозподілені прибутки в порівнянні з залишком на кінець 2017 року збільшились на 115 тис. грн. за 

рахунок отриманих за підсумками роботи в 2018 році прибутків – 941 тис. грн., розподілу частини 

прибутку в сумі 5 тис. грн до резервного капіталу. 

 

 

Примітка 6.11. ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 

 

Звіт грошових коштів за 2018 рік складено за вимогами МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів» за прямим 

методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи 

валових виплат грошових коштів на нетто-основі. У звіті відображено рух грошових коштів від операційної та 

не операційної (інвестиційної та фінансової) діяльності. 

Операційна діяльність – полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності, витрати на придбання 

оборотних активів, втрати на оплату праці персоналу, сплату податків, відрахування на соціальні заходи та інші 

витрати. 

Інвестиційна діяльність — це придбання та продаж: необоротних активів, у тому числі активів віднесених до 

довгострокових, та поточних фінансових інвестицій, інших вкладень, що не розглядаються як грошові 

еквіваленти, отримані відсотки та дивіденди. 

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

погашення позик. 
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Результатом чистого руху коштів від діяльності Товариства за звітний 2018 рік є позитивне значення руху 

грошових коштів в сумі – 83 тис. грн. 

 
7. Умовні зобов’язання    

 

7.1. Судові позови 

Станом на звітну дату Товариство не є ні позивачем, ні відповідачем за жодним судовим процесом.  

 

7.2. Бізнес середовище  

Всі свої операції Товариство здійснює на території України. Як наслідок, Товариство може бути піддане 

ризикам, що характерні для економічних та фінансових ринків України, яким притаманні ознаки ринку, що 

розвивається. Юридичне й податкове законодавство продовжує розвиватись, тому характеризується наявністю 

різноманітних тлумачень і внесенням частих змін, що поряд з іншими законодавчими та податковими 

бар’єрами накладає додаткові складності на Товариства, які здійснюють діяльність в Україні.  

  

7.3. Оподаткування  

Податкова система України продовжує розвиватись й характеризується частими змінами законодавчих норм, 

офіційних роз’яснень та судових рішень, що допускає їх неоднозначне тлумачення різними податковими 

органами. Правильність нарахування податків у звітному періоді може бути перевірена протягом останніх 

трьох років. Останнім часом склалась така практика, що податкові органи займають більш жорстку позицію в 

частині інтерпретації та вимог дотримання податкового законодавства. Дані обставини можуть привести до 

того, що податкові ризики в України будуть набагато вищими, ніж в інших країнах.  

Керівництво Товариства, виходячи зі свого розуміння застосування українського законодавства, офіційних 

роз’яснень, вважає, що податкові зобов’язання відображені в адекватній сумі. Проте, трактування цих положень 

відповідними органами може бути іншою та, у разі якщо вони зможуть довести правомірність своєї позиції, це 

може значно вплинути на фінансову звітність.    

 

7.4. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів  

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

склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою 

вартістю в ході звичайної діяльності Товариства. 

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

контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Товариству визначається на підставі 

обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку керівництва Товариства, виходячи з наявних 

обставин та інформації, кредитний ризик для фінансових активів Товариством визначений як дуже низький. 
 

 

8. Розкриття інформації про пов'язані сторони 

 

До пов'язаних сторін відносяться:  

- учасники Товариства; 

- ключовий керуючий персонал Товариства та близькі члени їх сімей;  

- підприємства, які прямо або опосередковано контролюються Товариством; керуючий персонал таких 

підприємств.    

 

Пов'язані особи Товариства протягом 2018 року: 

Група № 

з/п 

Особи Частка в статутному капіталі на 

31.12.2018,  

% 

1 2 3 4 

А Учасники Товариства – фізичні особи 

 1 Фізична особа 1  

(1559703274) 

100% 

Б Керівники Товариств – фізична особа 

 5 Директор Товариства 

Копистира Арсеній Миколайович (2898314356) 

0% 

 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОСНОВА» 

(код ЄДРПОУ 36972280)  

________________________________________________________________________________ 

 

26 

Операції з пов’язаними сторонами, які мали місце протягом 2018 року:   

 

 2018 2017 

Операції з пов'язаними 

сторонами 

Залишок 

на 

31.12.18 

Операції з пов'язаними 

сторонами 

Залишок 

на 

31.12.17 

1 2 3 4 5 

Реалізація - - - - 

Поточна дебіторська заборгованість 27 708 8 951 59 235 38 133 

Поточна кредиторська 

заборгованість 

- - - - 
Короткострокові виплати 

працівникам 

2 404 161 2 400 161 

Всі операції між пов’язаними сторонами були проведені на звичайних комерційних умовах. 

9. Цілі та політики управління фінансовими ризиками 

 

Керівництво Товариства визнає, що її діяльність пов’язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному 

ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб’єктивних чинників та об’єктивних 

чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків 

віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає відсотковий ризик та 

інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин 

виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування 

інструментарію щодо його пом’якшення. 

 

9.1. Кредитний ризик 

Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати 

зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик 

притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та 

дебіторська заборгованість. 

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності 

контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація щодо їх 

спроможності виконувати боргові зобов’язання. Товариство використовує наступні методи управління 

кредитними ризиками: 

 ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів; 

 ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою); 

 ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною 

рейтинговою шкалою; 

 ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та 

неповернення депозитів протягом останніх п’яти років. 

Всі грошові кошти Товариства знаходяться в банківських установах з кредитним рейтингом інвестиційного 

рівня (АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» м. Київ, АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК», м. Київ; АТ «БАНК 

АЛЬЯНС», м. Київ). Депозитів в банках станом на 31.12.2018 р. Товариство не має. Товариство протягом 

звітного періоду не отримувало  кредити, які мали заставу або інші форми забезпечення. 

 

9.2. Ринковий ризик 

Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового 

інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший 

ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик.  

Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок 

та валютних курсів. Товариство може наражатися на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в фінансові 

інструменти, а саме: частки участі в об’єктах інвестування, над якими має контроль. 

Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового 

інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового 

ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого 
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фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, 

з якими здійснюються операції на ринку. 

Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом’якшення цінового ризику 

Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в фінансові інструменти з 

нефіксованим прибутком. 

Станом на 31.12.2018 р. Товариство мало у складі своїх активів інвестиції у вигляді частки в іншому суб’єкті 

господарювання, над яким має контроль, а, отже, наражається на ризик збитку від такого об’єкту.   
 

Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового 

інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.  

Товариство проводить операції в національній валюті України, відповідно відсутні ризики, пов’язані зі зміною 

курсу валют. 
 

Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового 

інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. 

Товариство не має кредитів, депозитів, цінних паперів, за якими сплачуються відсотки. 

 

 

9.3. Ризик ліквідності 

Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов’язань, пов’язаних із 

фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового 

активу. 

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує 

терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, 

зобов’язаннями, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. 

Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов'язаннями Товариства в розрізі строків 

погашення представлена наступним чином: 

 

Рік, що закінчився 31 

грудня 2018 року 

До 1 місяця Від 1 

місяця до 

3 місяців 

Від 3 

місяців до 1 

року 

Від 1 

року до 5 

років 

Більше 5 

років 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 

Поточна 

кредиторська 

заборгованість 
226 24 22 597 - - 22 847 

Всього 226 24 22 597 - - 22 847 

Рік, що закінчився 

31 грудня 2017 року 

До 1 місяця Від 1 

місяця до 

3 місяців 

Від 3 

місяців до 1 

року 

Від 1 

року до 5 

років 

Більше 5 

років 

Всього 

Поточна кредиторська 

заборгованість 220 18 28 674 - - 28 912 

Всього 220 18 28 674 - - 28 912 

 

9.4. Управління капіталом 

Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення таких цілей, як збереження спроможності 

Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало дохід для її Учасників та 

виплати іншим зацікавленим сторонам; 

Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво 

аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків Товариство 

здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також виплат 

дивідендів та погашення існуючих позик.  

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

відображеного в балансі. 
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Результати розрахунку вартості чистих активів (власного капіталу) Товариства наведені нижче:  

тис. грн. 

Рік Активи Зобов’язання  
Власний капітал  

(гр. 1 – гр. 2) 

2018 104 348 23 365 80 983 

2017 110 216 29 353 80 863 

 

Склад власного капіталу на дату фінансової звітності   - 80 983 тис. грн.: 

- Зареєстрований капітал (оплачений капітал)  -  80 000 тис. грн. 

- Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток) -  941 тис.  грн. 

- Резервний капітал                                                           - 42 тис. грн. 

 

Результати порівняння розміру вартості чистих активів з розміром статутного капіталу наведені в таблиці 

нижче:   

                                                                                                                                   тис. грн. 

Рік 
Вартість 

чистих активів 

Статутний 

капітал 

Різниця  

(гр. 2 – гр. 3) 

1 2 3 4 

2018 р. 104 348 80 000 24 348 

2017 р.  110 216 80  000 30 216 

 

Як вбачається, за результатами господарської діяльності у 2018 році вартість чистих активів Товариства є вище 

розміру Статутного капіталу.  

 

Товариство підтримує в процесі діяльності нормативи щодо ліквідності, власного капіталу  та якості активів у 

розмірах не нижчих ніж це визначено чинним законодавством.    

 

Поточне співвідношення суми залучених від установників управління майном коштів до власного капіталу 

Товариства  не може становити  більше ніж 50.    

                                                                                                                                             

Товариство постійно підтримує в процесі здійснення діяльності норматив платоспроможності не меншим ніж 

8%, норматив поточної ліквідності - не меншим ніж 20%. 

  

 31.12.2018 р. 31 12.2017 р. 

Норматив платоспроможності   0,8 0,8 

Норматив поточної ліквідності 0, 3 0, 2 

 

Інформація про розподіл прибутку до резервного капіталу розкрита в Примітці  5.11. 

 

 

10.  Події після дати балансу  
Події, що відбулися між датою складання балансу і датою затвердження фінансової звітності до випуску, не 

вплинули на показники фінансової звітності, підготовленої Товариством станом на 31 грудня 2017 року.  

На Загальних зборах Учасників Товариства в квітні 2019р. будуть визначені порядок розподілу прибутку за 

2018 року та розмір відрахувань до резервного фонду.    

 

   

 

Директор 

ТОВ «ФК «ОСНОВА»                  ________________       Копистира А.М. 

 

 

 

  Головний бухгалтер                __________________                   Гайова Т.М. 
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