Додtrок l

до Нацiовшьного положенвя (mандарry)
бухгштерського облiку l "Загщьнi вимоги до фiнансовоi звiтнФтi"

коди
Пiлпрлlсмство
Тершторiя

ТОВАРИСТВО

З

ОБIИЕЖЕНОЮ ВIДПОВUIАЛIDНIСТЮ

нЕоБхlдних крЕд,итIв,,

"l БЕЗПЕЧНЕ ДГ'ЕНТСТВО

хAPKIBcbKA

Органiзачiitно-правOва форма господарювання Товариство з облtежеlrою вйпо"iдЙьнiсЙ
вид еконопtiчноi дiяльностi
lнml 8иди кредtлгуванш
l
Середня кiлькiсть працiвникiв

.Щата

(piK, мiсяць, ч
за

сдрпоу

за

КоАТУУ

копФг
за квЕд
за

грошовl показники якого наводяться в грившх з копiйками)
Складено (зробити позначку "v" у вiдповi2lнiй клiтинцi);
за полохеннями (стандартами) бухгалте эського облiку
за мiжнародними стандартами фiнансовrli звiтностi

Баланс (Звiт про фiнансовлrй стан)
3l грулшя 20l7
Форма J{rl

дк,гив

первlсна BapтlcTb
нвестицiйна HepyxoMicTb

BapTicTb довгострокових бiоло гiчних актив iB
Накопичена амортизацiя довгострокових

якi облiковуються за методом участi в кilпiталi
iнших пiдприсмств

коштlв у централlзованих

страх()вих резервнIlх

за продукцlю,

товари, роботи, послуги

у тому числl з податку на
За РОЗРФiУНl(аМИ З Hapax(|BaH}lx ДОХОДlВ
ька заборгованiсть за розрtLхунl(ами iз внутрlшнiх роз;rахункiв

фiнансовi iнвестицii
рошl та lx еквlвалент}l
унки в банках
перестраховика

у стр&\iOвих резерl}ах

резервах довгострокових зобов'язань
резервах налехних виплат

|0l7

2

Bl

3986l924

63l0l37200
240
64.92

резервах незароблених премiй
lнших страхових резервах

83

84

ншl 0oopOTHl активи

90

УсьOго за роздiлоilt II
III. Необоротнi активи, утримуванi для продаж:у, та групи вибуггя
БалаLнс

15

8 262

46 334

на початок
звiтного перiоду

,

]i

.

1 924

Код
рядка

Пд,:ив

J9l

95
200
300

На кiнець
lпiтнпгп папir

3

Впаснlrй кдпiтал

Зареrlстрований (пайовий) капiтм
Внески до незаресстрованого статутного капiталу

400

Капi,гал у дооцiнках

405

,Ц,ода,тковий капiтал

4 0

20 000

8 000

40l

4

Емiсlйниtrr дохiд

накспrиченi kvncoBi рiзницi

|4

l4

l)езеlrвttltй халtтал

Нерс,зполiлений прибуток (непокритий з(iиток)

5

з2

42l)

неогt-rачений капiтш

l

425

(

Вилl,чений капiтал

l430

(

ншl резерви
Усього зд розлiлом I

l43

l495

t 414
)

z|4

(

)
8 032

t4 200

II. Довгостпоковi зобов'язання i за,безпечення

вiдс троченi податковi зобов'язання
]eHc:tl"tHi зобов'язання
ЦовtOстроковl кредити банкlв

500
505

l0
l5

ншi ловгостроковi зобов'язання
ЦовrострокOвl заOезпеченш
Щовг,остроковi забезпеченм витрат перс(,налу

l

520

ЦlльOве фlнансування

526
5з0

Благодiйна допомога
CTpa,xoBi резерви
у Toпly числl:

резерв довгострокових зобов'язань
DезеDв збI{ткiв або Dезерв нaIлехних виплет

532

резерв незароблених премiй
lншl cтpaxoBl Dезерви

533

Iнвеr;тицiitнi контракти
Призовий фонд
Резер8 на виплаry джек-поry
Усього за роздiлоп! II

53

5з4
540
54

595

IIL Поточнi зобов'я]ання

KOporKocTpoKOBl

i забезпечення

lб00
l605

кредпти oaнKlB

Векселi вllданi
Потtl.tна кредlлторська заборгованlсть

за

lбl0

довгостроковими зобов'язаннями
товари, роботи, послуги

бl

DозDахчнками з бюджетом
у тому числl з податку на прибуток

27 639

8

303

621

8

303

630

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержавими Еlвансами
l lоr,очна кредиторська заборгованlсть за розрахункамлl з учасниками
l lо],очна кредиторська заOоргованlсть l } внутрlшнlх розра.\ункlв
По:,очна кредиторська

l35

620
625

Dозрахчнками зl стDахування
розрахункамll з оплати працl

заборгованlсть

за страховою

дlяльнlстю

бз
640
б45

650

Iоточнi забезпечення
цоходи майбyтнiх пеDlодlв
3iдст,роченi комiсtйнt доходи вiд перестЕаховикlв

660

ншi поточнi зобов'язання
Усього за роздiлом l
IY. Зобов'язання, пов'язанi з необоротrtипrи дктпва}tш,

690

утримуRаними

Балttнс

665
670

695
1 700

4
230

32

15

lJ,l

та групалlн_ вибуття

для продажу,

V. Чltста BapTicTb aKllBiB нелержавuого пенýiilного'Фоялу

,

]'.-1.

1800

l900

8 262

Кривич Iвап Сергiйовнч

:/.t '. у
'i,?l
'

що реалiзус державну полiтику у сферi статистики.
' r,

.i _,,} 2

|,..,, 7,],
ri'.;"., к,.'..
' \ i_:_.?r,д79у
ri ?i:**
- L-'.-{i>_i*;-

)

,lб 3J4

коди
l

[ата (piK, мiсяць. число)

[Iiдприемство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖ:ЕНОЮ ВIДПОВЦАЛЬНIСТЮ "1 БЕЗПЕЧIIЕ
АГЕНТСТВО НЕОБХIДНИХ КРЕДИТIВ"

за

С!РПОУ

(найменування)

Звiт прсl фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)

за

PiK 2017

р.

l. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

,

1

Чистий дохiд вiд реалiзацii продукuii (ToBapiB, робiт, послуг)

2010
20] ]

(товарiв,робiт, посJryг)
Чuсmi понесенi збumкu за с,mрсNовlлл|ll вuпJrаmсuчlu
I}аловий:

2050

Собiвартiсть реалiзованоi гrродукuii

Bid з/йiнu ,i+utux сmраховllх резервiв
з.мiна iнutuх cmpaxorllx резервiв, вlzловq сума
злliна часmкu пересmрсLх,эвuкiв в iHuttx cmpaxoBllx резервqх

ншi операчiйнi доходи
у mому чuслi:
doxid Bid змiнu Bapmocmli aKmuBiB, я,кi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю
dохid Bid первiсноzо вlвнання бiолoz,iчнtм aKmuBiB
ько еос поd арс

ь

Koi'

п|л о

dукц

ii

i

2l

l2

2|20

з7 059

887

l22

i

l 09l

з8 203

2l50
2l80

koi пtлоdv кu ii'
Фiнансовий результат вiд, операuiiiшtоi дiяльностi:

)

2l11

2130

у mому чuслl:
вuпраmu Bid змiнu варmосmi o\lпlt8ti6, якi олliнююmься за
справеdлuвою варmiсmю
qрс

)

092

2l23

.Адмiнiстративнi витрати
Витрати на збут
.[ншi операцiйнi витрати

вumраmu Bid первiсноzо l?llзнання tiioлоziчнtм акmuвiв

l
(

2l 10

2

опоdаmкування

d

)

47 0|6
(

2l2l

dохid вid вuкорuсmання l:ошmiв, вuвiльненtл Bid

коеос по

)

2l05

Bid змiнu,v резервах dовzосmроковлм

. охid (вumраmu)

с iл ьс ь

20l 3
2014

2095

зобов'жань

4
092

20I2

2090

[oxid (вumраmu)

l

2070

прибуток
збиток

с iл ьс

3
47 016

2000

Чuсmi заробltенi cmpaxoBi премii'
пр eMii' пidпuс ан i, в ап о в а сум а
прем ii:, переdан i у переспхрахуван ня
змiна резерву нваробленLtх премiii, Bculoлa суJйа
з.л4iнq часmкu пересmрqховuкiв у резеlрвi незаробленtьt премiй

за аналогiчний
перiод
попереднього
року

за звiтний
перiол

Код
рядка

)

42 808

2l8l

(
(

846

2l82

ь

прибуток
збиток

,[Iоход вiд участi в капiталi
.[ншi фiнансовi доходи

2|90
2|95

42

2200
2220
2240

.[ншi доходи

у mому чuслi:
doxid Bid блаzоdiйноi dol1oшozu

224

lDiHaHcoBi витрати

2250
2255

2270
lляlli,i на монеmарнi сmаmmi

8 000

l

JВтрати вiд участi в капiтал,i

нIлl витрати
,Прuбуmок (збumок) Bid вплltв

3 064

227 5

(

l

379

)

(

(

Е000

)
)

Продовження додатка 2

Фiнансовий результат до оподаткування:

2290

прибуток
збиток
I}итрати (дохiд) з податку lla прибутоlt
Прибуток (збиток) вiд припиненоТд(iятtьностi пiсля

1

42

685

2295

)

(30з)

2з00

(

)
(8)

2305

0пOдаткуван}UI

Чистий фiнансовий

ьтат:

резуJI

l

2з50

прибуток
збиток

2з55
I.

з82

34
(

(

сук упниЙ дох

за аналогiчний

Код

за звiтншй

перiод

рядка

перiод

попереднього
року

1

3

4

| 382

з4

Стаття

1

Дооцiнка (ччiнка) необорогних активiв
Щоочiнка (уцiнка) фiнансоlзих iHcTplzMteHTiB

2400
2405

llакопиченi KypcoBi рiзничi

241,0

24l5

Частка iншого сукупного дtоходу асоu,iйованих та спlльнI,D(
пiдприемств
нший сукупний дохiд
ншпй сукупний дохh до оподаткувапня
Податок на прибуток, ttов'язаний з iншlим сукупним доходом
Iнший сукупний дохЦ пiсля оподат]кування
Сукупний дохiд (сума ря7tкiв 2350, 2}355 та 24б0)

2445
2450

2455
2460
2465

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРЛТ

Код

за звiтний

перiод

перiол

попереднього
року

7

3
44

4

176

27

l
Матерiапьнi затрати
Витрати на оплаry працi
Вiдрахування на соцiальнi заходи
Амортизацiя
Iншi операцiйнi витрати

2500
2505

l0
25l5
25

2520
2550

Разом

за аналогiчний

рядка

IIазва статrгi

3

з9

6

277

44

80 475

8l 0l

1

Iv. розрАхl/нок покАзникIв прИБутковостI лкцIЙ

перiод

рядка

перiод

попереднього
року

3

4

,,

Середньорiчна кiлькiсть п|lостих акщiй
Скоригована середньорiчна кiлькiсть простшх акчiй
Чистий прибуток (збиток) на одrry пр()сту акцiю

_:: . l'' , ,.'_,

2600

2605
26ll0

.

261.5

2650

.] t

Кривич IBaH Сергiйович

Керiвнпк

:,1
Головпшй бухгалтер

l,

ý-,
=.Z

за аналогiчний

за звiтний

l

акцiю

l 857
l 9з7

Код

IIазва стапгi

вiденди на одну просту

)

|

Анопчr."аоOrc

Гliдприемство ТОВАРИСТВО З (СБМЕЖЕНО]О ВIДПОВЦАЛЬНIСТЮ

нЕоБхIдних крЕдитIв,,

"l

БЕЗПЕЧНЕ

АГЕНТСТВО

за

коди

l7

i]aTa (piK. мiсяць, число

СДРПОУ

|2

l

3986 l 924

(найменування)

Звiт про рух грошових коштiв 1r| np"rnrи методом)

за

PiK2017

р.

Стаття

Код

l

2

I. Рух коштiв у резульlгатi операlдiйноi дiяльностi
Llадходження вiд:
t'еалiзацiТ продукцii (товарilз, робiт, посrryг)
lовернення податкiв i збор.iв
у тому числl податку на дод,ану Bapтlc,I,b
{iльового фiнансування

[lадходження вiд отриманшr субсидiii, дотацiй
[lадходження aBaHciB вiд пс,купцiв i заtловникiв
lадходження вiд гtoBepHeHIuI aBaHciB
}lадходження вiд вiдсоткiв за залишкаIии коштiв на
пiоточних рахунках
}lадходження вiд боржникiв неустойкиr (штрафiв, пенi)
lадходження вiд операцiйноi оренди
t!алходження вiд отриманнll роялтiзв'горськlтх
qинагород

[lадходження вiд страхових премiй
}lадходження фiнансових у()танов вiд( llовернення позик
Iншi надходження
Е}итрачання на оплату:
'I'oBapiB (робiт, посrryг)

lpaui
Еliдрахувань на соцiальнi закоди
Зобов'язань з податкiв i зборiв
Еlитрачання на оплаry зобоtr'язань з поjIатку на прибуток
на оплату зобов'язань i по,цiткуiа додаtry
{итрачання
qартlсть

ФормаN3 Код
За звiтний перiод

4

з005
3006

30l0
30l l
30l5
3020

22

з025
30з5
з040
з045

77

3050
3055

l\0

l

3095
з

l00

262

l4l

J

0

з9

3

5

з4

3

6

8

(

3 40

J

5

з
з

l50
l55

Lншi витрачання

з

l90

Чпстий рух коштiв вИ опс,рацiйноiдiяльностi
II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйноiдiяльностi

зl95

_8

3200

4 985

Надходження вiд вибуття дочiрнього пiдприемства та
illшоi господарськоi одиниll,i

J з5

з205

з2l5
з2:z0

з225

з2з0
з2з5

(

) (

21

)

) (
) (

6

)

5

)

) (
) (

Витрачання на оплату цiльових BHecrliB
Витрачання на оплату зобоtt'язань за страховими
контрактами
Витрачання фiнансових устiенов на надання позик

8

28l

5 789

J 05

з11,7

2 705

945

Еiитрачання на оплату повеI)нення aB;lF:ciB

в[дсоткlв
цlлвiдендiв
F[адходження вiд деривативiв
L[адходження вiд погашенн.,l позик

7l8

45 404

3000

3

необоротних активiв
надходження вiд отриманих:

За аналогiчний перiол

попереднього року

Витрачання на оплату зобов':rзань з iнrцих податкiв i зборiв
Еlитрачання на оплаry aBaHcliB

F[адходження вiд реалiзацiТ:
фliнансових iнвестицiй

заДКУПТТббГl

J

1262
з88

)

)

) (
) (

675

) (

з

)
)

(

) (

)

(

) (

)

(

154

l93

4608
82l

)
)

5084
l48
-272з

3

0l5

)

ншl надходження
трачання на придбання:

iнвестицiй
плати за деривативами
чання на надання позI{к

Витрачання на придбання дочiрньогс, rtiдприемства та
iншоi господарськоi одинилti
Iншi платежi

рух коштiв вЦ iнвестицiйноi дiяльностi

III. Рух коштiв у результатi фiнаrlсовоТ дiяльностi
Надходlкеннл вiд:

Н.адходження вiд продажу чIаQтки в до.liрньому

Витрачання на:

Викуп власних акцiй

ня на сплату вiдсоткiв
Витрачання на сплату заборlгованостi з фiнансовоi

оренди

Витрачання на придбання частки в доч.iрньому
пiдприемствi
ання на ВиплаТи некlOн']]рольо]3аним часТкаМ У

истий рух грошових KoulTiB за звiтний перiол
шок коштtв на початок
ив змiни в€lлютнш)( Kypc:iB на залIIцrоk KorшT,i

Керiвник
Головний бухгалтер

{,C/,й/

-т-, -

z>сr-

Кривич IBaH Сергiйович

коди
!ата
Пiдприсмство ТОВДРИСТВО

З

(piK, мiсяць, число)

ОБIДЕ)КЕНОК) IIIДПОВIДДЛЬНIСТЮ "l БЕЗIIЕЧНЕ

АгЕнтство нЕоБl:Iд]{их

за

кр 0l(итIв,,
(

зl

l2

2017

еflРПОУ

3986l924

наЙменування)

Звiт про власний капiтал

за
Koll
рядl-

Стаття

ка

PiK 2017

tапiтал
стров:1_

ний

(пайовлlй)

дооцiн-

ках

]

l|одат_

ковий
капiтал

р.

Резер-

вний
капiтал

капiтал

Форма

Jt}4

Нерозпо-

Код за

[КУflГ--ТППO-Г_l
Вилу-

Неопла-

чений

8

9

Всього

дiлений
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.IнФормАцIя про товАриство

Наfuпенування ToBallucmBai Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ( l БЕЗПЕЧНЕ
(надалi - Товариство).
ЮраdачнuЙ сmаmус ТОВ к] БЕЗПЕЧНЕ ДГЕНТСТВО НЕОБХIДних крЕдитIв,,
Товариство з обмеженою rriдповiдальнiстю <1 БЕзпЕчНЕ дгЕнтство нЕоБхIдних
крЕдитIв) е юридlнною особою з моменry його державноТ реестрацi'l, створено 26 червня 20l5
року. Номер запису в едltному державному peecTpi юридичних осiб та фiзичних осiб пiдприемцiв 1 070 102 0000 058411.
тоВ "l БЕзпЕщ{I] дгЕнтствО нЕоБхIдниХ крЕдитIВ'' видано свiдоцтво
нацiональноi koMiciT, що здiiiснюе державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг про
реестрацiю фiнансовоI устаIlсви, cepiT IK М 146 вiд 20.10.2015 року.
тов "1 БЕзпЕЧнЕ АгЕнтстВо нЕоБКдниХ крЕдитIВ " мае право надавати насryпнi
фiнансовi послуги:
- надавати кошти у по:]ику, в тому числi i на умовах фiнансового кредиту, на пiдставi
отриманоТ лiцензiТ I{ацкомфiнпослуг на провадження господарськоТ дiяльностi з надання
ф_iнансових послуг, розпоряд)кення Нацкомфiнпослуг J\ьз4б2 вiд24.12.2О15 року. Розпорядженням
НацкомфiНпослуГ вiд 26.01.2]0l7 Ns 16З " ПрО переоформлення деяким
фiпап"оu"" установам
дiючих лiцензiй' у 3вязку зi зlзуженням виду господарськот дiяльностi, що пiдпr.u. лiцензуванню''
автоматично переоформлено .пiцензiю 26.0|,2017 року бестроково.
У 2017 роцi ТоваристRо надав,аJIо послуги позики.
офiс Товариства знаходить()я в YKpaiHi у м. Киевi, бульвар Тараса ТIТевченка, будинокl1,
примiщення 5lд.
Учасники
Станом на 31 груд]{я 2017 рокУ сдиниМ заре€строваниМ учасником Компанii е
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВrДПОВIДАЛЪНIСТЮ (СТАНДАРТ ФIНДНС), код

АгЕнтстВо нЕоБкДних крЕДитIв>

СДРПОУ З97ЗЗЗ45, адроса засновника: 0110З, м. КиТв, Печерський район, вулиця Кiквiдзе,

булинок 18 , офiс 52, юридлtчна особа, яка володiе l000/o часткою.
2. Загальна основа формування фiнапсовоТ звiтностi
2.1. rЩостовiрне подання та lвiдповiднiсть МСФЗ
Фiнансова звiтнiсть Тrrвариства е фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка
сформована з метою достовiрного подання фiнансового стану,
фiнансових результатiв дiяльностi,
та грошових потокiв Товilриства дIя задоволення iнформацiйних потреб широкого кола
користувачiв при прийнятгi llими економiчних рiшень.
концепryа.пьною основс,ю фiнансово[ звiтностi Товариства за pik, що закiнчився 3l грулня
20 17 року, е Мiжнароднi стандарти фiнансовоТ звiтностi (мсФз), вкJIючаючи Мiжнаjоднi
стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тhумачення (ктмФз, пкт), виданi Радою з
Мiжнародних стандартiв бу,кгалтерського облiку (рмсБо), в редакцiТ чиннiй на 01 сiчня 20l7
року, щО офiцiйнО оприлюдненнi на веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни.
Пiдготовлена ТоварисТВrэм фiцuпсова звiтнiсть чiтко та без буль-яких застережень вiдповiдае
BciM вимогам чинних мсФЗ з врахуванням змiн, внесених рмсБО станом на 0i сiчня 2017
року,
дотримання яких забезпечуе достовiрне подання iнформацiТ в фiнансовiй звiтностi, а саме,
доречноi, достовiрноi, зiставttоI та зрозумiлоТ iнформацiТ.
При формУваннi фiнансrэвоТ звiтностi Товариство керув:rлося також вимогами нацiональних
законодавчих та нормативrIих akTiB щодо органiзацiт i ведення бухгалтерського облiку та
складання фiнансовот звiтностi в Украihi, якi не протирiчать вимогам мсФз.
2.2.мсФз, якi прийнятi, але ще не набули чинностi та змiни в МСФЗ для рiчноi фiнансовоТ
звiтностi 2017 рок1,
мсФЗ (IAS) 8.30 Еимагае розкриття в звiтностi стандартiв, якi були випущенi, mle ще не
набралИ чинностi, TaKi вимоr'и забезпечУють
розкрИтгя вiдомоТ або TaKoi, що пiддаеться оцiнцi
iнформацii,що дозволя€ КОРИrЭТ}ВOчам оцiнити мояglивий вплив вживання цих МСФЗ на
фiнансову
звiтнiсть компанiт.
нижче наведено с|rгаFцарl,и та роз'яснення, якi були випущенi, але не всryпили в силу на дату
випуску фiнансовоi звiтностi нашого Товариства. тов к1 БЕзпЕчнЕ дгЕнтство
нЕоБхIДниХ крЕдитIВ> мае HaMip застосувати цi стандарти з дати ik всryпу в аилу.
МСФЗ (IFRS) 9 <<<DiHaHctlBi iнструменти>
. У липнi 2014 року Рада з мсФЗ випустив остаточну РеДакцiю мсФЗ (IFRS) 9 <Фiнансовi
iнструменти)), яка замiнюе I\4сБО (IAS) з9 <ФiHarrcoBi iнструменти: визнання та оцiнка> та yci
попереднi реДакцiТ МСФЗ (IIiRS) 9. МСФЗ (IFRS) 9 об'еднуе разом три частини проекту з облiку
фiнансових iHcTpyMeHTiB: кпzrсифiкацiя i оцiнкао знецiнення та облiк i"д*у"аrп". мсФa (IFRS) Ь
набирае чинностi для рiчниХ звiтниХ перiодiв, що починаються l сiчня 2018
р. або пiсля цiеТ
дати, при цьому доrryскаеться, дострокове застосування.
Поправкll до МсФз (IFRS) 7 i мсФз (IFRS) 9 к.Щата обов'язкового вступу в силу мсФз
(IFRS) 9 i розкритгя iнформацiТ при переходi до нового порядку облiку> i мсФз (IFRS) 9 (в
редакцiТ 20l3 року) ( кОблiк хеджування i поправки до мСФз (IFRS) 9, мсФз (IFRS) 7 i мсФз
(IAS) з9 "). Органiзацiя повинна застосовувати МСФЗ (IFRS) 9 (в
релакчiт 2о14 РокУ) до рiчнй
перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiеТ дати. Однак для
рiчних перiолiв, що
починаються до l сiчня 20lli року, органiзацiя може застосовувати бiльш paHHi
редакцiТ МСФЗ
(IFRS) 9 замiстЬ застосуванНя МСФЗ (IFRS) 9 (в редакцiт 2о14
роки), але тiльки в тому випадку,
якщо вiдпОвiдна дата першог() застосування доводиться на перiод до 1 лютого 2015
року.
МсФЗ (IFRS) 15 <flохiд вiд договорiв з клiентами>>
МСФЗ (IFRS) 15 бУВ випУщений в TpaBHi 2014 року i передбачае модель, що вкJ]ючас п'ять
етапiв, якi будуть застосовува.тися щодо виручки за договорами з покупцями, Згiдно мсФз (IFRS)
15 виручка визнаеться у cyMi, що вiдбивае вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкуе
отримати в обмiн на передачу ToBapiB або послуг покупцю. Новий стандарт по виручцi замiнить
Bci iснуючi вимогИ м(]ФЗ до визнання виручки. Пiсля того, як рада з мсФЗ закir"йr"
робоry над
поправками, якi вiдкл:rдугь даtту набрання силу на один pik для
перiодiв,
починаються
l
що
рiчних
сiчня 2018 р. або п.iсля цit:i даги буде вимагатися повне ретроспективне застосування або
модифiковане ретроспективн() застосування, при цьому допускаеться дострокове застосування,
ПоправкИ до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФз (IAS) 28 <Пролаж або внесок активiв в
уrодах мiж
iHBecTopoM i його залежною органiзацiею або спiльним пiдприсмством>>
.

Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ (IFRS) l0 та МСФЗ (IAS) 28, в частинi облiку

ВТРаТи контролю над дочiрньою органiзацiсю, яка прода€ться залежною органiзацiT або спiльному
ПiДПРИемСтву або вносяться в них, Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, якi виникаютЪ

в результатi продажу або внеску активiв, що представляють собою бiзнес згiдно з визначенням в

МСФЗ (IFRS) З, в угодi мiж iHBecTopoM i його заJIежною органiзацiею або спiльним
ПiДпРиемством, визнаються в повному обсязi. Однак прибуток або збиток, якi виникають в
ВНаСлiдок продажу або внеску активiв, якi не становлять собою бiзнес, визнаються тiльки в межах
ЧаСтОк Участi, наявних у iнrших, нiж органiзацiя iHBecTopiB в зitлежною органiзацiТ або спiльному
ПiДПРИеМСтвi.Рада по МСФЗ перенесла дату встуIV цих поправок в силу на невизначений строк,

ОДНак пiдприемство,

яке застосовуе

перспективно.

цi

поправки достроково, повинна засосовувати

Тх

Поправки до МСФЗ (IITRS) 2 <<Класифiкацiя та оцiнка операчiй по виплатах па ocHoBi

акцiй>>

Рада по МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 2 кВиплати на ocнoBi акцiй>, в яких

розглядаються три основних аспекти:вплив умов переходу прав на оцiнку операцiй по виплатах на
основы акцiй з розрахунками грошовими засобамlл; к.пасифiкацiя операцiй по виплатах на ocHoBi
аКЦiЙЗ УмОвою розрахункiв на HeTTo-ocHoBi для зобов'язань по податку, який утримуеться у
ДжеРела; облiк змiн умов операцii по виплатах на ocHoBi акцiй, в результатi чого операцiя
ПРИПИНяе класифiкуватись як операцiя з грошоими коштами i починае класифiкуватись як
операцыя з розрахунками допьовими ынструментами.

При прийнятгi поправок органiзацiТ не зобов'язанi перераховувати iнформацiю за попереднi
ПеРiОДИ, Однак допускастьс[ ретроспективне застосування за умови застосування поправок по

ВiднОшенню до Bcix трьох ас;пектiв та виконання iнших критерiТв. Поправки вступають у силу для
РiЧНих перiодiв, якi починакrться 01 сiчня 2018 року, або пiсля цiсТдати. ,Щогryскаеться дострокове
застосування.

МСФЗ (IFRS)

16 <<Орен;lа>>

МСФЗ (IFRS) l б був вип,ущений у сiчнi 20l б року i замiнюе собою МСФЗ (IAS) 17 Оренда.
РО3'яснення КРМФЗ (IF]UC) 4 <Визначення I{аявностi в угодi ознак оренди), Роз'яснення
ПКР(SIС) 415 кОперацiйна llренда-стимули) та Роз'яснення ПКР (SIC) 27 кВизначення сугньостi
ОПеРаЦiЙ, ЯКi мають юридичну форrу оренди>.МСФЗ (IFRS) lб встановлюе принципи визнання,
ОЦiнкио представлення та розкриття iнформацii про оренду i вимагае, щоб орендарi вiдображали

Yci дОгОвори оренди з використаIIням единоТ моделi облiку у балансi, аналогiчно порядку облiку,
який передбачено МСФЗ (IAS) l7 для фiнансовоТ оlэенди.

Порядок облiку для орен,цодавця у вiдповiднос.гi з МСФЗ (IFRS) lб практично не змiниться у
порвняннi з дiючими вимоt,а_ии МСФЗ (IAS) l7.
МСФЗ (IFRS) lб всryпае в силу по вiдношенню рiчних перiодiв, якi почнуться з 1 сiчня 2019
РОКУ, абО ПiСЛЯ цiсТ лати",Д,опускаеться дострокове застосування, iulе не ранiше застосування
пiдприемством МСФЗ (IFRS )l5.

МСФЗ (IFRS)

17 <<.Щоговори страхування>
року Рада rIo МСФЗ випустив МСФЗ (IFRS) 17 к.Щоговори страхування)
МСФЗ (IFRS) l7 представляе всебiчну модель облiку договорiв страхування,охоплюючи Bci
ДОРеЧНi аСПеКТи облiку.В o(]HoBi МСФЗ (IFRS) 17 мiститься заг€uIьна модель, яка доповнена

У TpaBHi

201 7

наступним:

О

О

Певнi модифiкацii для договорiв страхування з прямою участю в iнвестицiйному доходi
(метод перемiнноТ винагороди).

Спрощений пiлхiд (пiдхiд

на

ocHoBi розподiлу премii)

в

основному для

короткострокових договорiв.
МСФЗ (IFRS) l7 всryпае в силу по вiдношенню до звiтних перiодiв, якi починаються з
1 СiЧНя 202l року, або пiсля цiеТ дати, при цьому вимагасться представити порiвняльну
iнформацiю..щогцuс,касться дострокове застосування за умови, що пiдприемство
застосовуе МСФзi (IFRS) 9 та МСФЗ (IFRS) 15 на дату першого застосування МСФЗ
(IFRS) 17, або до неi.
Поправки до МС,ФЗ (lAS) 40 <<IIереводи iнвестицiйноi HepyxoMocTi з категорiТ в
категорiю>>

ПОправки роз'яснюют, коли пiдприсмство повинно переводити об'екти HepyxoMocTi,

ВКПЮчаЮчи HepyxoMicTb. Якtt знаходиться в процесi булiвничтва або розвитку, в категорiю, або з
категорiТ iнвестицiйноI HepvxoMocTi.

4

ПОПРавки Вступають в с}Iлу у вiдношеннi до рiчних перiодiв, якi починаються
року..щогryскаеться достроко]3е застосування за умови розкриття даного факта.

з

l

сiчня 20l8

Щорiчнi удоскоц,лJIення МСФЗ, перiод 20l4-20lб рр.(випущенi в груднi 201б року).

Щi улосконaLпення вкJIючають насryпнi:
(IFRS) 1 <<Перruе застосування Мiяснародних стандартiв фiнансовоi звiтностi>>ВИД€Шення KopoTKocTpoKoBItx. звiльнень дtя пiдприемств, якi вперше застосовують МСФЗ.

МСФЗ

KopoTKocTpoKoBi звiльнення, якi передбаченi гryнктами ЕЗ-Е7 МСФЗ (IFRS) l, були видаленi
оскiльки вони виконали свою функцiю.!анi поправки вступають в силу з 1 сiчня 2018 року.
(IAS) 28 <<IнвестицiТ
асоцiйованi органiзацiТ та спiльнi пiдприемства>>-

МСФЗ

в

Роз'яснення того, що рiшення оцiнювати об'скти iнвестицiТ по справедливiй BapTocTi через
прибугок, або збиток повинно прийматися окремо для кожноТ iнвестицiТ.
laHi поправки застоссвуються ретроспективно i вryпають в c}ilIy сiчня 2018
року.Щогryскаеться дострокове застосування.
ПОправки до МСФЗ (I]ГRS) 4 <<Застосування МСФЗ (IFRS) 9 <<(DiHaHcoBi iнструменти)>
разом з
МСФЗ (IFRS) 4 <<Щоговори страхування>).
ЩаНi ПОПРавки прибирают,ь проблеми, якi виникJIи у зв'язку iз застосуванням нового стандарту
по фiнансовим iнструменгам, МСФЗ (IFRS) 9, до впровадження МСФЗ (IFRS) 17 ''.Щоговори
страхування", який замiнюе собою мсФЗ (IFRS) 4.Поправки передбачають двi мохслlивостi для
пiдприемств, якi виггlrскають договори страхування: тимчасове звiльнення вiд застосування мсФз
(IFRS) 9 та метод накJIадання.Тимчасове звiльнення вперше застосовуеться по вiдношенню до
звiтних перiодiв, якi починакlться l сiчня 2018 року, або пiсля цiеТдати.
РОЗ'ЯСнення КРМФЗ(IFIUС)22 <<Операцii в iноземнiй валютi i попередня оплата>>
В РОЗ'ЯСНеННi пОяснюеться, що датою операцii з метою визначення обмiнного курсу, який
повинеН використоВуватисЯ при початКовомУ визнаннi вiдповiдноГо активу,витрат чи лоходу(або
його частини) при припиненнi визнання немонетарного активу або немонетарного зобов'язання,
якi виникають в результатi здiйснення звершенrUI чи отримання попередньоТ оплати, являеться
дата, на яку пiдприемствО спочаткУ визна€ немонетарний актив або немонетарне зобов'язання, яке
виникас в результатi здiйснення чи отримання попередньоТ оплати.У разi декiлькох здiйснень
операцiЙ або отримання попередньоТ ошIати пiдприемствол повинно визначити Дury операцiТ для
кожноi виплати чи отриманнj{ попередньоТ оrшати.
РОЗ'яснення вступа€ в силу для рiчних звiтних перiодiв, починаючи з 1 сiня 2018
року.
РОЗ'ЯСПення КРМФЗ(IFRIС) 23. <<IIевпзначенiсть у вiдношеннi правил обрахування податку
на прибутою>
РОЗ'ЯСНення розглядають порядок облiку податку на прибуток, коли icHye невизначенiсть
податкових трактовок, що впливае на застосування МСФЗ (IAS)12.
Роз'яснннЯ не заст()совуетьсЯ дО податкiВ i зборiв, якi не вiдносяться до сфери
ЗаСТОСУВаННЯ МСФЗ(IАS)l2, а також не мiстить особливих вимог, якi стосуються процентiв i
штрафiв, якi пов'язанi з невизначеними податковими тракговками.
Роз'яснення вступае в силу для рiчних звiтних перiодiв, починаючи з l сiня 2019 року, або
1

пiсля цiеТ дати,

змIнив мсФздIя рIчноi ФIнАнсовоIзвIтностI

2017

року

:

МСФЗ (IAS) 7 "Звiт про рух грошових коштiв" доповнений вимогами

до розкритгя суrгевоТ
iнформацiТ щодо змiн у зобов'язаннях, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю компанiТ (п.44а МСФЗ
(IAS) 7). Тепер в звiтi необхiдtно вказувати:
. змiни в
грошових потокiв вiд

результатi

фiнансовоТ дiяльностi;

, змiни в результатi отримання або втрати контролю над дочiрнiми органiзацiями та iншими

бiзнесами;
. впливу змiн KypciB

ваJIю.].;

. змiни справедливiй BapTocTi;
у

. iншi змiни.
У МСФЗ (IAS) 12 "Податки на прибуток" BHeceHi поправки в частинi визнання вiдкладених
податкових активiв щодо нереалiзованих збиткiв (п. 29д МСФЗ (IдS) l2). Стандарт доповнений
iЛЮСТРаЦiею того, як в резул],татi зниження справедливоТ BapTocTi фiнансового iHcTpyMeHry через
ЗРОСТання ринковоi процентноТ ставки виникае вiднiмаеться податкова рiзниця. Адже при продiDку
або погашення такого активу органiзацiя отримае вiдрахування для цiлей оподаткування в
розмiрi

,

НОМiНаЛЬНОI

(а не справедливоi) BapTocTi активу

податковий актив.

i тим самим

зможе реа;liзувати вiдстрочений

llРозI*:риття iнформацii про
участь в iшших органiзацiях" зобов'язуе
в
примiтках
звiтностi
iнформацiю про дочiрнiх
до
асоцiйованих
РОЗКРИВаТи
фiнансовоТ
органiзацiях, спiльних пiдприсмствах та операцiях.
Перерахованi вище змiвtи не вплинули на модель звiтностi Товариства за 20 l7 piK.
2.3. Валюта подання звiтноr:тi та функцiонаJIьна ваJIюта, сryпiнь округлення

МСФЗ (IF'RS) 12

i

валюта подання звiтностi вiдповiдас функцiональнiй валютi, якою е нацiональна вiIлюта

укратни

- гривня, скпадена },тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.
Пршпущення про безпеllервнiсть дiяльностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi
дiяльностi, вiдповiднО до яIiогО реа;liзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбуваеr"Ь"- в ходi
звичайноi дiяльностi. Фiнансова звiтнiстЬ не вкJIючае кориryвання, якi необхiдно було б провестiа
в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подzшьше здiйснення фiнансовогосподарськоТдiяльностi вiдrrовiдно до принципiв безперервностi дiяльностi,
2.5. Рiшення про затверджеlrня фiнансовоТ звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Тов;лриства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керiвником
Товариства 15 лютого 2018 року. Hi учасники Товариства, Hi iншi особи не мають права вносити
змiни до цiеТ фiнансовоТ звiтlrостi пiсля iT затвердження до випуск.
2.б. Звiтний перiод фiнансовlоi звiтностi
Звiтним перiодом, за яклtй формуеться фiнансова звiтнiсть, вв€Dкаеться кчшендарний piK, тобто
перiод з 0l сiчня по 3 1 грулня 2017 року.
3. CyTTeBi положення облiковоТ полiтики
3.1. ОСНОва (або основи) оцirшки, застосована при складаннi фiнансовоТ звiтностi
L{я фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на ocHoBi iсторичноТ собiвартостi, за винятком оцiнки за
СПРаВеДЛИВОЮ вартiстю окремих фiнансових iHcTpyMeHTiB вiдповiдно до МСБО 39 кФiнансовi
iнструменти: визнання та с,цiнка)), з використанням методiв оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB,
ДОЗВОЛеНИХ МСФЗ 1З кОцiнки За справедливою вартiстю)та МСБО 28 <IнвестицiТ в асоцiйованi
пiдприемства)- за методом )/частi в капiталi iнших пiдприемств. Taki методи оцiнки вкJIючають
використання бiржових котирувань або даних про поточну ринкову BapTicTb iншого аналогiчногЬ'
за характером iHcTpyMeHTy, ана.гtiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi визначення
справедливот BapTocTi. Передбачувана справедлива BapTicTb фiнансових активiв i зобов'язань
визначаетьСя з викориСтанняИ наявноТ iнформацiТ про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки,
3.2. Загальнi положення що,Iо облiкових полiтик
3.2.I. Основа формуваннл облiковаж полimuк
облiковi полiтики - K()HKpeTHi принципи, основи, домовленостi, правила та практика,
застосованi суб'ектом господарювання при складаннi та поданнi фiнансовот звiтностi. мсФз
наводить облiковi полiтики. якi, за висновком рмсБо, дають змогу скJIасти таку фiнансову
ЗВiТНiСТЬ, яка мiститиме дор(эчну та доотовiрну iнформацiю про операчii, iншi подii та
умови, до
ЯКИХ ВОНИ ЗаСТОСОВУЮтьСя. 'Гакi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив Тх застосування е
2.4.

нес)rггевим.

Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом Товариства
вiдповiДно до вимог МСБО 8 <Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки>> та iнших
ЧИННИХ МСФЗ.
3.2.2. Iнформацiя про змiнu в облiковах полimuках
Товариство обирас та зttстосовуе своТ облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцii,
iнших подiй або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагае або не дозволяе визначення категорiТ'
статей, для яких iншi полiтики можуть бути доречними.

Товариство не застосоВуl]аJIо змiни в облiкових полiтиках в 2017 poui порiвняно iз облiковими
полiтиками, якi Товариство використовувirло для скJIадання фiнансовоТ звiтностi за перiод, що
закiнчився 31 грулня 2016 року.
3.2.3. Форма mа назвu фiнаttсовuх звimiв
перелiк та назви форм (liHaHcoBoT звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам, встановленим
НП(С)БО l <Загальнi вимоги до фiнансовоТ звiтностi>.
3,2,4, МеmоOu поdання iнформацii у фiнансовuх звimах
Згiдно НП(С)БО 1 Звiт про сукупний дохiд передбачае подання витрат, визнаних у прибутку
або збитку, за класифiКацiею, основаноЮ на методi "функцiТ витрат" або "собiвартостi
реа.гriзацiТ'i,
6

,

з яким витрати класифiкують вИповiдно до ix функцiй як частини собiвартостi чи,
наприклад, витрат на збут або адмiнiстратив}tу дiяльнiсть.
представлення грошових потокiв вiд операцiйнот дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв
здiйснюеться iз застосуванIшм прямого методу, згiдно з яким розкриваеться iнформацiя про
ocHoBHi кJIаси надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. Iнформацiя про ocHoBHi
згiднО

види грошових надходжень та грошових виплат формуеться на пiдставi облiкових записiв

Товариства.

3.3. Облiковi полiтикlл щодсl фiнансових iшструментiв
3.3,1. Вuзнання mа оцiн,ка фiнансовuх iнсmруменmiв

товариство визнае фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли воно стас
стороною контрактних положень щодо фiнансового iHcTpyMeHTa. ОперацiТ з придбання або
продiDкУ фiнансовиХ iHcTpyMeHTiB визнаютЬся iз застоСуванняМ облiку за датою
розрахунку.
Товариство визнае TaKi категорiТ фiнансових iHcTpyMeHTiB:
фiнансовий актив, достуtrний для продiDку;

iнвестицii, утримуванi до погашення;
дебiторська заборгован icTb;
кредиторська заборгован icTb.

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство

оцiнюе ix за iхньою справедливою вартiстю.

2,Гро tuoB i ко шmа mu'tх еквiваленmа
Грошовi кошти скJIадаю]]ься з коштiв на поточних рахунках у банках.

3. 3.

Еквiваленти грошових lсоштiв - це kopoTkocTpokoBi, високолiквiднi iнвестицii, якi вiльно
конвертуються У вiдомi суlу{и грошових коштiв i яким притаманний незначний
ризик змiни
BapTocTi. Iнвестицiя визнача(:ться зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в
разi короткого
строку погашення, наприкJIаll, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання.
грошовi кошти та ix еlвiваленти можуть утримуватися, а операцiт з ними проводитися в,
нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi.
грошовi кошти та ix еrквiв€Lrlенти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання

активами.

первiсна

та

подiшьша оцiнка грошових коштiв

та ix

справедливою вартiстю, яка,tlорiвнюс ik номiнальнiй BapTocTi.

еквiвалентiв здiйснюеться за

первiсна та подttльша оцiнка грошових коштiв та ix еквiвалентiв в iноземнiй валютi
здiйснюеться у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами НБУ.
У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках у банках (наприклад, у
випадку призначення НБУ в (5анкiвськiй ycTaHoBi тимчасовоТ адмiнiстрацii), цi активи можуть бути
класифiкованi у скrrадi непоточних активiв. У випадку прийняття НБУ
рiшення про лiквiдацiю
банкiвськоi установи та вiдr:утностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання ii як
активу припиняеться i ix BapTicTb вiдображаеться у складi збиткiв звiтного перiоду.
3, 3. 3.rЩ еб

imор

сь

ка з аб орz

о в ан

ic mь

-

.щебiторська заборгованiсть
uе фiнансовий актив, який являе собою контрактне право
отримати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'екта господарювання.
,Щебiторська заборгованir;ть визнаеться у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли
Товариство стае стороною контрактних вiдносин щодо цього iHcTpyMeHry. Первiсна оцiнка,
дебiторськоТ заборгованостi здiйснюеться за справедливою вартiстю, яка дорiвнюе BapTocTi
погашення, тобто cyMi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки.
Якщо с об'ективне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова
BapTicTb активУ зменшуеться на суму таких збиткiв iз застосуванням
рахунку резервiв.
Величина резерву сумнiвних боргiв визначаеться за методом застосування коефiцiснта
cyMHiBHocTi. За метоДом засl,осУвання коефiцiснта cyMHiBHocTi величина
резерву розраховуеться
множенняМ суми зirлишку дебiторськоi заборгованостi на початок перiоду на коефiцiент
cyMHiBHocTi. Коефiцiент cl,MHiBHocTi розрахову€ться на ocHoBi шrасифiкацiТ дебiторськоi
заборгованостi за строками непогашення.

Класифiкацiя дебiторськоТ заборгованостi здiйснюеться гругIуванням дебiторськоi

заборгованостi за строками i'r] непогашення iз встановленням коефiцiента cyMHiBHocTi для кожноТ
групи. Коефiцiент cyMHiBHocTi встановлюеться пiдприемством, виходячи з фактичноi суми
безнадiйнот лебiторськоi заборгованостi за попереднi звiтнi перiоди. Коефiцiент cyMHiBHocTi

ЗРОСТае

Зi ЗбiЛьшенням стрrэкiв непогашення

дебiторськоТ заборгованостi. Величина резерву
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сумнiвних боргiв визначаеться як сума добугкiв поточноТ дебiторськоi заборгованостi вiдповiдноТ
групи та коефiцiента cyMHiBrrocTi вiдповiдноТ групи.
!ЛЯ РОЗРахУнку суми резiерву сумнiвних боргiв застосовувати TaKi коефiцiенти:
На СУМИ ЛебiТОРськоТ зlаборгованостi строкомнепогашення до 30 календарних днiв _ не

створюеться;

ДебiТОРСька заборгованiсть строком непогашення вiд З0 до 60 календарних днiв _ коефiцiснт
0,20;

дебiторська заборгованiсlть строком непогашення вiд 60 до 90 календарних днiв - коефiчiент

0,22;

дебiторська заборговавiс,ть строком непогашення вiд 90 до l80 календарнихднiв - коефiцiент

0,521'

дебiторська заборгованiс:ть строком непогашення бiльше 180 календарних днiв

1,00;

- коефiцiент

Визначена величина сумнiвниХ боргiВ на даry балансУ становитЬ з€шишок
резерву сумнiвних
боргiв на ту саму дату.
Сума збиткiв визначаетьэя у прибугку чи збитку. Якщо у наступному перiодi сума збитку вiд
зменшення корисностi зменtшуеться i це зменшення може бути об'ективно пов'язаним з подiею,
яка вiдбуВаетьсЯ пiсля визrlання зменШення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд
зменшення корисностi сторнуеться за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування
визначаеться у прибутку чи :збитку. У разi неможJIивостi повернення дебiторськот заборгованостi
вона списуеться за рахунок с,гвореного резерву покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.
.щебiторська заборгованiсть може буги нескасовно призначена як така, що оцiнюеться за
справедливою вартiстю з вiд,эбраженням результату переоцiнки
у прибутку або збитку, якщо таке
призначення усувае або значно зменшуе невiдповiднiсть оцiнки чи визнання (яку iнколи

називають (неузгодженiстю облiку>), що iнакше виникне внаслiдок оцiнювання активiв або
зобов'язань чи визнання прибугкiв або збиткiв за ними на рiзних пiдставах.
Пода.гlьша оцiнка дебiторськоТ заборгованостi здiйснюеться за справедливою вартiстю, яка
дорiвнюе BapTocTi погашенFtя, тобто cyMi очiкуваних контрактних грошових noro*iu на дату
оцiнки. Проте, в випадку поточнот дебiторськоi заборгованостi, ефект дисконтування вважаеться
несугг€вим i поточна дебiтор,эька заборгованiсть оцiнюеться за первiсною вартiстю.
У разi змiнИ справедIиВоТ BapTocTi дебiторськоТ заборгованостi, що мають мiсце на звiтну
даry, такiзмiни визнаються у прибlтку (збитку) звiтного перiоду.
3.3,4. Поdа,lьu,tа о цiнка (lKmuBiB
Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдобраэкенням результату
переоцiнки у прибутку або збитку

ОЦiНКа фiнансових активiв, що оцiнюються за офiцiйним бiржовим курсом органiзатора
торгiвлi.
Оцiнка BapTocTi фiнансоtзих активiв, що BHeceHi до бiржового списку органiзатора торгiвлi,
проводитьСя за офiцiйним бiржовим курсом, оприлюдненим вiдповiдно до вимог законодавства.
Оцiнка BapTocTi фiнансоrзих iнвестицiй, що обертаються бiльш як на однiй фондовiй бiржi,
проводиться за найменшим з бiржових KypciB.
Якщо на дату оцiнки бiр;ковий курс за акцiями, що BHeceHi до бiржового списку органiзатора
торгiвлi не визначено, оцiнка таких акцiй проводиться за останньою балансовою вартiстю
якщо на дату оцiнки бiржовий курс за облiгацiями, що BHeceHi до бiржового списку
органiзатора торгiвлi не визliачено, оцiнка таких акцiй проводиться за останньою балансовою
вартiстю.
Оцiнка фiнансових активiв, що не BHeceHi до бiржового списку органiзатора торгiвлi
!ля оцiнки акцiй, що вхOдять до скJIаду активiв Товариства та не перебувають у бiржовому
списку органiзатора торгiвлi. та паiъ (часток) господарських товариств за обмежених обставин
наближеноЮ оцiнкоЮ справедлиВоТ BapTocTi може бути собiвартiсть. це може бути тодi, коли
наявноТ останньоТ iнформацii недостатньо, щоб визначити справедливу BapTicTb, або коли icHye
широкий дiапазон моlt<.llивих оцiнок справедIивоТ BapTocTi, а собiвартiсть е найкращою оцiнкою
справедливоТ BapTocTi у цьомrl дiапазонi.
ЯКЩО е пiдстави ввtDка,I,и, що балансова BapTicTb cyттcBo вiдрiзняеться вiд справедливоi,
Товариство визначае справе,цливу BapTicTb за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення
МОжУть бу." зумовленi знilчними змiнами у фiнансовому cTaHi eMiTeHTa таlабо змiнами

'

КОн'Юнктури ринкiв, на яких eMiTeHT здiйснюе свою дiяльнiсть, а також змiнами у кон'юнктурi
фондового ринку.
.Щля оцiнки балансовоi BapTocTi таких акцiй та паiЪ (часток) Товариство ана-гliзуе данi
пiдтвердженi ринком та tPiHaHcoBy звiтнiсть eMiTeHTa офiцiйно оприлюднену або нада}ry

eMiTeHToM.

ОЦiНКа фiнансових акт,ивiв обiг яких зупинено та/або щодо яких прийнято рiшення про
Зупинення внесення змiн до системи реестру та цiнних паперiв, якi вrulюченi до списку eMiTeHTiB,
що мають ознаки фiктивносr,i

Фiнансовi активи, обiг яких зупинено таlабо щодо яких прийнято рiшення про зупинення
протягом дванадцяти мiсяцiв з дати оприлюднення рiшення про
ЗУПИНеННя Обiгу таlабо рiшення про зупинення внесення змiн до системи реестру оцiнюються за
ВНеСення змiн до системи р€,зстр},

останньою балансовою вартiстю.
!ля подальшоi оцiнки сIIраведливоi BapTocTi фiнансових активiв eMiTeHTiB, обiг яких зупинено
Та./абО щОдо яких приЙнято рiшення про зупинення внесення змiн до системи
ресстру бiльше
ДВанадцяти мiсяцiв, у том), .rислi фiнансових активiв eMiTeHTiB, якi включенi до списку eMiTeHTiB,
щО мають ознаки фiктивностi, Товариство проводить аналiз щодо cTpoKiB вiдновлення обiry таких
фiнансових активiв, перевiряе iнформацiю щодо подання фiнансовоТ звiтностi таких eMiTeHTiB,
резУльтатiв ik дiяльностi, аналiзуе ймовiрнiсть надходження майбутнiх економiчних вигiд.
ЯкЩо вiдсугня iMoBipHicTb вiдновлення обiry таких фiнансових активiв, не можJIиво отримати
фiнансову звiтнiсть i пер,эвiрити результати дiяльностi eMiTeHTa, для оцiнки ймовiрностi
НаДХОДження економiчних вltгiд таких фiнансовi активи оцiнюються за нульовою вартiстю.
ОЦiНКа фiНанСових акти,вiв у разi лiквiдацiТ таlабо визнання емiтента,/векселедавця банкрутом
та вiдкриття щодо нього лiквiдацiйноТ процедури
ФiНаНСОВi активи, обiг яких на дату оцiнки не зупинено та ресстрацiя випуску яких не
СКаСОВана, але емiтент/вексепедавець таких фiнансових активiв лiквiдованийта/або був визнаний

банкрУгом та щодо нього lliдкрито лiквiдацiйну процедуру за рiшенням суду, оцiнюються за
нульовою вартiстю.
3.3.5, ФiHaHcoBi акmuвu:, лцо облiKoвуюmься за шлорmш,ованою варmiсmю
..ЩО фiнансових активiв, )тримуваних до погашення, Товариство вiдносить облiгацiТ та векселi,
що ix Товариство мае реальний HaMip та здатнiсть утримувати до погашення. Пiсля первiсного
ВИЗНаННЯ ТОвариство оцiнюс ik за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного
вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони е.
3.3.6, 3обов'язання
ПОТОЧНi зобов'язання
ц9 зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз

вищенаведених ознак:

-

ТОВаРиСтво сподiваеться погасити зобов'язання або зобов'язання пiдtягас погашенньс.
протягом l2 мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;
ТОВаРИСтвО не мас безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом
щонайменше l2 мiсяцiв пiслll звiтного перiоду.
поточнi зобов'язання Тс|вариства визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям
визнання зобов'язань. Поточ:нi зобов'язання не дисконтуються.
ПервiснО зобов'язання, rtа якi нараховуються вiдсотки, визнаються за справедливою вартiстю,
ЯКа ДОРiВНЮе cyMi надходх(ень MiHyc витрати на проведення операцiТ.
подальшому суми
фiНаНСОвих зобов'язань вiдображаються за амортизованою вартiстю за методом ефективноi ставки
вiдсотку та будь-яка рiзницп мiж чистим надходженнями та вартiстю погашення визнаеться у
прибугках чи збитках протягом перiолу дii запозичень iз використанням ефективнот ставки
вiдсотка. У випадкУ поточнt{х зобов'язань ефект дисконтування ввФкаеться несуттсвим i вони
оцiнюеться за первiсною варз:iстю.
3.3.7. Зzорmання фiнансtсвих акmuвiв mа зобов'язань
Фiнансовi активи та зt)бов'язання згортаються, якщо Товариство мае юридичне право
зДiЙснювати за.ltiк визнаних у балансi сум i мае HaMip або зробити взаемозruliк, або реалiзувати
актив та виконати зобов'язанtlя одночасно.

У

облiковi полiтики щодо основших засобiв.
3.4.1, Вuзнання mа оцiнка оcновнuх засобiв
Товариство визнае матерiа.гtьний об'скт основним засобом, якщо BiH )лримуеться з метою
використання ix у процесi Свrэеj дig;r"rостi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i
3.4.
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соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiТ) яких
бiльше одного року та Bapтicтb яких бiльце 6000 грн.
Первiсно Товариство оrliнюе ocHoBHi засоби за собiвартiстю. У подt}льшому ocHoBHi засоби
Оцiнюються за ii собiвартi<:тю MiHyc буль-яка накопичена амортизацiя та буль-якi накопиченi
Збитки вiд зменшення корис]lостi, Сума накопиченоТ амортизацiТ на даry переоцiнки викJIючасться
З ВаЛОвОi балансовоТ BapTocтi активу та чистоТ суми, перерахованоi до переоцiненоТ суми активу.
ДООЦiнка, яка входить до сliладу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку,
коли припиняеться визнання вiдповiдного активу.
QТршлimка

7.1,)

Поdальuli в umраmu,
ТОвариство не визнас в балансовiй BapTocTi об'екта основних засобiв витрати на щоденне

3.4. 2.

ОбСЛУГОвУваНня, ремонт та тэхнiчне обслуговування об'екта. Щi витрати визнаються в прибугку чи

ЗбИТКу, коли BoHIt понесенi. В балансовiй BapTocTi об'екта основних засобiв визнаються TaKi
пода.пьшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.
3. 4. 3. Амор mазацiя основ Il tlx з асо бiв.

Амортизацiя основних засобiв Товариства нараховусться прямолiнiйним методом. В

ЗаЛежНОСтi вiд групи ocнoBHl,Ix засобiв встановлюються i термiни

Булiвпiта спору/щ
Машини та облtщнання
Транспортнi зас:оби
Iнструмекги, IIрилади та iHBeHTap
Комп' ютерна,га. оргтехнiка
Меблi
Побугова TexHilia
Iншi ocHoBHi зас,эби

ix корисного використання:
- 15-20 poKiB;
- 5-7 poKiB;
- 5-7 poKiB;
- 4-5 poKiB;
- 2-3 роки;

- 2-3 роки;
- 2-3 роки;

- 2-5 poKiB.

Капiтальнi вкJIадення в орендованi примiщення амортизуються протягом TepMiHy ix
корисного використання. l\мортизацiю активУ починають, коли BiH ста€ придатним для

ВИКОРИСТання. Амортизацiю активу припиняють Hil одну з двох дат, яка вiдбуваеться
ранiше: на
ДаЦ, З ЯКОТ аКТИВ шlасифiqчють як },тримуваний для продa>ку, або на дату, з якоТ припиняють

визнання активу.
3.4.4. ЗМеНluення корuсносл,пi основнах засобiв mа немаmерiальнuх акmuвiв
На КОЖНУ ЗВiтtlу лаry Тс,вариство оцiнюе, чи е якась ознака того, що кориснiсть активу може

зменшитися. Товариство зменшуе балансову BapTicTb активу до суми його очiкуваного'
вiдшкодування, як:що i тiltьки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його
балансовот BapTocT,i. Таке зменшення негайно визнаеться в прибугках чи збитках, якщо актив не
ОблiковУють за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi,
визнаний для активу в попереднiх перiодах, Товариство сторнуе, якщо i тiльки якщо змiнилися
попереднi оцiнки, застосоваlri для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання
збитку вiд зменшення корисI{остi амортизацiя основних засобiв кориryеться в майбутнiх перiодах
з метою розподiлення переtлянугот балансовот BapTocTi необоротного активу на систематичнiй
ocHoBi протягом строку кори()ного використання.

3.5. Облiковi полiт,ики щодо податку на прибуток

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого
податкiв. Поточний податок визнача€ться як сума податкiв на прибуток, Що пiдпягають сплатi
(вiдшкодуванню) lцодо опоl(аткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати
Товариства за податками р()зрахОвуютьсЯ з викорисТанняМ податкових ставок, чинних (або в
основному чинних) на дату балансу
вiдстрочений податок розрахову€ться за балансовим методом облiку зобов'язань та являе
СОбОЮ ПОДатковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових
рiзниць мiж
балансовою вартiсr,ю активу чи зобов'язання в балансi та ix податковою базою.
Вiдстроченi пс,датковi зсlбов'язання визнаються, як правило, щодо Bcix тимчасових рiзниць,

що пiдлягають

оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються

з

урахуванням

iMoBipHocTi наявностi в майtбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути

використанi тимчасовi рiзнлrцi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова BapTicTb вiдстрочених
податкових активiв переглядirсться на кожну дату й зменшуеться в тiй Mipi, у якiй бiльше не icHye
ЙМОВiРНОСТi ТОгО, чо буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб до."од"i"
використати вигоду вiд вiдстllоченого податкового активу повнiстю або частково.
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Вiдстрочений податок 1)озраховуеться за податковими ставками, якi, як очiкуеться, булуть
застосовуватися в перiодi реалiзацiТ вiдповiдних активiв або зобов'язань. Товариство визнае
поточнi та вiдстроченi пода:гки як витрати або дохiд i включае в прибугок або збиток за звiтний
перiод, oKpiM випсдкiв, Ko;tll податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у
власному капiталi або вiд об'еднання бiзнесу.
Товариство вIlзнае потсlчнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до
статеЙ, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiолi.
4. Iншi застосованi облiковi полiтики, що € доречншмп для розумiпня фiнансовоiзвiтностi
4.1. Забезпечення
Забезпечення визнають()я, коли Товариство мае теперiшню заборгованiсть (юридичну або

конструктивну) внаслiдок минулоТ подii, icHye ймовiрнiсть (тобто бiльше можJIиво, нiж
у собi

неможпиво), що IIогашення зобов'язання вимагатиме вибl"ггя pecypciB, KoTpi втiлюють
економiчнi вигоди, i можна;lостовiрно оцiнити суму зобов'язання.
(Прuttimка 7.5,)

,

Виплати працiвникам
Товариство визнае коро,гкостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля
вирахування буль-якоI вже сплаченоТ суми. Товариство визнае очiкувану BapTicTb
короткострокових виIIлат IIрацiuп"пuм за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання
працiвниками посJtуг, якi збiпьшують ikHi права на майбутнi виплати вiдпускних,
4.2.

(Пршмimка

7.7,)

Пенсiйнi зобоll'язання
Вiдповiдно дс) украlЪського законодавства, Товариство угримуе внески iз заробiтноТ плати
працiвникiв до Пенсiйногсl r}онду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз
поточних нарахувань зарс,бiтноТ платнi, TaKi витрати вiдображаються у перiолi, в якоп,rу були
наданi працiвникаIйи посJryгI{, що надають Тм право на одержання BHecKiB, та зароблена вiдповiдна
4.3.

заробiтна платня.
4.4.

[оходи та витрати

Доходи та витрати виз]Jзlються за методом нарахування.

Дохiд

-

це збi;rьшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надхOдження

чи збiльшення корисностi активiв або

у

,

виглядi зменшення зобов'язань, результатом чого е

збiльшення чистиl, активiв. за винятком збiльшення, пов'язаного з внесками учасникiв.

Дохiд визнаеться у звi,гi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та
критерiям визнання. Визнанlrя доходу вiдбуваеться одночасно з визнанням збiльшення активiв або

зменшення зобов' язань.

Дохiд вiд продажу фiнirнсових iHcTpyMeHTiB, iнвестицiйноТ HepyxoMocTi або iнших активiв

ВИЗНаеТьСя у прибl,тку або зtiитку в разi задоволення Bcix наведених далi умов:

а)
б)
в)
г)
Г)

Товариство передzrло покупцевi сутговi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на
фiнансовий iHcTlly,MeHT, iнвестицiйну Hep}xoмicTb або iншi активи;
за Товариством н() заJIишаеться aHi подальша участь управлiнського персонагry у формi,
яка зазвичай пов'язана з володiнням, aHi ефективний контроль за проданими
фiнансовими iнстllументами, iнвестицiйноtо нерухомiстю або iншими активами;
суму до]{оду можFIа достовiрно оцiнити;
ймовiрно, що до Товариства надiйд}ть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiсю;

та
витрати, якi булlr rrбо булуть понесенi у зв'язку з операцiею, можна достовiрно оцiнити.

,Щохiд вiд на,дання послуг вiдображаеться в момент виникнення нез€tлежно вiд дати
надходження кош:гiв i визrlачасться, виходячи iз сryпеня завершеностi операцiТ з надання послуг
на дату балансу.

Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштiв.
Витрати - це зменшення, економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи
амортизацiТ активiв або у ви,глядi виникнення зобов'язань, результатом чого е зменшення чистих
активiв, за виняткс,м зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.
Витрати визнulються у :lBiTi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та
одночасно з визнаl{ням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв.
Витрати негаiiно визr{аються у звiтi про прибlтки та збитки, коли видатки не надають

майбутнiх економiчних виr,iд або тодi та тiею мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не
вiдповiдають або перестаютL вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан.
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,

ВИТРаТИ ВИЗнаються

у звiтi про прибугки та збитки також у тих випадках, коли виникають

зобов'язання без визнання аIffиву.

Витрати, понесенi
вiдповiднi доходи.

у

зlt'язку

з

отриманням доходу, визнаються

у тому ж перiодi, що

й

(Прtшimкu 7.б mа 7.7)
5. OcHoBHi припущення, оцiнки та судження
При пiдготовцi фiнансовоТ звiтностi Товариство здiйснюе оцiнки та припущення, якi мають
ВПлиВ На елементи фiнанr:овоТ звiтностi, грунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях,
,глумачень мiжнародноТ
розроблених KoMiTeToM з
фiнансовоi звiтностi. Оцiнки та судженнЯ
базуються на попередньом}, досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються
обГрунтованими i за результатами яких приймаються судження щодо балансовоТ BapTocTi активiв
та зобов'язань. Хоча цi розрirхунки базуються на наявнiй у керiвництва Товариства iнформачiТ про
поточнi подiТ, фактичнi резупьтати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де
TaKi судження е особливо в€DкJIивими, областi, що характеризуються високим piBHеM складностi, та
Областi, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для пiдготовки фiнансовоТ
звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче.
5.1. Сулження щодо операцi,й, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ
Якщо немас МСФЗ, яrий конкретно застосовуеться до операцii, iншоi подii або умови,
кеРiвництво Товариства за()тосовуе судження пiд час розроблення та застосування облiковоТ
полiтики, щоб iнформацiя (iула доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних
рiшень та достовiрною, у тол{у значеннi, що фiнансова звiтнiсть:
. ПОдае достовiрно фiнансовиЙ стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки

.

.
.

Товариства;
вiдобрiDкае еконоlиiчну cyTHicTb операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну

форrу;

е нейтральною, r,обто вiльною вiд упереджень;

ycix суттевих аспектах.
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилаеться на прийнятнiсть наведених
далi джgрgл та враховус ix у низхiдному порядку:
а) вимОги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання;
б) визначення, критtlрiТ визнання та концепцiТ оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та
е повною в

витрат у Концеп,гу,альнiй ocHoBi фiнансовоТ звiтностi.

Пiд час здiйснення суltження керiвництво Товариства враховуе найостаннiшi

положення

iНШИХ ОРганiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну
концептуzшьну основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтераryру з облiку та
ПРиЙнятi галузевi практики,,гiею мiрою, якою вони не суперечать вищезiвначеним джерелам.
5.2. Сулження щодо справедtливоТ BapTocTi активiв Товариства
Справедлива BapTicTb iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових
Ринках, розраховусться на ol:HoBi поточноi'ринковоТ BapTocTi на момент закриття торгiв на звiтну
ДаТУ. В iнших випадках оцiнка справедливоТ BapTocTi rрунтуеться на судженнях щодо
ПеРеДбачуваних маЙбутнiх грошових потокiв, iснуючоТ економiчноТ сиryацiT, ризикiв, властивих
рiзним фiнансовим iHcTpyMr:HTaM, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ lЗ кОцiнкд
справедливоТ BapTocTi>.
5.3. Сулження щодо змiн сп;rаведливоТ BapTocTi фiнансових

активiв
КеРiвництво ТоваристI}а BBuDKae, що облiковi оцiнки та пригryщення, якi мають стосунок до
оцiнки фiнансових iHcTpyMc:HTiB, де ринковi котирування не досryпнi, е кJIючовим джерелом
невизначеностi оцiнок, тому що:
а) вони з високим с,гупенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки
базуються на приIlущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн
вtцютних KypciB, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час
оцiнки iHcTpyMeHTiB, а також опецифiчних особливостей операцiй; та
б) вплив змiни в оцilrках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на
доходи (витрати) пtоже бути значним.
Якби керiвництво Товарlиства використовувало iншi пригryщення щодо вiдсоткових ставок,
волатильностi, KypciB обмiнl,вЕlJIют, кредитного реЙтинry контрагента, дати оферти i кориryвань
пiд час оцiнки iHcTpyMeHTiB, бiльша або менша змiна в оцiнцi BapTocTi фiнансових iHcTpyMeHTiB у
t2

разi вiдсутностi ринкових котирувань мала
звiтностi чистий прибуток

TaL

б iстотний вплив на

вiдображений

збиток,

у

фiнансовiй

Використання рiзних маркетингових пригtущень таlабо методiв оцiнки також може мати

значний вплив на передбачувану справедливу BapTicTb.

5.4. Сулження щодо очiкуваrних TepMilliB угримування фiнансових iHcTpyMeHTiB

Керiвництво Товариства застосовус професiйне судження щодо TepMiHiB 1rтримання

'

фiнансових iHcTpyMeHTiB, щtr входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим
питанням грунтуеться на оцiнцi ризикiв фiнансового iHcTpyMeHTy, його прибутковостi й динамiцi
та iнших факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов'язанi з призупиненням
обiгу чiнних паперiв, що не е пiдконтрольним керiвництву Товариства фактором i може с}rггево

вплицли на оцiнку фiнансоtlих iHcTpyMeHTiB.
5.5. Сулження щодо виявлеllня ознак знецiнення

активiв

На кожну звiтну дагу Товариство проводить аналiз дебiторськоТ заборгованостi, iншоi
дебiторськоТ заборгованостi та iнших фiнансових активiв на предмет наявностi ознак ix
знецiнення. Збиток вiд знецiнення визнаеться виходячи з власного професiйного судженнrI
керiвництва за наявностi об'сктивних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних
майбугнiх грошових потокiв за даним активом у результатi однiеi або кiлькох подiй, що вiдбулися
пiсля визнання фiнансового :1ктив}.
б. Розкрlлття iнформацiT щоцо використання справедлlлвоi BapTocTi
6.1. Методики оцiпювання:га вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою

вартiстю
Товариство здiйснюс викJIючно безперервнi оцiнки справедливоТ BapTocTi активiв та
зобов'язань, тобто TaKi оцiнлl,и, якi вимагаються МСФЗ З9 та МСФЗ l3 у звiтi про фiнансовий стан
на кtнець кожного звlтного rl
класи активiв та
Метод
зобов'язань,
Методики оцiнювання
вихiднiданi
оцiнки
(ринковий,
оцiнених за
справедливою
дохiдний,
вартiстю
витратний)
Грошовi кошти та ix Первiсна та под€шьша оцiнка
Ринковий
Офiчiйнi курси НБУ
еквiваленти
грош()вих коштiв та ix
еквiв:t пентiв здiйснюсться за
справедливою вартiстю, яка
дорiвнюе Тх номiнальнiй BapTocTi
Первiсна оцiнка депозиту
Ставки за депозитами,
,Щепозити (KpiM
Щохiдний
(дисконryван
здiйсlrюсться за його
ефективнi ставки за
депозитiв до
запитання)
справедливою вартiстю, яка
ня грошових
депозитними
зазви,{ай дорiвнюс його
потокiв)
договорами
ном iн,альнiй BapTocTi. Подальша
оцiнка депозитiв у нацiональнiй
валю,гi здiйснюеться за
справедливою вартiстю
очiкуваних грошових потокiв
Борговi цiннi папери Первiсна оцiнка боргових цiнних
Ринковий,
Офiчiйнi бiржовi курси
паперiв як фiнансових активiв
органiзаторiв торгiв на
дохiдний
здiйсlrюеться за справедливою
даry оцiнки,
варr,it:тю, яка зазвичай дорiвнюс
котирування
аналогiчних боргових
цiнi операцiТ, в ходi якоТ був
отрилIаний актив. Подальша
цiнних паперiв,
оцiнка боргових цiнних паперiв
дисконтованi потоки
здiйсlrюеться за справедливою
грошових коштiв
вартiотю.

Iнструменти
капiталу

Первiсна оцiнка iHcTpyMeHTiB
капiт:чlу здiйснюсться за ix
справедливою вартiстю, яка
зазви,rай дорiвнюе цiнi операцii, в

Ринковий,
витратний

Офiцiйнiбiржовi курси
органiзаторiв торгiв на
даry оцiнки, за
вiдсутностi визначенсго
13

'

ходi

був отриманий актив.
Под,апьша оцiнка iHcTpyMeHTiB
капiTllгly здiйснюеться за

бiржового курсу на даry
оцiнки,
використовусться

справедливою вартiстю на дату
оцiнки.

остання балансова
BapTicTb, цiни закриття
вого торгового дня

,rKoT

Первiсна та подальша оцiнка
Дебi тrэрськоi заборгованостi

.Щебiторська

заборгованiсть

,.Щохiдний

здiйсrrюеться за справедливою
варr:it:тю, яка дорiвнюе BapTocTi

погilлIення, тобто cyMi очiкуваних
кон'гtlактних грошових потокiв на

KoHTpaKTHi умови,

ймовiрнiсть погашення,
очiкуванi вхiднi грошовi
потоки

()цlнки.

Поточнi
зобов'язання

Первiсна та подальша оцiнка
поточ{них зобов'язань
здiйсlrюсться за вартiстю

Витратний

KoHTpaKTHi умови,

ймовiрнiсть погашення,
очiкуванi вихiднi

погiц]IеннJI

6.2. Вплuв вI'lкорuсmilння закрumtм BxidHltx daHux (3-zo рiвня) dля перiоduчнrlх оцiнок

справеdлаво'i ворпюсmi на п,рuбуmок або збаmок
Товариство мае сфорrиувати закритi вхiднi данi, користуючись найкращою iнформацiею,
Наявною за даних обставин., яка може вкJIючати власнi данi Товариства. У процесi формування
закритих вхiдних даних 'Тl)вариство може розпочати зi cBoik власних даних, zU]е воно мае
СКОРеryВати цi данi, якщо доступна у розумних межах iнформацiя свiдчить про те, що iншi
УЧаСНИки ринку вIlкористалlл б iншi данi або Товариство мае щось особливе, чого немае у iнших

УЧаСНИКiв

ринкУ (наприклlад, притаманну Товариству синергiю). Товариству не потрiбно

ДОКлаДати вичерп}Iих зусиJIь, щоб отримати iнформацiю про припущення учасникiв ринку. Проте,
ТОВаРиство мае в:}яти до уIlаги всю iнформацiю про пригtущення учасникiв ринку, яку можна
ДОСтатньо легко о,гримати. Зlакритi вхiднi данi, сформованi у спосiб, описаний вище, вв€Dкаються
ПРИПущеннями учасникiв ринку та вiдповiдають MeTi оцiнки справедливоТ BapTocTi.
ТОВаРиСтвО здiйснюс безперервнi оцiнки справедливоТ BapTocTi активiв та зобов'язань iз
ВИКОРиСтанням за](ритих вхiдних даних З-го рiвня, якi протягом поточного звiтного перiоду не

призвели до змiни розмiру пllибутку або збитку звiтного перiоду.

6.3. PiBeHb icpapxii спровеdлtпrвоi варmосmi, do якоzо ншленсаmь

класи активiв
та зобов'язань,
оцiнених за
справедливою
ваDтiстю
.Щата оцiпки

muс,
1 piBeHb

(Ti, що мають
котирувдння, та
спосте;lежуванi)
31.12.20

з1.12.2
016

|7

Торговельна та
iнша
дебiторська
заборгованiсть
Iнвестицii
доступнi для
продажу
Торговельна та
iнша
кредиторська
заборгованiсть
6. 4, П ер елl i ulе н ня,м i ск

У

оцiнка справеdлuвоi варmосmi

р iB

t

t

2 piBeHb
(Ti, що не мають

котирувань, але
спостережуванi)

спостережуваним
и)

3|.l2.2
0l7

зl.|2.2

31.12.201

015

7

4 192

87

я,u u i ер ар х i'i с п р а в е dл uB o'i

в

з1.12.2
01б

3|.l2.20

l7

з1.12.2
016

4 |92

87

ар mо с mi

ТоваристЕl3 36 звiтttий перiод вiдсутнс перемiщення

справедливоТ BapTc,cTi,

Усього

3 piBeHb
(Ti, що не мають
котирувань i пе е

мiж 2-м та 3-м рiвнями

iepapxiT

L4

6.5. IHtui розкрuпrmя, лцо вамоzаюmься
С пр ав е dл ав о в ар шiсmь ф il,taHco в uх

МСФЗ

13
в

ка спр авеdл uвоi Bapmocmill
порiвняннi з ix балансовою впрmiсmю
muс.2рн.

Балансова
BapTicTb
з|.|2.2017 l.|2.20l

Справедлива
BapTicTb
31.12.2017

з1.12,2016

4 |92

87

Торговельна та iнша дебiторська
заборгованiсть

I"r"...ц,',' д""rу,*l д"r,П.д"*у
Торговельна та iнша кредиторська
заборгованiсть

4 |92

8,|

Справедливу вартiс,гь лебiторськоТ та

редиторськоТ заборгованостi неможливо
визначити достовiрно, осtti.пьки немае ринкового
рування цих активiв.
Керiвництво Товарисr,ва ввiDкас, що наведен розкриття щодо застосування справедливоТ
BapTocTi е достатн,iми, i не вItажае, що за межами фi нсовоi звiтностi з€tлишилась буль-яка суттева
iнформачiя щодо :]астосуваtlня справедливоi ва
яка може бути корисною для корисryвачiв
звiтностi.
фiнансовоТ
7. Розкриття iнформацii', щrl пiдтвердясус cTaTTi
Hi у фiнансових звiтах
7.1 , OcHoBHi засоtiа
2017 piK

201б piK

Первiсна
BanTicTb
89з.0

Станом на

З;пос

залишкова

2,.l6,0

BanTicTb
657.0

3l грулня2017 р()ку у складi основних

Пqрвiсна
вяfiтiсть

Знос

залишкова

64.0

з5.0

29,0

BanTicTb

Балан9_9ва _B_apTicTb, тис

грн
;

з96

К;йЫ;р

tпtёГё Ьiё i s, -4i,i,ё
9
..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,],,,,,,,,,,,.,,--,.---..,,,,,,--,,,,,,,,,,,,i,......
:

9

I

,,,,,,,,,,,,,

)

___**

___

:

n

, HoyiOin бёlii"iрi,,о" j558
1 Ноутбук НР 15
,-^,,,,,,.., .--....-.....-..,..-.*..-,

] Ноугбук НР

17

7

1,i,-

i,..,,,,.,..,.....,,,,,,,,.,.,.,........,,.,,,,,,,,,,,

| Ноубук НР 250
l

8

**8

.!
I

..i

I

10

Ноубук НР ProBook
l.*

л-,л_л-..,л
Охоронна система

-..

--....,.,--,,,,,,,,,,.,,,,.

')t
)ь

15

Персональний ком п'ютер

22
12

Персона.ltьний ком п'ютер

i14

АR'ГLINЕ

:17
,

Системний блок Lntel Соrе

i

Системний блок Lntel Соrе

j

.8
"14

l5

Системный блок Intel Соrе

8

i усього
l
]

Амортизацiя за piK скJIаJIа 236 тис.г DH.
_С_тая9мна]..l...гру"дняZ0.1.6_у_.1эк.палi.."9
Найменув_р_нн_я. з,асо бу_
1

|
l

;;

|сновних засобiв:

Балансова BapTicTb, тис грн

Компьютер Intel Соrе i 5-446Cl

Ё;йбr-'ЁЁ zjоё

+....

Системнъlй блок I1tel Соrе

|
] усього
]

7.2

Iнвесmuцii поtч'язон uм l:mopoшl пм за меmоdом

На протязi2017 рску Компаlliя не
7.3

Btэлодiла

фiнансс

!ебimорська зuборzовонtiсmь (m uс zpH)

Станом на3l.|2,2016 та 31.12,201'l nokv пебiтопськ
l

Станом на 31.12.2017

,Щебiторська заборгованiс,гл,

за

продукцiю,

lз

2,74

товари,,
129

.Щебiторська заборгованiс,гь,

J

розрахункiлми

аборгованiсть скJ]адаеться

:

lIc iiTopcbKa заборгованiсть
за rродукцiю, товари,
ро iоти, послуги

7з9

iiTopcbKa заборгованiсть

12,|

Щс

за tиданими авансами

зi

бюджетом

31 809

всього

учасmiу капimшi:

ми iнвестицiями.

Cl lHoM на 3|.t2.20l7

роботи, послгуги
.Щебiторська заборгованiс,гt,
за виданими авансами
за

iлitу

45

2l5

iiTopcbKa заборгованiсть
зz )озрахунками з бюджетом
Щс

IHl Ia поточна
за(

дебiторська
оргованiсть

6 994
7 860

flебiторська заборlгованiсть :la продукцiю, товари, рс iоти, послуги станом на 31 грулня 2017 року
у cyMi 13 274 тис грн скJIад|аеться з заборгованостi Iо нарахованим вiдсоткам наданих кредитiв
(позичок) фiзичниlи особам.

.Щебiторська заборгованiсть з,а виданими авансами ст {овить l29 тис. грн.
Iнша поточна дебi,горська заборгованiсть станом на l грулня 2017 року скаладасться з 320,9 тис
грн з€rлишка коштiв на пл:lтiжнiй системi для здiйсl эння операцiйноТ дiяльностi та 3l 488,1 тис.

грн заборгованiсть по наданIш кредитам фiзичним оr бам.
Прttпimка 7.4.Гроtuовi коtutпu mа ix еквiваленmu (z, н)
Станом на 3 1 .|2.20lб таЗ|,122017 року гро loBi кошти скJIадirлися

з зirлишкiв на

банкiвських рахунках, а сам():

16

Сума на

Сума на

31.12.2017 року

31.12.201б року

26504052600258

175 801,15

бз 737,44

Всього

175 801,15

63 737,,44

Банк

(грн).

Рахyнок

ПАТ кБ (dIРиВА ,ТБАНК;,>

(грн)

7. 5 Сmаmуmнuй tcaпima,,l
Станом на Зl,|2,.2016 року зареестрований статрний капiтал Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю ((l БЕЗПЕI{НЕ АГЕНТСТВО НЕОБХIДНИХ КРЕДИТIВ) становив 8 000 000,00

грн., що вiдповiдас вимогам чинного законодавства т0 встановленим нормативам.
Струкryра статутног() капiталу представлена наступним чином:
Один учасник
юридичlrа, особа, частка в стат}тному капiталi 8 000 000,00

частка,

грн або l00 %
ТоВдРис:ТВо З оБМЕЖЕною ВIДПоВхДдЛЬНIстЮ (сТднДдРТ ФIНАНС> Код

СДРПОУ З97ЗЗЗ5, Зареестрсlвано: 01103, м.КиiЪ, вул Кiквiдзе, буд. 18 Б, офiс 52.
Станом на 31.12,2011 року зареестрований статуryний капiтал визначено в розмiрi
20 000 000 грн.

Фактично внесено ],рошовими коштами 12786 тис.грн, (Банкiвськi виписки з ПАТ КБ
кПРИВАТБАНК) по рахунку 26504052600258 за перiод серпень 2017 року по грудень 2017 року
на cyмry 4 786 000,t)0 грн та банкiвська виписка в ДТ кДРТЕМ БДНКl> вiд 0З.07.2015 року на суму
8 000 000,00 грн)

Неоплачений стаryтltий капiтал становить 7 Z\4,0 тис.грн.

6 3обов'язання (muс,zрн)
поточнi зобов'язаrння i забсlзпеченця
7.

ПОточнi забезпеченtl,I становлять 37 тис, грн. та сIfiадаються з резерву вiдпусток.

-

Поточна к:редиторська заборговапiсть за товари, роботи, послуги становить 27 бЗ9

ТИС. ГРН i Складають()я з розрахунками з вiтчивняними та iноземними постачальниками.

СТаНОм

на З1 грулш 2017 року Компанiя не мала простроченоi та

КРеДИТОРСЬкоТ забtэргованос:гi

(3l грудня 2017 року: строк

cyMHiBHoT iншоi

виникнення такоТ заборгованостi не
лнiв). Ijалансова BapTicTb iншоТ кредиторськоТ заборгованостi лорiвнюе iT

ПеРеВиЩував З65
справедливiй BapTclcTi.

Станом на 31.12.20017 року_

Поточна кредиторс)ька

27 639

заборгованiсть за Trовари, роеiglц 1д

ка
зрахунками з

303

Поточна кредиторOька
заборгованiсть за розрахун ками зl
Поточна

Станом на 31.12.2016 року

ПФточна кредиторська
заборгованiсть за товари, роботи
та послуги. тис. грн.

Поточна кредиторська
заборгованiсть за розрахунками з
бюджетом
Поточна кредиторська
заборгованiсть за розрахунками зi

тис.грн

lз5

8

стDахування

Пdточна кредиторська

кредиторсlька

заборгованiсть за розрах
)ахунками з
,

тис. г[)н.

Iншi поточнi зобов' язаннrI,,rлIс. грн.

зафоргованiсть за розрахунками з
оп]пати працi
з,7

Поточнi забезпечення, тис. грн.

4 155

Iнфi поточнi зобов'язаннJl, тис,

.ol.

87

32 lз4
Усього
2з0
ПОтОчна кредиторс|ька заборl,ованiсть за товари, роботи та послуги станом на 3l грулня 2017 року
скJIадаеться з забор,р9здностi. пов'язоноТ с господарською дiяльнiстю КомпанiТ.

Усього

77

Iншi потоЧнi зобов'яЗання станОм на

3l

грулня 2017 року у cyMi

4 l55 тис. грн смадаються

надлишково сIUIач9них кошl,iв вiд фiзичних осiб по нРланим кредитам (позикам).

-

з

KopoTKocTpoKoBi кредити бiапкiв

КорЪтко.ц,d*оr"*кF,едитiвнемае.
Iншi довгtlстроковi фiнансовi зобовrязання
Iнших довгострокових фiнансових зобов'язанр не мас.

7.7 ,Щохоdu (muс.ilрн)

У 2|Jl7

насryпнi доходи:

р. ТО,В

(l

БЕЗПЕЧнЕ АгЕнТРтво нЕоБхIдних крЕдитIв)) отримало

За 2017 piK

Чистий дохiд вiд

тис

За 2016 piK
)алlзацll
р,эал

продукцiТ (ToBapiB, ро,
робiт, пос;луг)

47 0\6

Чистий дохiд вiд реалiзаuiТ
продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг)

l

092

Iнший операцiйниii , дохlд, т,ис. грн.

37 059

887

Усього

тир.грн.
Iнiший операцiйний дохiд, тис.
грн.

84 075

Усього

1919

Чистий

вiд реалiзацii послуг за 2011 piK склада€ться

доl<iд

наданими позикамlа.
7.8

з

отриманих вiдсоткiв за

Iншi дохоДIл скJIадаю:гься з вiдсоткiв на прострочену заборгованiсть.
Вumроmu (mас:,ерн)
Елементи операцiйних вLпрат представленi насryпним чином
:

За 2017 piK
и, тис. грн.

44

працi, ти9, грн.

1,1б

цlальнl зiа.{оди,

з9

рн.

Усього

_

27,7

За 201б piK
Матерiальнi затрати, тис. грн.
Витрати на оплаry працi, тис. грн.
Вiдрахування на соцiальнi заходи,
тис. грн.
Амортизацiя, тис. грн.

з

27
6

44
80

536

Iншi операцiйнi влlтрати за piK, що закiнчився 31 грудня 2017 року скJI€ши 80 476 тис.
входять
р()зрахунково-касове обслуговування, розрахунки з вiтчизняними
,га

грн., в якi

lH.

За 2017 piK

Iншiоперацiйнi

, тис, грн.

За 2016 piK

l

80 475

Iншi операцiйнi витрати, тис. грн.

рохрахун ково.,касове
обслуговування

4 451

За 201б piK (тис.грн)
Витрати на рохрахунково-касове

l50

Витрати на маркети

2 996

Витрати на маркетинг

2з8

в

За2017

857

числl:

Витрати

на

l)-

обслуговування

Юридичнiпослуги
Консультацiй но-iнфо рмацiйнi
та lншl
Послуги по стягненl"lю

заборгованостi
Витрати на оренду
Технiчнi витрати

Господарськi витраl,и
lншi господарськi вrlтрати

67
l07,7
1

048
83

2,7 189
7
1

Юридичнiпослуги

16

Консультацiйно-iнформацiйнi
послуги та iншi
Порлуги по
стягненню
забРргованостi
Витрати на оренду

399

Технiчнi витрати

48

Господарськi витрати
Iнш.тi

господарськi витрати

7
18

5

1

18

lнформатизацiя

592

Iнформатизацiя

68

Витрати на зв'язок та iHTepHclT

1з9

Витрати на зв'язок та iHTepHeT

59

Аудиторськi послуги

з2l

Витрати на формування поточних
забезпечень (резерву)

|4

Витрати вiд первинноТ пере,усryпки

28 487

позик

та

вiдсоткiв

Аулиторськi послуги

|,7

списання нара](ованих

Усього

5

Витрати на формування поточних

l48

Витрати вiд

694

забезпечень (резерву)

первинноТ

переуступки позик та списання
нарахованих вiдсоткiв

80 475

1 857

Витрати на церсонаJI та вiдповiднi вiдрахува*rп" 6rпс-р9
Заробiтна плата, едиttий с.оцiальний внесок, щорiчнi вiдгryскнi та лiкарнянi нараховуються
тому
перiодi,
в якому вiдпсвiднi послуги надаються працiвникам Компанiт.
у
Iнформачiя щодо виплат провiдному управлiнському персоналу (тис.грн)
. Загальний розмiр винагород вищому керiвництву (заробiтнu .rnura,u ,йрu*у"ання на

соцiальнi заходи) , вкJIюченИй до складу адмiнiстративних
Винагороди вищому керiвниlдтву, тис.грн
податки й вiдрахування по з:rробiтнiй платi, тис.грн

представле нийу такий спосiб:

""rpur,
2017 piK

Усього винагород

176

.

2016 niK
27

з4,з

5,з

323

210,3

Прuбуmкu mа збumка (muс.ерн)
За результатом Bcix видiв дiяльностi в 20 l 7
роцi Компанiею отриманий чистий прибугок в
розмiрi l382 тис. грн.
7.9

За 2017 piK

lибуток пiдприемства, тио.

грн. l

1 З82

За 201б piK
Прибуток цiдприемства, тис. грн.

з4

7.10 Опоdаmtування
податки на прибуток вiдображенi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства, яке
вступило в дiю або мае буги введено в дiю станом на кiнець звiтного перiоду. Витрати з податку
на прибуток вкпючають поточний податок на прибуток i вiдстрочений .rодчrоп i ur.ru.r"a"
у
!*пuдi прибугку чи збитку зit piK, KpiM випадкiв, коли вони вiдносяться ло операцiй, визнаних Ъ
iнших сукупних доходах або безпосередньо у ск.падi капiталу, в тому ж або iншому перiодi.
Компанiя е IUIатникоNI податку на прибугок на загaшьних пiдставах.
За 2017 piK сума поцатку на прибугок становить 30З тис. грн. та пiдлягас сплатi до
09.03.2018 року. За 20lб piK сума податку на прибуток 8 тис. грн.
8. Розкриття iншоТ iнформаlцiТ
8.1 YMoBHi зобов'язання mа невазнанi конmракmнi зобов'язання
ТОВ (l БЕЗПЕЧНЕ z\ГЕНТСТВО НЕОБХIДНИХ КРЕДИТIВ) не мае
умовних активiв i

зобов'язань, а також i невизнztних контрактних зобов'язань.
8.2 CydoBi процесu

Станом на звiтну даrу ТОв (l БЕЗIIЕЧнЕ АгЕнТство нЕоБхIдних крЕдИТIВ> не е
учасником судових процесiв, в зв'язку з дiяльнiстю пiдприемства.
Кримiнальнi проваджt:ння вiдносно Товариства у перiодi, що перевiрясться вiдсутнi.
8.3 Розкрummя iнформацii про пов'язаtti сmорона
Станом на 3|.|2,20 [7 року пов'заними сторонами з Тов
БЕЗПЕчнЕ дгЕнтство
НЕОБХIДНИХ КРЕ,ЦИТIВ> с:

(l

Ns

l

Пов'язана

с,

[Iiдстава

ТОВ кСТАНДДР7' ФIНДНСD (Kod за Учасник ТоВ (1 БЕЗПЕЧнЕ АГЕнТсТВо
едрпоу 39733345
FIЕОБХIДНИХ КРЕДИТIВ>, якому н€шежить
l00% частки у статутному капiталi.
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I.C. Кривич,
Щиректор ТОВ (1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО
Облiкова картка lutатника
НЕОБХIДНИХ КРЕДИТIВ),
про
2881,7l7214
призначення 142Jф 3-К вiд 28 квiтня 20l б
Господарських операцiй з пов'язаними сторонами у 2017 роцi не вiдбувалося.
8.4 Щiлi та полiтпки управпiння фiнансовими ршзикамп
КерiвництВо ТоварисТвtl визнае, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з
ризиками i BapTicTb
чистих активiв у нестабiльн()му ринковому середовищi може суrгево змiнитиiь
унаслiдо* unn""y
суб'ективних чинникiв та о(i'ективних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь
точнО передбачиТи неможJIиво. Що таких ризикiв вiднесено кредитний
ризик, ринковий ризик та
ризиК лiквiдностi. РинковиЙ ризиК вкJIючае валютний ризик, вiдсотковий рr."* та iнший цiновий
ризик. Управлiння ризикаNIи керiвництвом Товариства здiйснюсться на ocHoBi розумiння причин
виникнення ризику, кiлькiсноi оцiнки його мож.ltивого впливу на BapTicTb чистих а*тивi" ,а
застосування iHcTpyMeHTap.iKl щодо його пом'якшення.
8.4.1. Креdumнuй рuзuк
Кредитний ризик - риз]ак того, що одна сторона контракту про
фiнансовий iHcTpyMeHT н'е
зможе виконати зобов'язання i це буде причиною виникнення
фiнансового збитку iншоl'сторони.
Кредитний ризик притаманн]ай таким фiнансовим iHcTpyMeHTaM, як поточнi ,u д.пЬr"rri
рахунки в
банках, облiгацiТ та дебiторсLка заборгованiсть.
основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Товариства е оцiнка
кредитоспРоможностi конlpагентiв, для чого використовуються кредитнi
рейтинги та будь-яка
iнша досryпна iнформацiя rцодо 'lx спроможностi виконувати борiовi зобов'язання. Товариство
використовуе насryпнi метод,и управлiння кредитними
о лiмiти щодо боргових зобов'язань за кJIасамиризиками:
фiнансових iHcTpyMeHTiB;
о лiмiти щодо борl,ових зобов'язань перед одним
контрагентом (або асоцiйованою
групою);

Наказ

о

о

лiмiти щодо вкл€цень

у

фiнансовi iнструменти

Нацiона.льною рей гинговою шк€rлою;

в

розрiзi кредитних рейтингiв

за

лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолry
та неповернення д()позитiв протягом ocTaHHix п'яти poKiB.

8.4.2. Рuнковuй

рuзuк
Ринковий ризик - це ри3ик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплюе'
три типи ризику: iнший цiнrэвий ризик, валютний
ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик
виникае у зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцii', вiдсоткових ставок та
в€lлютниХ KypciB. ТовариствС, нарФкатиМеться на
ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в акцii,
облiгацiТ та iншi фiнансовi iнl:трументи.
Iryц,шЙ uiновuй рuзuк - цlэ ризик того, що справедлива BapTicTb або майбугнi грошовi потоки
вiд фiнанСовогО iHcTpyMeHTa коливатИмутьсЯ внаслiдоК змiн ринкО""* цiп (oKpiM тих, що
виникаютЬ унаслiдок вiдсо,гкового ри3икУ чи в€tлютного
ризику), незалежно ,iд ,ого, чи
спричиненi вони чинникамрt, )€рактерними дIя окремого
фiнансового iHcTpyMeHTa або його
eMiTeHTa, чи чинниками, tцо впливають на Bci подiбнi
фiнансовi iнструменти, з якими
здiйснюються операцiТ на pIrFKy.
основним методом оцiнlси цiнового ризику е аналiз чутливостi. Серед методiв пом'якшення
цiнового ризику Товариствс використовуе диверсифiкацiю активiв ,а дотриrання лiмiтiв на
вкJIадення в акцii та iншi фiна.нсовi iнструменти з нефiксованим прибутком.
_ ВidсоmкОвuй рuзuк - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iHcTpyMeHTa Iiоливатимуться внаслiдок змiн p"rrno""i вiдсоткових ставок.
керiвництво Товариства усвiдlомлюе, що вiдсотковi ставки ,o*yri змiнюватись i це впливатиме як
надоходи Товариства, так i Hir справедливу BapTicTb чистих активiв.
8. 4. 3. Р uз uк лiквiilносmi
Ризик лiквiдностi - ризиl( того, що Товариство матиме трулнощi при виконаннi зобов'язань,
пов'язаних iз фiнансовими зсlбов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв
або iншого фiнансового активу.
Товариство здiйснюс контроль лiквiдностi шляхом плаЕування поточноi лiквiдностi.
товариство аналiзус термiни платежiв, якi пов'язаrri з дебiторською заборгованiстю та iншими
фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйноТ дiяльностi.
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9.

Управлiння капiталом

тов "l

БЕзпЕчнЕ АгЕнтстВо нЕоБхIдних крЕдитIВ "

управляе cBoiм капiталом
дiяльностi в майбутньому i одночасноТ максимiзачii прибугку за
РаХУНОК ОПТИмiзацiТ спiввiлп:ошення позикових i власних коштiв. Керiвництво ТОВ ''1 БЕзпЕчнЕ
АгЕнтстВо нЕоБхIд{иХ крЕдитIВ" реryлярно переглядае структуру свого капiталу. На
ocHoBi результатiв Taкoгo перегляду тов ,ol БЕзIIЕчнЕ АгЕнтство нЕоБхIдних
крЕдитIВ" вживае заходiВ ,цля зба.панСуваннЯ загальноТ струкryри капiтаггу.
КерiвництВо Товарисlтва здiйснюватиме огляд структури капiталу на щорiчнiй ocHoBi. При
цьому керiвництво аналiзl,е BapTicTb капiталу та притаманнi його скпадовим ризики. На ocHoBi
отриманих висновкiв Товариство здiйснюс регулювання капiталу.
згiдно чинного законодавстсва фiнансовi компанiт, якi планують надавати один вид,
фiнансових послуг, зобов'я:занi мати власний капiта-гt у розмiрi не менше j п,tnn гривень.
власний капiтал компанiй, якi планують надавати два i бiльше видiв
фiнансових послуг, не
повинен буги менше 5 млн г]]ивень,
СтаноМ на з1.12.20|7 рс,кУ власний капiтал Товариства становить 14 200 тис.грн.
10. ПодiТ пiсля звiтноТдати.
ПiслЯ звiтноi датlr (З l грулня 2017 року) не вiдбулося жодних подiй, якi справили б
iстотний вплив на показники фiнансовоi звiтностi Товариства.
ДЛЯ ЗабеЗПеЧеННЯ беЗПеРеРвноi

,Щиректор

ТоВ (1 БЕЗПЕЧнЕ ltГЕнТсТВо
НЕОБХIДНИХ КРЕiТИТIВ)

Головний бухгалтер

ТоВ Kl БЕЗПЕЧнЕ lrГЕНТСТВо
НЕОБХIДНИХ KPBIIИTIB)

Кривич I.C.
/',:I

',,,';r,
'i,

о|"

гэdе'еТ:,
u, Ч,,"лi_/

Анопченко о.В.

i,i*-

r,"'/, i, й ibr*
"'{ r r!t.*.{.\:i*..

2t

