
Дата (piK,

пiдприемство ТОвАриство з оБмЕжЕllою вlдповlддrlьнlстю "1

БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХlДНИХ КРЕДИТIВ"

мiсяць, число

за еДРП

Територiя м.КиТв, Печерський р-н за КоА
Органiзацiйно-правова форма господарювання за КоП
Вшд eKoHoMi чноТ дiяльностi
Середня кiлькiсть працiвникiв {

АДРеСа, ТеЛефОН 
плоtца АрсЕнАrlьнА,буд. 1-Б, м.ки[в,010,10, +3 8 044 221-24-83

Одиниця вимiру: тис. грн. без десяткового знака (oKpiM роздiлу lV 3Biry про фiнансовi результати
(Звiry про сукупний дохiд) (форма N 2), грочlовi показники якого наводяться в гривнях з копiйками).
Gкладено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку
за м ilкнародними стандартами фiнансовоi звiтностi

Баланс (3BiT про фiнансовий стан)
на 31 грудня 2018 р.

Додаток 1

до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку '|

"3агальнi вимоги до фiнансовоТ звiтностi"

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю

lншri види кредиryвання

13

за

1 801 001

Актив Код
рядка

на початок
звiтноrо перiоду

На кiнець звiтного
перiоду

l. Необоротнa активи
нематерiальнi активи

,l000 286 298
первlсна BapтlcTb 1 001 327 з73
накопичена амортизацlя 1 002 41 75

Незавершенi капiтальнi iнвестицiТ 1 005

OcHoBHi засоби 1010 657 1630
первiсна BapTicTb 101 1 893 2599
знос 1012 236 969

lнвестицiйна HepvxoMicTb 101 5

первiсна BapTicTb iнвестицiйноi HepyxoMocTi 1016

знос iнвестицiйноТ нерчхомостi 1017

довгостроковi бiологiчнi активи 1020
первiсна BapTicTb довгострокових бiологiчних активiв 1о21

накопичена амортизацiя довгострокових бiологiчних активiв
1о22

Щовгостроковi фiнансовi iнвестицii:
якi облiковуються за методом ччастi в капiталi iнших пiдприемств

1 030

iншi фiнансовi iнвестицiТ 1035

Довгострокова дебiторська заборгованiсть ,l040

вiдстроченi податковi активи 1 045

Гчдвiл 105о

Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати 1060

3алишок коштiв у централiзованих страхових резеOвних фондах 1065

lншi необоротнi активи 1 090
Усього за роздiлом l 1095 94з 1,928

3апаси

ll. Оборотнiакгиви
1 100

Виробничi запаси 1 101



Незавершене виробництво 1 102

Готова продукцiя 1 103

]овари 1 104

поточнi бiологiчнi активи 1110

Цепозити перестрахчвання 1 115

Векселi одержанi 1,120

,Щебiторська заборгованiсть за продчкцiю, товаои. роботи. послчги
1125 13,274 42,1 09

,Щебiторська заборгованiсть за розрахунками:
за виданими авансами

,l 130 129 425

з бюджетом ,l 135 3 6
у томч числi з податкч на поибуrок 1 136

!ебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих дохrэдiв 1 140

.Щебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх
розрахункiв

1145

lнша поточна дебiторська заборгованiсть
,l 155 31,809 111,120

Поточнi фiнансовi iнвестицii 1 160

Грошi та lx еквiваленти 1,165 176 74

Готiвка 1 166

Рахчнки в банках 1 167 176 74

Витрати майбrгнiх перiодiв 1170

частка перестраховика v страхових резервах 1 180

резервах довгострокових зобов'язань
,l ,18,1

резервах збиткiв або резервах належних виплат 1182

резервах незароблених пDемiй 1 183

lнших страхових реаеовах 1 184
lншi оборотнi активи 1 190

Усього за роздiлом Il l195 45,з91 153,734

lll. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та rрупи
вибугтя

,l200

Баланс 1300 46,334 ,l55,662

Пасив код
рядка

на початок
звiтного перiоду

На кiнець звiтного
перiоду

2 3 4
l. Власний капiтал

3ареестрований (пайовий) капiтал ,1400 20,000 25,000

Внески до незареЕстрованого стаryтного капiталч 140,!

капiтал у дооцiнках 1405

Додатковий капiтал 1410

Емiсiйний дохiд 1411

накопиченi юrlрсовi рiаницi 1412
Резервний капiтал 1415
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 142о 1414 1091з
неоплачений капiтал 1425 -7214 15
Вилучений капiтал 1430 0 0

lншi резерви 1435

Усього за роздiлом l 1495 14,200 35,898

ll. flовгостроковi зобов'язання i забезпечення



в податковi зобов'язання 1 500

пенсiйнi зобов'язання 1 505

Довгостроковi кредити банкiв 1510
l ншi довгостроковi зобов'язання 1515

!овгостроковi забезпечення 1520

довгостроковi забезпечення витоат пеDсоналч 1521

l_{iльове фiнансування 1525

Благодiйна допомога 1526

CTpaxoBi резерви 1530

у тому чисr]l:

резерв довгострокових зобов'язань
,15з1

резерв збиткiв або рферв належних виплат 1532

резерв незароблених премiй 1 533

iншi cTpaxoBi оезерви 1534

lнвестицiйнi контракти 1535
Призовий фонд 1540
резерв на виплаry джек-патч 1 545
Усього за роздiлом ll 1595

lll. Поточнi зобов'язання i забезпечення
KopoTKocTpoKoBi кредити банкiв ,l600

векселi виданi 1605

Поточна кредиторська заборгованiсть за.

довгостроковими зобов'язаннями
,|610

товари, роботи. послчги 1615 27639 951 31

розрахунками з бюджетом 1620 303 1 176

у тому числi з податку на прибуток 1621 303 1176
розрахчнками зl страхчвання 1625

розрахунками з оплати поацi 1 630

Поточна кредиторська заборгованiсть за 0держаними а вiансами 1635

Поточна кредиторська заборгованiсть за роsрахунками з 1л{асниками
1640

Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розrrеrхчнкiв 1м5

Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяlrt,нiстю 1650

поточнi забезпечення 1660 37 195

Доходи майбрнiх перiодiв 1 665

Вiдстроченi комiсiйнi доходи вiд перестраховикiв 1670

lншi поточнi зобов'язання 1690 4155 23262

Усього за роздiлом lll 1 695 32,1з4 ,l19,7в4

lV. 3обо в'яза н ня, п ов'я за н Lз:цЙýо_рglши hц, а кги ва м и,
утримуваними дrlя пф!аЫ, та груrfаrrlи, Ёибуття

1700

V. Чиста BapTicTb аlсивiq нЬдержавного пqkрпr6ýоау 1800

Баланс лlи 1900 46,334 {ý5,862

Керiвник z Кривич l.C
', 'a.

rйy
,:й

Головний бухгалтер Анопченко о.В,.



Додаток 1

до Нацiонального положеr
(стандарry) бухгалтерсько

"3агальнi вимоги до фiнанr
звiтностi"

flaTa (piK, мiсяць, число)Е
за едрпоуl

пiдприемств"IнА:ffi 
Jr^?r.r:?H5IEa?P_r,fr l"_Ёffi iliЁlстю,1

(найменування)

3BiT про фiнансовi резупьтати (Звaт про сукупний дохiд)
за PiK 20't8 р.

Форма Ne2 Код за

l. ФlнАнсовl рЕзультАти

облiку 1

Коди
|18 12 31

3986,t924

1 801 003

Стаття Код
рядка

3а звiтний
перiод

3а аналогiчний
перiод

попереднього
року

1 2 3 4

Чистий дохiд вiд реалiзацiТ продчкцiТ (ToBapiB, робiт. послчг) 2000 214,050 47,016

ччсmi заробленi спраховi премii 2|010

премii tтidпuсанi, валова счма 2|011

П ре м ii, пе роOан i у пе ресmр ах уван ня 2:,о12

1MiHa резервv незарабленuх премiй, валова сvма ,|013

змiна часmкч пересmраховuкiв v резервi незаробпонuх пlхGмiй 2о14

Собiвартiсть реалiзованоТ продукцiТ (ToBapiB, робiт, послчг) 2050

чuсmi понсzсенi збumкu за cmpaxoguwu вuплаmамu 21070

Валовий :

прибутсlк 2090 2,14,050 47,016
збиток 2095

цохiд (витрати) вiд змiни ч резервахдовгострокоtsих зобов'язань 2 105

Щохiд (витрати) вiд змiни iнlчих сграхових резервiв 21ю

?MiHa iншuх сmраховuх ржарвiв, вапава сума 2111

3MiHa ч,есmкu пересmрахавuкjв в iнчлuх сmраховuх ре3Qрвах 2112

ншi операцiйнi доходи 2120 213,379 з7,059

Дохi0 Bii змiнч варmосmi aKmuBiB, яьr.i оцiнююmься за справеОлuвою
зарmiсmю

2121

дохid Bid первiсноео вuзнання бiолоzliчнuх акmuвis i с/е прр@уццii' 2122

Дохi0 Bi) вuкорчсmання кошmiв, вчвiльненuх вiё опаdаmкування 212з
ммiнiстоативнi витоати 2130 186 848 38 20з
Витрати на збут 21 50
ншl операцlинl витрати 2,1 80 228874 ) ( 42808 )

Фiнансовий результат вiд операцiйноТ дiяльностi :

прибутсlк 2190 ита7 3 064
збиток 21 95

Цоход вiд участi в капiталi 2200
lншi фiнансовi доходи 2220
lншi доходtл 2240
Фiнансовi Е]итрати 2250
втрати вiд ччастi в капiталi 2255
lншi витрати 2270 123 1 379
Приброк (збиток) вiд впливу iнфляцiТ на MoHeTapHi статгi 2275
Фiнансовий результат до оподаткування:

прибугс,к 2290 11,ýи t,ý85



збиток 2295
Витрати (дохiд) з податку на приб\гrок 2з00 (2 085) (30з)
lриOуток {.90иток) вiд припиненоТ дiяльностi пiсля оподаткування 2305

Чистий фiнансовий результат:
прибуток 2350 9 499 1 з82

збиток 2355

ll. сукупний дохlд

1 2 з 4

Цооцiнка 1уцiнка) необоротних активiв 2400
lооцiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405
lакопиченi кчрсовi рiзницi 2410
-lacTKa iншого сукупного доходч асоцiйованих та спiльних пiдпDиемств 2415
нший сукупний дохiд 2445
нший сукупний дохiд до оподаткування 2450
Тодаток на прибугок, пов'язаний з iншим счкчпним доходом 2455
нший сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460
Эукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 9 499 1 382

lll. ЕлЕмЕнти опЕр, НИХ ВИТРАТ

lv. розрАхунок покА]3никlв приБутковостI

Керiвник

Головний бухгалтер

кривич lBAH сЕргlЙович

Анопченко Олена Вiкгорiвна

Найменування lilоказ ника
Код

]рядка

За 8вlтний
пёрiФл

3а аналогiчний
лqрiод

попереднього
Dою/

Найменування 1,1oкaýl,lиKa
Код ýа аЕiЁний

r,ýр|о.д

3а аналогiчний
лерiод

аоперёлньOго
рокч

рхýка

1 .1 4
матерiальнi затрати 2500 55 44
3итDати на оплатч поацi 2505 1 2з5 176

3iдрахчвання на соцiальнt заходи 25,10 272 з9
\мортизацiя 2515 822 277
ншl операцlинl витоати 252о 4,1з 46,1 80 475
)азом 2550 4158/5 81 011



flодаток 1

до НацiональнOго положення
(gгандарту) бухrалтерського облiр 1

"3агальнi вимоги до фiнансовоi
звiтностi"

!ата (piK, мiсяць, число)
за едрпоу

Пiдприемство тов "1 БЕзпЕчнЕ АгЕнI_сJэ]g_!lЕ_оý}lдних крЕдитlв"

3BiT про рух гроlлових KolцTiB (за прямим методом)
за PiK 20'l8 р.

Форма N93 Код.. ДКУiБo_'I

Стаття
Код

рядка
3а звiтний порiод

За аналогiчний перiод
попереднього року

l. Рух KotllTiB у результатi операцiйноТ дiяльностi
-lадходження вiд:

РеалiзацiТ продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг) 3000 223,842 45 40!
повеDнення податкiв i збооiв 3005

у тому чуtслi податкч на доданч BapTicTb 3006
l-{iльового фiнансування 301 0
Надходження вiд отримання субсидiй, дотацiй 301 1

-lадходження аsансiв вiд покупцiв i аамовникiв 301 5
-lадходження вiд повернення aвaHciB 3020 ll
-]адходх<ення вiд вiдсоткiв за залишками коtлтiв на поточних
}axv|-lKax

3025

lадходження вiд боржникiв нечстойки (rчтпафiв. пенi) 30з5
-lадходжен ня вiд операцiйноТ оренди зм0
-lадходжецвя вiд отримання роялтi, автороьких винаrород 3045
1-1адходж9н вя вiд страхо8их премiй 3050
Надходжёцня фiнансових установ вiд повернення позик 3055 595,077 110,262
lншi надходження 3095 1 8435 1 945
витрачання на оплаry:
ToBapiB (рrэбiт, послчг) 31 00 _9039,1 -5789

Працi 3,105 _1 235 -14

Вiдрахувань на соцiальнi заходи з1 10 -273 -1(

3обов'язань iз податкiв i зборiв 3115 _1 454 -3Z

витрачанt.tя на оллату зобов'язань з податкy на прибyток 31 16 -1212 _t

Витрачанl-tя на оплату зобов'язань з податку на доданч BapтicTb 31 17

Витрачання на оплату зобов'язань з iнlчих податкiв i зборiв 31 18

3итрачання на оплаry aBaHciB 31 35 _яА0, -12в,
3итрачання на оплату повернення aBaHciB 3140 -2422 _38t

3итрачання на оплаry цiльових BHecKiB 3145 -12з

3итрачання на оплаry аобов'язаннь за стDахо8ими контоактами 31 50
3итрачання фiнансових установ на надання позик 31 55 -748452 _,l 5419:
ншl витрачiання з,l90 -1652з 460t
Чистий рух коштiв вiд операцiйноТдiяльностi 3195 -адa -8821

ll. рух kolлTiв у результатi iнвестицiйноiдiяльностi
-]адходження вiд реалiзацiТ:

фiнансови.х iнвестицiй 3200 498a
необоротних акrивiв 3205

Надходження вiд отриманих:

вiдсоткiв з215
дивlдендlв 3220

Надходження вiд деривативiв з225
Надходження вiд погашення позик 3230
Надходження вiд вибуггя дочiрнього пiдприс:мства та iнuJоТ
-0спOдарсыlоТ одиницi

3235

ншi надход.ження 3250
Зитрачання на придбання:

фiнансови:к iнвестицiй 3255
I

необоротних апивiв 3260 4€ -А1,

Зиплати эа,деривативами з270



Анопченко О.В.

на придбання дочiрнього пiдприемства та iнmoТ

на виплати неконтрольованим ,]асткам у дочiрнiх

Керiвник

Головний бухгалтер



Додаток 1

до Нацiонального положення
(стандарry) бухгалтерського облiку 1

"3агальнi вимоги до фiнансовоI
звiтностi"

!ата (piK, мiсяць, число)
за сдрпоу

ПiДПРИеrчtСТВО товАриство з оБмЕжЕною вlдповlдАJlьнlстю "1 БЕзпЕчнЕ:
АгЕнтство нЕоБхlдних крЕдитlв,,

(найменування)

3BiT про власний капaтал
за PiK 2018 р.

Д*uдf:бl*-ГI

;; 1! 
Кривич l.C.

'_/
;/ Анопченко о.В.



Примiтки

до рiчного фiнансовоr,о звiту за 2018 piK, станом на кiнець дня 3 .12.2018 року,
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВЦАЛЬНIСТ
(1 БЕЗПЕЧНЕ AI'EHTCTBO НЕОБХЦНИХ КРЕДИТI_

код за €дпоу 39861924

Звiт про фiнансовий стан станом на кiнець дня 31 грудня,

Звiт про фiнансовi результати (звiт пtrlо сукупний дохiд) за piK, що закiнчи 31 грулняrтис.грн.

Назва cTaTTi Звiry

овельна та iнша лебiторська заборговагtiсть 45 215
кошти та ж еквlвz}ленти

Непоmочнi акmuвu ympuJyryBaHi dля проdасtсу mа 2рупu вuбуmmя

УСЬОГО АКТИВИ

впасний капiтал та зобов'язання

неоплачений капiтал
усього Капiт,ал

п оmочнi зобов'язання i забезпечення

Торговельна та iнша кредиторська заборговаrнiсть

Iншi поточнi зобовязання

З о б о вяз ан ня, п ов' ж а н i з н е п о m оч н лlлru акmuв ал, lt, у mрuлlу в ан чl"ryt u

усього Зобов'язань
разом власний Капiтал та Зобов'язання

Назва cTaTTi Звiry

Щохiд вiд реалiзацiТ послуг 47 0lб

Пр а бу mо к в id опер ацiйноt liял ьн о сmi

(1 379)

Витрати з податку на прибуток

Чистий прибуток



Звiт

Звiт

Щпректор

Головний бухгалтер

31Kl

1,1гал 31Kl

Крпвпч I.C.

Анопченко о.В.

х грошових KoIIITrB з: що закlнчися
Назва cTaTTi Звiту IIyHKT примiток 2018 20l7

I. Рух кошr,iв у результатi операчiйноi дiяльностi
Н adx оdэtс ення Bid р е ал iз ацii' по слуz 6.4.| 22з 842 45 404
Наdхоdэrcення Bid пслвернення aBaHciB 6.4.2 6 22
Наdхоduсення фiнансовuх усmанов Bid повернення
позuк

6.4.з 595 077 l|0 262

Iншi наdхоdасення 6.4.4 l8 435 l 945
Вumрачання на ош.аmу:
ToBapiB (робim, послуz) 6.4.5 (90 з9l) (5 789)
Працi 6.4.6 (l 235) (14l)
BidpaxyBaHb на соцit1,1ьнi змоdu 6.4,7 (27з) (з9)
Зобов'язань iз поdаmкiв i зборiв 6.4.8 (l 454) (34)
Зобов'язань з поdаmку на прuбуmок 6.4.9 (1 2l2) (8)
Зобов'жань з iншлrх поdqmкiв mа зборiв 6.4 0 (3)
Вumрачання нq оruлаmу qвансiв 6.4 1 (5 692) (l 262)
Вumрачання на оlшаmу повернення aBaHciB, 6.4 2 (2 422) (388)
Вumрачання на оllлаmу цiльовuх BHecKiB 6.4 J (123)
Вumрачання фiнансовuх усmанов на наdання позuк 6.4 4 (748 452) (l54 l93)
IHuli вumрачання 6.4 5 (lб 52з) (4 608)
Чuсmuй рус кошmiв Bid операцiйноi diяльносmi 6.4.16 (29 205) (8 82l)

II.Рух коштiв у ре}ультатi illвестицiйноi дiяльностi
Надходження вiд реалiзацii фiнансових iнвестицiй 6.5.1 4 985
Витрачання на придбання необоротнлгх ак,гивiв 6.5.2 (46) (8з 8)
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйноi дiяльностi 6.5.з (46) 4 14,7

III.Pyx коштiв у результатi фiнансовоi дiяль iocTI
Н adx odctceH ня в id вл асн оz о капim алу 6.6.1 |2 |99 4 786
Оmрu.пlання позuк 6.6.2 16 950
Чистий рух коштiв вiд фiнансовоi дiялыностi 6.6,з 29 l49 4 786
Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiол 6.6,4 (l 02) l12
За.пишок коштiв на початок року 6.6.5 1,76 64
Залишок коштiв на кiнець року 6.6.6 74 l76

rrp0 вJlаснии капI]гал с,ганом на кlнець дня ,дня

Назва cTaTTi Звiтч Заресстрований
капiтал

неоп,rачений
капiтал

Нерозподiлений
прибуток

(непокритий)
збиток

усього власний
капiтал

l 7 3 4 5
Залишок на початок 2018 рокч 20 000 (7 214\ 1 414 14 200
Скоригований залишок початок року 20 000 (7 2l4\ l 414 14 200
Чистий прибуток за 2018 piK 9 499 9 499
Внескш учасникiв до капiталy 5 000 15) 4 985
Погашення заборгованостi з капiталу ,7 2\4 7 2l4
разом змiн в капiталi 5 000 1 199 9 499 21 698
Залишок на кiнець 2018 рокч 25 000 ( l5) 10 913 35 898
Залишок на початок 2017 року 8 000 32 8 032
Скоригований за_lIишок початок року 8 000 з2 8 0з2
Чистий прибуток за 20l7 piK l 382 l 382
Внески учасникiв до капiталу 12 000 (7 2l4) 7 486
разом змiн в капiталi .- - l) 00( (7 2\4\ l з82 6 l68
Залишок на кiнець 2017 року б:аl9U 0006ii! t (,7 2l4\ l 4l4 14 200

Пiдписано
тов "1 БI

до 25.02.2019 року. вiд iMeHi

)ьБlffiихкрЕдитlв"
\J.a-,
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1. Iнформачiя про Товариство
Товариство з обмеженою вiдп,эвiда,чьнiстю (1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХIДНИХ

крЕдитlВ>> (надалi - кТовариство>) е юридичною особою з моменту його державноТ реестраuii,
СТВОРеНО 26 ЧеРвня 2015 року. Номер запису в Сдиному державному peecTpi юридичних осiб та
фiзичних осiб - пiдприемцiв l 070 l02 0000 0584l l.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "l БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХIДНИХ
КРЕДИТIВ" Видано свiдоцтво НацiональноТ KoMiciT, що здiйснюе державне регулювання у сферi

ринкiв фiнансових послуг про реестрацiю фiнансовоТ установи, cepii IK NЬ 1 46 вiд 20.1 0.20 1 5 року.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХlДНИХ

КРЕДИТIВ " ма€ право няцавати насryпнi фiнансовi посJryги:
- Надавати кошти у позику, в тому числi i на умовах фiнансового кредиry, на пiдставi

ОТРИМанОТ лiцензiТ Нацкомфiнпослуг на провадження господарськоТ дiяльностi з надання фiнансових
посJIуг, розпорядження Нацкомфiнпослуг Ns3462 вiд 24.12.2015 року. Розпорядженням
Нацкомфiнпослуг вiд 26.01.20l7 J\Ъ 16З "Про переоформлення деяким фiнансовим установам дiючих
лiцензiЙ, у звязку зi звуженням виду господарськоТ дiяльностi, що пiдIягае лiцензуванню"
автоматично переоформлено лiцензiю 26.0 1 .20 17 року бестроково.

У 2018 роцi Товариство надавало послуги позики.
ОфiС Товариства знаходиться в УкраiЪi у м. Кисвi, площа Арсенальна, буд l-Б.
lдентифiкацiйний код Товариства за СДРПОУ - З9861924.
Мiсцезнаходження: YKpaiha, 01010, м. КиiЪ. площа Арсенальна, бул 1-Б.
Станом на 3l грулня20\'7 року е,циним зареестрованим учасником КомпанiТ е ТОВАРИСТВО

З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТ'Ю (СТАНДАРТ ФIНАНС), код еДРПОУ З9'7ЗЗЗ45, адреса
ЗаСНОВника: 01103, м. КиiЪ, ПечерськиЙ район, вулиця Кiквiдзе, булинок l8, офiс 52, юридична особа,
Яка володiе l00Ой часткою. Статlтний капiтал станом на 3l грулня2017 року становить 20000 тис.
грн., про що свiдчить Протокол Загальних Зборiв Учасникiв J\Ъ 14107 вiд 14.07.2017 року.

Напротязi лютого-квiтня мiсяцiв 2018 року було повнiстю сплачено стаryний капiтал та 18
КВiтня 2018 року прийнято рiшення збiльшити статугний капiтал ще на 5 000 тис.грн для подальшоi
стабiльноТ дiяльностi Товариства Протоколом Загальних Зборiв М 1,2104 вtд 18.04.2018 року.
Напротязi 2018 року стаryтний капiта-гt посryпово сплачувався, таким чином, станом на З1.12.2018

РОКУ неоплачениЙ стаryниЙ капiтал сIановить 15 тис.грн.03 грулня2018 року ТОВ (СТАНДАРТ
ФIНАНС) продав частку у статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю < l
БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХIДНИХ КРЕДИТIВ), а саме l0 О^, АКtЦОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВу (зАкритиЙ нЕдI,IвЕрсиФIковАниЙ вЕнtIурниЙ корпорАтивний
IНВЕСТИЦlЙНИЙ ФОНД (ФЛЕШ), код за еflРПОУ: 4l774lЗ4, мiсцезнаходження: 01l33, м.КиiЪ,
бульвар Лесi УкраiЪки , будинок 7-Б, лi:гера А, офiс 157.

ТаКим чином учасниками Товариства станом наЗ1.12.2018 року е TaKi юридичнi особи:
-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIIЩОВIДАЛЬНIСТЮ (СТАНДАРТ ФIНАНС), кол СЩРПОУ
З97ЗЗЗ45, адреса засновника: 0l103, м. КиiЪ, Печерський район, вулиця Кiквiдзе, будинок l8, офiс
52, юридична особа, яка володiе часткою 90Оlо;

- АКЦIОНЕРНЕ товАриство кзАкритиЙ нЕдивЕрсиФIковдний вЕнчурний
КОРПОРАТИВНИЙ IнВЕСТиЦIЙrлlЙ Фонд (ФлЕш), код за ещрпоу: 4|7741з4,
МiСЦеЗнаходження: 0l lЗЗ, м.КиiЪ, бульвар Лесi УкраiЪки , будинок 7-Б, лiтера А, офiс 157, юридична
особа, яка володiе часткою l0o%.

2.Загальна основа формування фiнансовоТ звiтпостi
2.1.Щостовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ
ФiНаНСОВа звiтнiсть Товариства е фiнансовою звiтнiстю загilIьного призначення, яка

СфОРМОвана з метою достовiрного подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та
грошовиХ потокiВ Товариства для задовОленнЯ iнформацiЙних потреб широкого кола корисryвачiв
при прийняттi ними економiчних рiшень.

КОНЦепryальною основою фiнансовоТ звiтностi Товариства за piK, що закiнчився 31 грулня 2018
РОКУ, С Мiжнароднi стандарти фiнанс,овоТ звiтностi (МСФЗ), вкJIючаючи Мiжнароднi стандарти
бухгалтерського облiку (мсБо) та Тлумачення (КТМФз, пкт), виданi Радою з Мiжнародних
СТаНДаРтiв бУхгалтерського облiку (РМСБО). в релакчii чиннiй на 01 сiчня 2018 року, що офiцiйно
оприJIюдненнi на веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв Украihи.



Згiдно Закону Украiни кПро бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Украiнi> Товариство
склада€ звiтнiсть за МСФЗ

пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдас
BciM Вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 0l сiчня 2018 року,
ДОТРИМаННЯ ЯКИХ Забезпечуе достовiрне подання iнформацii в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречноi,
достовiрноi, зiставноI та зрозумiлоi iнфrэрмацiТ.

При формуваннi фiнансовоТ звiтностi Товариство керув:lлося також вимогами нацiональних
Законодавчих та нормативних aKTiB щодо органiзацiТ i ведення бухгалтерського облiку та скJIадання

фiнансовоi звiтностi в УкраiЪi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.

2.2. МСФЗ, якi прийнятi, але ще не набулш чинностi
Насryпнi стандарти не були впровадженi, тому що вони булуть застосовуватися вперше в

НаСтупних перiодах. Вони призвед},гь до послiдовних змiн в облiковiй полiтицi та iнших розкриттях
до фiнансовоi звiтностi. Компанiя не очiкуе, що вплив таких змiн на фiнансову звiтнiсть буде
сут,гевим.

Радою з Мiжнародних стандартiв 61хгалтерського облiку внесено змiни в TaKi стандарти як:
В сшrадi МСФЗ, офiцiйно наведених на веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи, оприлюднено

стандарт МСФЗ lб <Оренда>, який набувае чинностi 01 сiчня 20l9 року.
За рiшенням керiвництва Товариство МСФЗ lб кОренла)) до дати набутгя чинностi не

застосовуеться.

Що стосуеться МСФЗ (IFRS) 1б кОренда>
МСФЗ 16 скасовуе поточну под.вiйну модель облiку оренди орендарями, вiдповiдно до якоТ

ДОГоВори фiнансовоТ оренди вiдображаються в звiтi про фiнансовий стан, а договори операцiйноi
оренди не вiдображаються. Замiсть неТ вводиться €дина модель вiдображення Bcix договорiв оренди в
звiтi про фiнансовий стан в порядку, схожому з поточним порядком облiку договорiв фiнансовоТ
оренди. МСФЗ (IFRS) 16 встановлюе принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформачii
про оренду i вимагае, щоб орендарi вiдображали Bci договори оренди з використанням единот моделi
облiку в балансi, аналогiчно порядку облiку, передбаченому в МСФЗ (IAS) 17 для фiнансовоТ оренди.

Стандарт передбачае два звiльнення вiд визнання для орендарiв - що до оренди активiв з
НИЗькОю вартiстю (наприклад, персонttльних комп'ютерiв) i короткостроковоТ оренди (тобто оренди зi
СТроком не бiльшеl2 мiсячiв). На латl,початку оренди орендар буде визнавати зобов'язання щодо
ОРендних платежiв (тобто зобов'язання по орендi), а також актив, який представляе право
КОРиСтування базовим активом протягом TepMiHy оренди (тобто актив у формi права корисryвання).
ОРендарi булугь зобов'язанi визнавати витрати на вiдсотки за зобов'язанням по орендi окремо вiд
витрат по амортизацii активу в формi права користування.

ОРендарi також повиннi буаугь переоцiнювати зобов'язання з оренди при HacTaHHi певноТ подiТ
(наприклад, змiнi TepMiHiB оренди, змiнi майбугнiх орендних платежiв в результатi змiни iндексу або
СТаВКи, що використовуються для визI{ачення таких платежiв).У бiльшостi випадкiв орендар буде
ВРаХОвувати суми переоцiнки зобов'язання з оренди в якостi кориryвання активу в формi права
користуваню{.

МСФЗ (IFRS) lб вимагае вiд ореrцодавцiв i орендарiв розкриття бiльшого обсягу iнформачiТ в
ПОРiвняннi з МСФЗ (IAS) l7. МСФЗ (IFRS) 16 набувае чинностi для рiчних перiодiв, що починаються
1 СiЧНЯ 2019 року або пiсля цiеi дати. .Щогryскаеться застосуванЕя до цiсТ дати, аJIе не ранiше дати
ЗастосУвання органiзацiею МСФЗ (IFRS) 15. Орендар мае право застосовувати даний стандарт з
Використанням ретроспоктивного пiдходу або молифiкованого ретроспективного пiдходу. Перехiднi
положення стандарту передбачають певнi звiльнення.

2.3 Валюта подання звiтrrостi т,а функчiональна валюта, ступiнь округлення.
валюта поданЕя звiтностi вiдповiдае функчiональнiй валютi, якою е нацiональна вЕuIюта

УкраiЪи - гривня, скJIадена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.

2.4 Прппущепня про безперервнiсть дiяльностi.
ФiНаНССlВа звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi

ДiЯЛЬНОСТi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувасться в ходi
ЗВичаЙноi дiяльностi. Фiнанасова звiтнiсть не вкJIючас кориryвання, якi необхiдно було б провести в









призначення усувае або значно зменшуе невiдповiднiсть оцiнки чи визнання
(неузгодженiстю облiку>), що iнакше виникне внас:riдок оцiнювання акти.
визнання прибуткiв або збиткiв за ними на рi:зних пiдсr-авах.

подальша оцiнка лебiторськот заборгованостi здiйснюеться за спра]
дорiвнюе BapTocTi погашення, тобто cyMi очiкуваних контрактних грошових
проте, в випадку поточнот дебiторськоi заборгованостi, ефькт дисконryва'ня
i поточна дебiторська заборгованiсть оцiнюеться за первiсною вартiстю.

у разi змiни справедливоi BapTocT,i дебiторськоi заборгованостi, що мають
TaKi змiни визнаються у прибутку (збитку) звiтного перiоду.

3.3.3 Зобов'язанпя. Кредитlл банкiв.
Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй

ни)кченаведених ознак:
Кредиторська заборгованiсть визнасться як зобов'язання тодi, коли Товар

договорУ та, внаслiдОк цього, набуваС юридичне зобов'язання сплатити грсlшовi
Товариство сподiваеться погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягае

12 мiсяцiВ пiсля звiтного перiоду; Товариство не мае безумовного права Bi
зобов'язання протягом щонайменше l2 мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.

поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню
зобов'язань.

Поточнi зобов'язанНя оцiнюютЬся у подаJIьшому за амортизованою BapTi
ПоточнУ кредиторську заборгованiсть без встан<rвленоТ ставки вiдс,эiка

сумою первiсного рахунку факryри, якщо вплив дисконтування € HecyTTeBIlM.
Первiсно кредити банкiв визнаються за справед,Iивою вартiстю, яка дорiв

MiHyc витрати на проведення операцiт. У подальшому суми фiнансових зобов'яза
амортизованою вартiСтю за методоМ ефективноi ставки вiдсотку, та будt-яка
надходженнями та вартiстю погашення визнасться у прибутках чи зби,гках
запозичень iз використанням ефективноi' ставки вiдсотка.

3.3.4 Згортанпя фiпансовпх активiв та зобов'язань.
Фiнансовi активи та зобов'язання згOртаються. якщо Товариство ]

здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i мас HaMip або зробити взаемозалiк,
та виконати зобов'язання одночасно.

3.4 облiковi полiтикп щодо основних засобiв та нематерiальних активi
3.4.1 OcHoBHi засоби.
Методологiчнi засади формування у бlхгалтерському облiку

розкриття if в фiнансовiй звiтностi здiйснюеться у вiдповiдностi
iнформацiI
з вим()гами

засоби>>.

власнi активи.
об'ектИ основниХ засобiВ вiдображаЮться У фiнансовiй звiтностi за факти

вирахуванням накопиченоТ амортизацiТ та збиткiв вiд знецiнення.
у разi якщо об'ект основних засобiв скJIадаеться з декiлькох компонентi.

строк корисного використання, TaKi компоненти вiдображаються як oKpeMi об'е
Орендованi активи.
Оренда (лiзинг), за умовами якоТ до КомпанiТ переходять практично Bci

випливають з права власностi, к;lасифiкуеться як фiнансовий лiзинг. ()б'екl
придбанi в рамках фiнансового лiзинry, вiдображакlться у фiнансовiй звiтностi
двох величин: справедливоТ BapTocTi або приведеноi до поточного моменц/
лiзингових платежiв на Дац початку оренди за вирахуванням накопиченот амс
знецiнення.

Амортизацiя.
АмортизаЦiя по основним засобам нараховуеться :}а методом рiвномiрног

протягом передбачуваного строку ix кор.исного використання i вiдображаеться у
збитку, Аморт,изацiя нараховусться з Jlати придбання об'екта, а для об'екii
зведених господарським способом - з м()менту завершення будiвництва об'екта
експлуатацii. За земельними дiлянками амортизацiя не нарахову€ться.
використання рiзних об'ектiв основних засобiв Представленi таким чином:
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Транспортнi засоби - 5-7 poKiB;
Iнструменти, прилади та iHBeHTap - 4-5 poKiB;
Комп'ютерна,га оргтехнiка - 2-3 роки;Меблi - 2-З роки;
Побутова TexHiKa - 2-3 роки;
[ншi ocHoBHi засоби - 2-5 poKiB.

3.4.2 Нематерiальнi актпви (НМА).
МетОдологiчнi засади формування у бухгалтерському облiку iнформачii про нематерiальнi

аКТиВи i розкриття iT в фiнансовiй звiтностi здiйснюеться у вiдповiдностi з вимогами МСБО З8
<<Нематерiальнi активи>>.

ПРИДбаНi НМА вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за фактичними витратами за
вирахуванням накопиченоТ амортизацiТ та збиткiв вiд знецiнення.

ВИТРаТИ на придбання лiцензiй на спецiальне програмне забезпечення та його
ВЛРОВаДЖення капiталiзуються у BapTclcTi вiдповiдного НМА, Витрати, безпосередньо пов'язанi з
ВИПУСКОМ iДеНтифiкованого унiкального програмного забезпечення, контрольованого.

ПiДПРиемством, капiталiзуються, створений НМА визна€ться тiльки в тому випадку, якщо
icHyc ВиСОка вiрогiднiсть отримання вiд нього економiчних вигод, перевищують витрати на його
РОЗРОбКУ, ПРОтягом бiльш нiж одного року, i якщо витрати на його розробку пiддаються
достовiрнiй оцiнцi.

СТВОРений пiдприемством нематерiальний актив визнаеться тiльки в тому випадку, якщо
ПiДПРиемство мас технiчнi можливостi, ресурси i HaMip завершити його розробку i
ВИКОРИСтОвувати кiнцевий продукт. Прямi витрати включають витрата на оплату працi
РОЗРОбникiв програмного забезпечення i вiдповiдну частку накJIадних витрат. Витрати, пов'язанi
З ДОСЛiДНИЦЬКОЮ дiяльнiстю, визнаються як витрати в тому перiодi, в якому вони виникли.

НаСТУПНi Витрати, пов'язанi з F[MA, капiталiзуються тiльки в тому випадку, якщо вони
збiльшують майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з тим об'ектом, до якого цi витрати
ВiднОСяться. Витрати. пов'язанi з розробкою або технiчним обслуговуванням програмного
забезпечення, визнаються як витрати в Mipy Тх виникнення.

АМОРТиЗацiя по НМА нараховуеться за методом рiвномiрного нарахування зносу, протягом
СТРОКУ ix КОРисного використання i вiдображасться у склалi прибутку або збитку.

ного використання рiзних об'сктiв НМА представленi таким чином:
Авторське право i сумiжнi з ним права 3-5 poKiB

Iншi нематерiалi активи(право на веденl-tя дiяльностi, тощо) 5-10 poKiB

3.4.3 Знецiнення активiв.
Методологiчнi засади формування у бухгалтерському облiку iнформацii щодо знецiненню

активiв i розкриття i"i'з фiнансовiй звiтностi здiйснюеться у вiдповiдностi з вимогами МсБо 36
<<Зменшення корисностi активiв.

Фiнансовi активи
СТаНОм на кожну звiтну лату фiнансовий актив, не вiднесений до категорiТ фiнансових

iHcTpyMeHTiB, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як
прибутку або збитку за перiод, оцiнюсться на предмет наявностi об'ективних свiдчень його
можJIивого знецiнення. Фiнансовi ак,гиви с знецiненими, якщо iснують об'ективнi свiдчення
того, що пiсля первiсного визнання активу вiдбулася подiя, що спричинило збиток. l що ця подiя
справила негативний вплив на очiкувану величину майбутнiх грошових потокiв вiд даного
активу, величину яких можна надiйно розрахувати.

Що об'ективних свiдчень знецiнення фiнансових активiв (включаючи частковi цiннi папери)
можутЬ ставитися неплатежi або iнше невиконання боржниками своТх обов'язкiв,
реструктуризацiя заборгованостi перед Компанiсю на умовах, якi в iншому випадку Компанiею
HaBiTb не розгляДа-пися б, ознаки можливого банкрутства боржника або eMiTeHTa, зникнення
активного ринку для якого не будь цiн,ного паперу.

KpiM того, стосовнО iнвестицii в пайовi цiннi папери, об'ективним свiдченням знецiнення
такоI iнвестицii е значне або тривале зниження iT справедливоТ BapTocTi нижче ii фактичноI
BapTocTi. Ознаки, якi свiдчать про знецiненнi дебiторськоi заборгованостi та iнвестицiйних
цiнних паперiв, класифiкованих в категорiю утримуваних до TepMiHy погашення, Товариство
розгляда€ як на piBHi окремих активiв, так i на piBHi портфеля. Bci TaKi активи, величина кожного
з яких, взятого окремо, е значною, оцiнюються на предмет знецiнення в iндивiдуi}льному



порядку. У тому випадку, якщо з'ясовусться, що перевiренi окремо значення
заборгованостi та iнвестицiйних цiнних паперiв, класифiкованих в
TepMlнy погашення, не знецiнилися) то iх потiм об'еднують в портфель Для Пr

Знецiнення, яке вже виникло, але ш,е не зафiксовано. CTaTTi дiбiторсько
iнвестицiйних цiнних паперiв, класиф,iкованих в категорiю утримуваних до
величина яких не с окремо значною, оцiнюються на предмет знецiнення в
об'сднання в портфель тих статей дебiторськот заборгованостi та iнвес:тицiй.
класифiкованих в категорiю утримуваних до TepMiHy погашення, я
характеристики ризику.

При оцiнцi фактiв, шо свiдчать про знецiнення, Товариство ана.riзуе i
ступеня ймовiрностi дефолту, cTpokirr вiдшкодування та сум понесених
урахуванням суджень керiвництва щс)до поточних економiчних i кредитнl
яких фактичнi збитки, можJIиво, виявл.яться бiльше або менше тих, яких мо
виходячи з lсторичних тенденцiй. Щодо фiнансового активу, який
амортизованою вартiСтю, сума збиткУ вiд знецiнення розрахову€ться як рiзнl
вартiстЮ активУ та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбут.нiх
дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка цього aKTllBy. З
прибутку або збитку за перiод i вiлображаються на рахунку оцiночногt) резе
вiднiмаеться з BapTocTi дебiторськоТ заборгованостi.

Вiдсотки на знецiнений актив продовжують нараховуватися в рез
дисконту. У разi настання буль-якот .подальшот подiт, яка призводить до з
збитку вiд знецiнення, вiдновлена сума, ранiше вiднесена на зби
вiдображаеться у складi прибутку або збитку за перiод. Збитки вiд знецi
цiнних паперiв, класифiкованих в категорiю наявних для продажи,
перенесення до скJIаду прибутку або збитку за перiод тiеI суми накопи
ранiше визнавався в iншому сукупному прибутку i представлявся в резерв
BapTocTi в складi власного капiталу.

цей накопичений збиток вiд знецiнення, виключаеться зi складу
прибутку i включаеться до склада прибутку або збитку за перiод, явля€
ВаРТiСТЮ ПРИДбання вiдповiдного активу за вирахуванням виплат основноТ,
амортизацii i його поточнот справедливот BapTocTi за вирахуванням Bcix
ранiше визнаних у прибутку або збитку за перiод. Змiни нарахованих рез
викликанi змiною BapTocTi з плином часу, вiдображаються як елемент проце

япщо згодом справедлива BapTic,Tb знецiнення боргового цiнного папер
категорiю наявних для продажи, зрос,]:ае i дане збiльшення можна об'скти
небуль подiТ, що сталася пiсля визнання збитку вiд знецiнення у прибутку
то списана на збиток сума вiдновлю€ться, при цьому вiдновлювана сума виз
або збитку за перiод. Проте будь-яке подiшьше вiдновлення справедл,ивоТ
знецiнення цiнного паперу, класифiкованот в категорiю наявних для п
iншому сукупному прибутку.

Не фiнансовi активи.
Балансова BapTicTb не фiнансових активiв Товариства, вiдмiнних вiд за

податкових активiв, аналiзуеться на кожну звiтну дату для виявлення
знецiнення. При наявностi таких ознак розраховуеться сума очiкува
величина вiдповiдного активу. Щоло нематерiальних активiв, якi мають
корисного використання або ще не готовi до використання, вiдшксlдов
розраховуеться щороку в один i той же час.

Сума очiкуваного вiдшкодування, величина активу або одиницi, я
потоки, являе собою найбiльшУ з двок величин: BapTocTi при використаннi
одиницi) та його (ii) справедливоТ BapT,ocTi за вирахуванням витрат на IIрода)
BapTocTi при використаннi, очiкуванi в майбутньому потоки грошових коштi
lk теперiшньоТ BapTocTi з використанням додатковсlТ ставки дисконтуван
поточну ринкову оцiнку впливу змiни BapTocTi грошей з плином часу i
даного активу. Для цiлей проведення перевiрки на предмет знецiнення а
бути перевiренi окремо, об'еднуються в найменшу групу, в рамках якоI ге
грошових коштiв у результатi тривакrчого використання вiдповiдних акти
здебiльшого не з€lJIежить вiД приплив}' грошових коштiв, що генеруеться i
групою активiв (<<одиниця, яка генерус грошовi потоки>).
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збиток вiд знецiнення визнаеть()я В тому випадку, якщо балансова BapTicTb самого активу
або одиниЦi, яка генеРуе грошовi потс)ки, до якоТ нzUIежить цеЙ актив, виявля€ться вище його (ii)
величинИ вiдшкодуВання. ЗбиТки вiД знецiнення визнаються у прибутку або збитку за перiод.

Збитки вiд знецiнення одиниць, що генерують потоки грошових кощтiв, розподiлясться
пропорчiйНо на змеНшення балансовоi BapTocTi iнших активiв у складi вiдповiдноТ одиницi
(групи одиниць).

Вiдносно активiв, на кожну звiтну дату проводиться аналiз збитку вiд Тх знецiнення,
визнаного в одному з минулих перi<lдiв. з метою виявлення ознак того, trцо величину цього
збиткУ слiд зменШити абО що його бiльше не слiд визнавати. Суми, списанi на збитки вiд
знецiнення, вiдновлюються в тому ви]lадку, якщо змiнюються чинники оцiнки, використанi при
РОЗРаХУНКУ ВiДПОВiдноТ суми очiкуваноТ величини вiдшкодування. Збиток вiд знецiнення
вiдновлюеться тiльки в межах суми. що дозволяе вiдновити BapTicTb активiв до iх балансовот
BapTocTi, в якiй вони вiдбивzUIися б, якби не був визнаний збиток вiд знецiненця.

3.5 облiковi полiтикц щодо пеIIоточиих активiв, утримуванпх для продажу.
товариство класифiкуе непоточний актив як утримуваний для прOдажу, якщо його

балансова BapTicTb буд" в основному вiдшкодовуватися шляхом операuiт .rродu*у, а не
поточного використання. Непоточьli активи, утримуванi для Продажи, оцiнюються i
вiдображаються в бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: балансовою або
справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на операцiТ, пов'язанi з продажем. Дмортизацiя
на Taki активи не нараховуеться. i3биток вiд зменшення *op"crro"ri щри первiсному чи
подzLпьшоМу списаннi активу до справедливоТ BapTocTi за вирахуванням витрат на продажи
визнаеться у звiтi про фiнансовi резулr,тати.

3.6 Облiковi полiтики щодо податку на прибуток.
Витрати з податку на прибугок являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого

податкiв. Поточний податок визначаеться як сума податкiв на прибуток, що пiдлягаюiь сплатi
(вiдшкодуванню) щодо оподаткованог,э прибутку (збитку) за звiгний перiод. Поточнi витрати
Товариства за податками розраХовую:гьсЯ з викорисТанняМ податкових ставок, чинних (або в
основному чинних) на дату балансу

вiдстрочений податок розраховуl]ться за балансовим методом облiку зобов'язань та являс
собоЮ податковi активИ або зобов'Язання, що виникають У результатi тимчасових рiзниць мiж
ба.пансовою вартiстю активу чи зобов'язz]ння В балансi та ix податковою базою.

Вiдстроченi податковi зобов'язанн]я ВизНаюТься, як правило, щодо Bcix тимчасових рiзниць, що
пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iMoBipHocTi
HMBHocTi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого мож)Ль бути використанi
тимчасовi рiзницi, що пiдlягають вирt}хI/ванню. Балансова BapTicTb вiдстрочених податкових активiв
переглядаеться на кожну дату й зменшуеться в тiй Mipi, у якiй бiльше не icHye йщ,rовiрностi того. що
буле отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд
вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.

ВiдстрочеНий податоК розраховуСться за податковиМи ставкамИ, якi, яК очiкуеться, булугь
застосовуватися в перiодi реалiзацiт вiдгlовiдних активiв або зобов'язань. Товариртво визнае поточнi
та вiдстроЧенi податкИ як витратИ або дсrхiД i включае в прибlтоК або збиток за зВiтний перiод, oKpiM
випадкiв, коли податки виникають вiд оlrерацiй або подiй, якi визнаються прямо У власному капiталi
або вiд об'еднання бiзнесу.

Товариство визнае поточнi та вiдсr,роченi податки у капiталi, якщо податок цалежить до статей,
якi вiдображено безпосередньо у власноп{у капiталi в тому самому чи в iншому перiодi.

3.7 облiковi полiтrrки щодо iнших активiв та зобовrязань.
3.7.1. Забезпечецня.
Забезпечення визнаються, коли 1Говариство мае теперiшню заборгованiрть (юридичну або

конструктивну) внаслiдок минулоТ подii, icHye ймовiрнiсть (тобто бiльше можJIиsо, нiж неможливо),
що погашення зобов'язання вимагатиме ,вибутгя pecypciB, KoTpi втiлюють у собi qкономiчнi вигоди, i
можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.

ТовариствО створюе резерВ забезпечень на виlrлату вiдпусток працiвникам. Величину
забезпечення на виплату вiдпусток визначаеться як добугок фактично "uрu*q"u.rоi 

працiвникаЙ
заробiтнот IUIати й норми резервування, обчисленоТ як вiдношення рiчноТ плановоТ суми на оплаry
вiдпусток до загального рiчного планового фонду оплати працi, плюс вiдповiднi gнески на соцiальне
страхування.

3.7.2 Виплатlл працiвникам.
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Товариство визнае KopoTкocTpoKclBi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля
вирахування будь-якоТ вже сплаченоТ суми. Товариство визнас очiкувану BapTicTb короткострокових
виIIлат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдгryсток - пiд час надання працiвникамрr послуг,
якi збiльшУють ixHi права на майбутнi вигlлати вiдгryскних.

3.7.3 Пенсiйнi зобов'язання
вiдповiдно до законодавства }'кратни, Товариство }тримуе внески iз заробiтнот плати

працiвникiв до ЩерхавноТ фiскальноi сrrужби УкраiЪи. Поточнi ъ""i*" розраховуються як процентнi
вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтноТ плати, TaKi витрати ЪiоЬбрuп,urоться у пЬрiодi, в
якому були наданi працiвниками послугИ, Що надають Тм право на одержання BHecKiB, ia заiоблепа
вiдповiдна заробiтна плата.

3.8 Iншi застосованi облiковi полiтики, доречнi для розумiнпя фiнансовот звiтностi.
3.8.1 Щоходи та витратш.
доходи та витрати визнаються за методом нарахування,
дохiд - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження

чи збiльшення корисностi активiв або у виглялi зменшення зобов'язань, результатом чого е
збiльшення чистих активiв, за винятком збiльшення, пов'язаного з внесками учасникiв.

дохiд визнаеться у звiтi про прибугки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та
критерiям визнання. Визнання доходу вiдбуваеться одночасно з визнанням збiльшення активiв або
зменшення зобов'язань.

Дохiд вiд продажу фiнансових iHcTpyMeHTiB, iнвестицiйноi HepyxoмocTi або iнших активiв
визна€ться у прибутку або збитку в разi :задоволення Bcix наведених далi умов:

а) Товариство передirло покупцевi сугтевi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на
фiнансовий iHcTpyMeHT, iнвестицiйну HepyxoмicTb або iншi активи;

б) за Товариством не з€tлишасться aHi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка
зазвичай пов'язана з володiнням, aHi ефективний контроль за проданими фiнансовими
iнструментами, iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активами;

в) суму доходу можна достовiрно llцiнити;
г) ймовiрнО, Що ДО Товариства налiйщть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiею;
г) витрати, якi булИ або булутЬ понесенi у зв'язкУ з операцiею, можна достовiрно оцiнити,
дохiд вiд надання послуг вiдображаеться в момент виникнення нез€шежно вiд дати

надходження коштiв i визначасться, виходячи iз сryпеня завершеностi операцiт з надання послуг на
даry балансу.

дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштiв.
ВитратИ - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи

амортизацii активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого е зменшення чистих
активiв, за виЕятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.

витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та
одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв.

витрати негайно визнаються у lзвiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають
майбугнiх економiчних вигiд або тодi та тiею мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не
вiдповiдають або перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан.

витрати визнаються у звiтi про прибугки та збитки також у тих випадках, коли виникають
зобов'язання без визнання активу.

Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi
доходи.

3.8.2 Витрати за позиками.
витрати за позиками, якi не € частиною фiнансового iHcTpyMeHry та не капiталiзуються як

частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Товариство капiталiзуе витрати на
позики, якi безпосередньо вiдносяться до прилбання. булiвництва або виробництва квалiфiкъваного
активу, як частина собiвартостi цього активу.

3.8.3 ОпераuiТ з iноземною ваJIютою.
Первiсна оцiнка грошових коштiв та ik eKBiBMeHTiB в iноземнiй валютi здiйснюеться у

фУНКЦiОНа.ГrЬнiй (нацiональнiй) валютi за офiцiйним курсом гривнi щодо iноземних 
"-юЬнацiонального банку Украiъи внаслiдок чого виникають доход"("".рur") вiд купiвлi iноземнот

ваJIюти, як рiзниця мiж комерцiйним курсом та офiцiйним курсом гривнi щодо iноземних в€lлют
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Нацiонального банку УкраТни, якi вiдцображаються у складi iнших операцiйних доходiв(витрат),
вiдповiдного перiоду.

Подальша оцiнка грошових KottlTiB та ix еквiвалентiв в iноземнiй валютi здiйснюеться у
функцiональнiй валютi за офiчiйним курсом гривнi щодо iноземних вiUIют НБУ на дату оцiнки,
внаслiдок чого виникzlють доходи (витрати) вiд продажу iноземноi валюти, як рiзниrц мiж
комерцiйнИм курсоМ та офiцiйниМ КУРС;Ом гривнi щодо iноземних в€tлют НБУ, якi вiдображаються ускладi iнших операцiйних доходiв (витрат) вiдповiлного rrерiоду.

на кiнець звiтного перiолу MoHeTapHi статгi пiдлягають перер{lхунку за вzLтютним курсом
закриття (офiцiйний курс гривнi щодо iноземних вztлют НБУ на кiпЪц" ."ir"o.o перiоду) 

"u дury
скJIаданнЯ звiry прО фiнансовий стан, .Щоходи (витрати) вiд операцiйни* nyp"o"r* рiзниць, якi
виникають при такому перерахунку, вiдображаються у сrотадi iнших операцiйних доходiв (витрат)
розгорнуто.

3.8.4 YMoBHi зобов'язання та активп.
Товариство не визнае yMoBHi зобов'язання в Звiтi про фiнансовий стан Товариства. Iнформацiя

про умовне зобов'язання розкриваеться, якщо можJIивiсть вибуття pecypciB, якi втiлюють у собi
економiчнi вигоди, не е вiдда.гtеною. Товариство не визнае yMoBHi zlктиви. Стисла iнформачiя про
умовниЙ актиВ розкриваеТься, коли надходження економiчних вигiд е ймовiрним.

4. Осцовнi прппущення, tlцiнки та судження.
при пiдготовцi фiнансовот звiтнсlстi Товариство здiйснюе оцiнки та припущення, якi мають

вплив на елементи фiнансовоТ звiтностi, rрунтуючись на мсФз, мсБО та тлумаченнях,
розроблених KoMiTeToM з тлумачень мiжнародноТ фiнансовоТ звiтностi. Оцiнки ,u 

"уд*""r"базуються на попередньому 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 розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва ТоваристЪа iнформачiТ
про поточнi подiТ, фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв.
Областi, де TaKi судження е особливо важJIивими, областi, що характеризуються ,raЪп", piunaцa
складностi, та областi, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для пiдготовки
фiнансовоi звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче.

4.1.Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутtlостi конкретнпх мсФз.
Якщо немае мсФз, який конкретно застосову€ться до операцiТ, lншоi подiТ або умови,

керiвництво Товариства застосовуе судження пiд час розроблення та застосування облiковот
полiтики, щоб iнформацiя була лоречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних
рiшень та достовiрною, у тому значенн,i, що фiнансова звiтнiсть:
-подас достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки
Товариства;
-вiдображае економiчну cyTHicTb операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну форrу;
-с нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;
-€ повною в ycix суттевих аспектах.

Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилаеться на прийнятнiсть
наведених далi джерел та враховуе iх у низхiдному порядку:

а) вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та lrов'язанi з ними питання;
б) визначення, критерiТ визнанFIя та концепцii оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та

витрат у Концептуальнiй ocHoBi фiнансlовоТ звiтностi.
пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховуе найостаннiшi положення

iнших органiв, що розробляють та затверджують стандарти, 
-якi 

застосовують подiбну
концептуальну оснОву для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та
прийнятi галузевi практики, тiсю Mipok), якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.

Операцii, що не регламентованi МСФЗ, вiдсутнi.

4.2.Судясення щодо справедливоi BapTocTi активiв Товариства.
СправедлИва BapTicTb iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових

ринках, розраховуеться на ocHoBi пото.tноТ ринковоi BapTocTi на момент закриття торгiв на звiтну
дату, В iнших випадках оцiнка сп,раведливот вар,гостi rрунту€ться на судженнях щодо
передбачуваних майбутнiх грошових потокiв, iснуючот економiчнот ситуацii, ризикiв, властивих
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рiзним фiнансовим iHcTpyMeHTaM, та iнших факторiв з врахуванням вимог мсФЗ 13 <оцiнка
справедливоi BapTocTi>.

4.3.Сулження щодо змiш справедливоt BapTocTi фiнансовпх активiв.
керiвництво Товариства вважае, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до

оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiu, де ринковi котируванн" *r"- доЬrупнi, с ключовим джерелом
невизначеностi оцiнок, тому що:

а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки
базуються на припущеннях керiвництва щодо вiдсотксlвих ставок, волатильностi, змiн валютних
KypciB, показникiв кредитоспроможноотi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iHcTpyMeHTiB, а
також специфiчних особливостей операчiй; та

б) вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на
доходи (витрати) може бути значним.

Якби керiвництво Товариства використовув.Iло iншi припущення щодо вiдсоткових ставок,
волатильностi, KypciB обмiну в€UIют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i коригувань
пiд час оцiнки iHcTpyMeHTiB, бiльша або менша змiна в оцiнцi BapTocTi фiнансових iHcTpyMeHTiB у
разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений у фiнансовiИ
звiтностi чистий прибуток та збиток.

Розумiючи важливiсть використання облiкових оцiнок та припущень щодо справедливоТ
BapTocTi фiнансових активiв в разi вiдсутностi вхillних даних щодо справедливоТ BapTocTi
першого рiвня, Керiвництво Товариства планус використовувати оцiнки та судження якi
базуються на професiйнiй компетенцiТ працiвникiв Пiдприемства, досвiдi та минулих подiях, а
також з використанням розрахункiв та моделей BapTocTi фiнансових активiв. Залучення
зовнiшнiх експертних оцiнок щодо таких фiнансових iHcTpyMeHTiB де оцiнка, яка базусiься на
професiйнiй компетенцiТ, досвiдi та розрахунках е недостатньою, на думку Керiвництва е
прийнятним та необхiдним.

використання рiзних маркетинг,ових припущень таlабо методiв оцiнки також може мати
значний вплив на передбачувану справедливу BapTicTb.

4.4. Сулження щодо очiкуваних TepMiHiB утримування фiнансових iHcTpyMeHTiB.
Керiвництво Товариства застосовуе професiйне судження щодо TepMiHiB утрима""" фiнансових

iHcTpyMeHTiB, що 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 буги пов'язанi з призупиненням обiгу цiнних
паперiв, що не с пiдкоrrтрольним керillництву Товариства фактором i може суттсво вплинути на
оцiнку фiнансових iHcTpyMeHTiB.

4.5.Судження щодо виявлення (}знак знецiнення активiв.
на кожну звiтну даry Товариство проводить аналiз фiнансових активiв на предмет наявностi

ознак iх знецiнення. Збиток вiд знецiнення визнаеться за наявностi об'ективних даних, що свiдчать
про зменшення передбачуваних майбутнiх грошових потокiв за даним активом у результатi однiсТ або
кiлькох подiй, що вiдýулцся пiсля визнання фiнансового активу.

4.6.Використання ставок дпсконтування.
В Товариствi протягом звiтного перiоду не облiковувirлися активи або зобов'язання, якi

вимагають дисконтування, внаслiдок чого керiвництво не здiйснювzlло професiйнi судження щодо
розмiру таких ставок станом на кiнець звiтного перiоду.

5. Розкриття iнформаЦiТ щ9до використання справедливоi BapTocTi

5.1.Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для скпадання оцiнок
вартiстю

за справедливою

товариство здiйснюе виключно безперервнi оlliнки справедливоi BapTocTi активiв та
зобов'язанЬ, тобтО TaKi оцiнки, якi вимаг,аються мсФЗ 9 ,та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на
кiнець кожного звiтного перiоду.
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класи акгивiв
та зобов'язань,

оцiнених за

справедливою
вартiстю

Методики оцiнювання
Метод
оцiнки

(ринковий,

дохИний,
витратний)

вихiднi данi

Грошовi кошти
та ii еквiваленти

Первiсна та подzlльша оцiнка грошових
коштiв та ix еквiвалентiв здiйснюt)ться за
справедливою вартiстю, яка дорiвнюс ix
номiнальнiй BapTocTi

Ринковий Офiuiйнi курси гривнi шодо
iноземних валют НБУ

,Щепозити (KpiM

делозитiв до
запитання)

Первiсна оцiнкадепозиту, здiйснюсться за
його справедливою вартiстю, яка зазвичай
дорiвнюс його номiнальнiй BapTocTi.
подальша оцiнка делозит,iв у начiональнiй
валютi здiйснюеться за сIIраведливою
вартiстю очiкуваних гроuIових потокiв

Дохiдний
(дисконтування
грошових
потокiв)

Ставки за депозитilми, ефективнi
ставки за депозитними
договорztми

Щебiторська
заборгованiсть

Первiсна та подtlльша оцiнка дебiторськоi
заборгованостi здiйснюсться за
справедливою вартiстю. яка лорi внюс
BapTocTi погашення, тобто cyMi очiкуваних
контрактних грошових псlтокiв на дату
оцiнки.

Дохiдний KoHTpaKTHi умови, ймовiрнiсть
погашення. очiкуванi вхiлнi
грошовi потоки

Поточнi
зобов'язання

Первiсна та подtL,Iьша оцiнка поточних
зобов'язань здiйснюсться за вартiстю
погаIпенЕя

Витратний KoHTpaKTHi умови, ймовiрнiсть
погашення, очiкуванi вихiднi
грошовi потоки

5.2. Вплив викорпстання закритпх вхiдних даних (3-го рiвня) для перiодичнпх оцiнок
справедливоi BapTocтi на прибуток аб() збиток

Товариство мае сформувати закритi вхiднi данi, користуючись наЙкращою iнформацiсю,
наявною за даних обставин, яка може вкJIючати власнi данi Товариства. У процесi формування
закритих вхiдних даних Товариство мож:е розпочати зi cвoix власних даних, ulле воно мае скорегувати
цi данi, якщо досТупна У розумниХ мс|жаХ iнформачiЯ свiдчитЬ про те, що iншi учасник; i"nny
використiL'Iи б iншi данi або Товариство мае щось особливе, чого немае у iнших учасникiв ринку
(наприклад, притаманну Товариству синергiю). Товариству не потрiбно док.гlадати вичерпних зусиль,
щоб отримати iнформацiю про припущення учасникiв ринку. Проте, Товариство ма€ взяти до уваги
всю iнформацiю про приlтущення учасникiв ринку, яку можна достатньо легко отримати. Закритi
вхiднi ланi, сформованi у спосiб, описаний вище. вв€Dкаються припущенн"r, y"u"rrKiB ринку та
вiдповiдають MeTi оцiнки справедливоi BapTocTi,

товариство здiйснюе безперервнi оцiнки справеiIливот BapTocTi активiв та зобов'язань iз
використанням закритих вхiдних даник 3-го рiвня, якi протягом поточного звiтного перiоду не
призвели до змiни розмiру прибутку або збитку звiтного перiоду.

5.3. PiBeHb iepapxii справедливоi BapTocTi, до яког() наJIежать оцiнки справедливоi BapTocTi

5.4. Перемiщепня мiж рiвнямш iepapxiT справедлпвоТ BapTocTiУ Товариства за звiтний перiод вiдсугне перемiщення мiж 2-м та 3-м рiвнями iepapxiT
справедливоТ BapTocTi.

класи активiв та
зобов'язань, оцiнених

за справедливою
вартiстю

1 piBeнb
(Ti, що мають

котирування, та
спостереlкуванi)

2 piBeHb
(Ti, що не мають
котирувань, але
спостережуванi)

3 piBeHb
(Ti, що не мають
котирувань i не с

спостереlсуваними)

Усього

Дата оцiнки з1.12.18 з1.12.2017 з,1,12.20l8 зl, l2.2017 31.12.20l8 з1.12.20l7 31,12.20l8 з1.12.20l7
Торговельна та iнша
лебiторська
заборгованiсть, тис
грн

l53 660 45 2l5 l53 660 45 215

Торговельна та iнша
кредиторська
заборгованiсть, тис
грн,

l|9 764 з2 lз4 119,764 з2 |з4
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5.5. Iншi розкрцттяr що впмагiлються МСФЗ 13 <<Оцiшка справедливоТ BapTocTi>>

справедлива нансових lHcTpyMeHTlB в порlвнянн з ix балансовою ва
Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою

вартlстю
Балансова BapTicTb Справедлива

ваDтiсть
з1.12.20l8 з1.12.2017 з 1.12.2018 з1.12,201,7

Торговельна та iнша лебiторська заборгованiсть,
тис.грн.

l53 660 45 2|5 153 бб0 45 2|5

Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть,
тис.грн.

|l9 764 з2 l34 1 |9 764 з2 |з4

Справедливу BapTicTb дебiторськоi та кредиторськоi заборгованостi неможливо визначити
достовiрно, оскiльки немае ринкового котирування цих активiв.

Керiвництво Товариства вв€Dка€, що наведенi розкриття щодо застосування справедливоТ
BapTocTi е достатнiми, i не BBEDKae, що за межами фiнансовоi звiтностi залишилась буль-яка суттева
iнформачiя щодо застосування справецливоТ BapTocTi, яка може бути корисною для корисryвачiв
фiнансовоТ звiтностi.

б. Розкриття iнформацii, що пiд,тверджуе cTaTTi поданi у фiнансових звiтах

б.l Баланс
.Що форми N9 1 кБаrrанс (Звiт про фiнансовий стан)>), протягом року кориryвання та змiни не

вносились.
Оцiнку балансовоi BapтocTi активliв та зобов'язань здiйснено за iсторичною собiвартiстю.
,Щля подання у балансi здiйснено розмежування акгивiв та зобов'язань на поточнi (оборотнi) та

довгостроковi (необоротнi) вiдповiдно ,цо вимог МСБО l <Подання фiнансових звiтiв>. Що поточних
активiв тазобов'язань вiднесено суми, що очiкуються до вiдшкодування або погашення протягом 12
мiсяцiв вiд дати балансу.

6.1.1 Нематерiальнi активи (HM[A)

б.1.2 OcHoBHi засоби (ОЗ)

2018 piK 2017 niK 201б piK
Первiсна
BaDTicTb

Знос залrrшкова
BanTicTb

Пе;rвiсна
вапrтiсть

Зцос залишкова
BapTicTb

Первiсна
Bap,TicTb

Знос залишкова
BanTicTb

з7з,0 75,0 298,0 зi21.0 41.0 286.0 3 l8.0 8"0 3 10,0
Станом на 31 грулня 2018 року у складi нематерiальних активiв:

Назва нМА. Балансова BapTicTb, тис fрн

Avast! Internet Security початкова iнсталяцiя 0,3

Microsoft Windows 10 64-bit 6,5
Windows 10 Рrо 4,6
знак для ToBapiB та послуг/оригiнал свiдоцтва 34,4

Операц йна система English 4,4
Операц ин системи Russian 8,7
Операц ин системи windows 27,7
Програмнi продукти Turnkey Lender 211.4

Всього 298,0

2018 piK 2017 piK 201б piK
Первiсна
BapTicTb

Знос залшшкова
BaDTicTb

Первiсна
BanTicTb

Зпос ]}алишкова
ваDтiсть

Первiсна
BaDTicTb

Знос залишкова
BapTicTb

2 599,0 969,0 l 630.0 893,0 2з6,0 657,0 64,0 з5.0 29.0

16



Станом на 31 грулня 2018 року у складi основних засобiв:

Назва ОЗ Балансова в pTicTb, тис грн

Ремонт примiщення J 6,6

Комп'ютерна та оргтехнiка l l4,9

Охоронна система 5.4

Iншi ocHoBHi засоби 3,1

Всього 1 30,0

б.1.3 Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть
Станом наЗ1.12.2018 р. торговельна та iнша дебiторська заборгованi,сть cTi

гРн. i ск.llадаеться iз дебiторськоТ заборгованостi за вiдвантаженi товари, заборго
авансами, сплаченими гарантiйними п,латежами та заборгованiсть за розра
дебiторами.

дебiторська заборгованостi за вiдвантаженi товари - 42 |09 тис.грн. (TepMiH
ЗабОргованiсть за виданими авансами, сплаченими гарантiйними плате)

(TepMiH до l року), в т.ч.з бюджетом - б тис.грн.;
заборгованiсть за розрахунками з iншими дебiторами -1 1 l l20 тис.грн,(терп

Торговельна та iнша дебiторська заборгсlванiсть станом на З1.12.2017 р. cl
ГРН. i Складаеться iз дебiторськоi заборгованостi за вiдвантаженi товари, зitборго
авансами, сплаченими гарантiйними платежами та заборгованiсть за розра
дебiторами.

дебiторська заборгованостi за вiдвантаженi товари - |З 274 тис.грн. (TepMiH
ЗабОРгованiсть за виданими авансами, сплаченими гарантiйними плате}

(TepMiH до 1 року), ), в т.ч.з бюджетом -.} тис.грн.;
заборгованiсть за розрахунками з iншими дебiторами - 31 809 тис.грн.(терм

б.1.4 Грошовi кошти та ii eKBiBaJreHTи.
Станом на кiнець дня З l . 1 2.20 1 8 року грошовi кошти та ik еквiваленти скJIа

поточних рахунках Товариства.
Станом на 31,12,2017 року грошовi кошти та ix еквiв.ulенти скJIадаю

поточному рахунку Товариства.
На протязi всiеi дiльностi Тоариство не мало касових вiддiлень.

б.1.5 Власнпй капiтал.
Власний капiта.гl Товариства станом Ha31.12.2018 року скJIадае 35 898 тис.

iз зареестрованого капiталу в cyMi 25 000 тис. грн., 15 тис. грн. з якого !
нерозподiленого прибутку в розмiрi 10 91З тис. грн., що гliдтверджуеться первинн

НеРозподiлениЙ прибуток станом наЗ1r.l2.20l 8 року становить 10 913 тис. г
Станом на31'.12.2017 року власний капiт,ал Товариства скJIадае 14 200 тис.

iз зареестрованого капiталу в cyMi 20 000 тис. грн., '7 2l4 тис. грн. з якого ]

нерозподiленого прибугку в розмiрi 1 4l4 тис. грн., що пiдтверджуеться первинни
Нерозподiлений прибуток станом на З1.12.2017 року становить l 414 тис. гр

б.l.б Торговельна та iнша кредпторська заборгованiсть.
СТаНОм на 31.12,2018 року облiковустся кредиторська заборгованiсть в сум

яка скJIадается з:
ПОТОЧнОi заборгованостi пов'язанrэТ iз розрахунками з постачiшьниками -

послуги - 15 03l тис. грн., оренда примiщення - 5 тис.грн., консультацiйнi пос"
послуги по стягненню заборгованостi- l73 тис, грн., iнформацiЙно-технiчнi по
грн., послуги телефонiiта iHTepHeTy - 5 тис. грн.

новить 153 660 тис.
aHocTi за виданими
унками з iншими

to 3 мiсячiв);
ами - 43l тис.грн

iH до 3 мiсяцiв).

Iновить 45 2|5 тис.
aHocTi за виданими
унками з iншими

to 3 мiсяцiв);
ами - 132 тис.грн

н до З мiсяцiв).

ають 74 тис грн. на

ъ 176 тис.грн. на

грн. та скJIадаеться
,е не оплачено, та
lми документами.
)н.
грн. та сI(JIадаеться

le не сплачено, та
{и документами.
{.

- ll9 764 тис.грн i

95 13l тис.грн, а
грн., маркетинговi

уги - 349 тис.грн.,
iлуги - 25 903 тис.
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Заборгованостi за розрахунками з бюджетом - l 176 тис.грн., в тому числi
- l l'lб тис.грн, слiд зауважити, прострочена заборгованiсть по цiй статгi в

Поточних забезпечень з резервiв вiдпустlэк - l95 тис. грн.
Iншi поточнi зобов'язанFuI - 23 2lr2 тис. грн, з яких 16 950 тис. грI{. с

договором позики з учасником Товариства АТ ЗНВКIФ кФЛЕШ>, 6 3l2 тис,
надлишково сплачених коштiв вiд фiзичних осiб по наданим кредитам (.пози
заборгованiсть за вiдсотками по догвоору позики з учасником Товариства АТ

Станом наЗl.|2.2017 року облiковустся кредиторська заборгованiсr,ь в су
яка складается з:

ПОТОЧНОi Заборгованостi пов'язаноi iз розрахунками з постачzulьниками
СаМе: МаРкетинговi посJIуги - 221 тис. грн., послуги по стягненню заборгован,
iнформацiйно-технiчнi послуги -27 Зl5 тис. грн., послуги телеофнii та iHTepHery

Заборгованостi за розрахунками з бюджетом - 303 тис.грн., в тому числi
303 тис.грн, слiд зауважити, прострочена заборгованiсть по цiй статгi вiдсугня.

Поточних забезпечень з резервiв вiдгryсток - 37 тис. грн.
Iншi поточнi зобов'язання - 4 155 тис. I,pH. скJIадаються з надлишково

фiзичних осiб по наданим кредитам (позикам).

б.1.7 KopoTкocTpoкoBi забезпечення.
Станом наЗ1.12.2018 року становJIять KopoTкocTpclKoBi забезпечення у роз

скJ]адаються iз резерву вiдгryсток розрiахованого на пiдставi планових llo
нарахованого в 20l8 роui в cyMi 92 тис.грн., i вlлкористаного у звiтному poui у

Станом на 3l .12.2017 року рахуется короткострокових забезпечень
скJIадаються iз резерву вiдгlусток розрахованого на пiдставi планових по
нарахованого в 20l7 роцi, в 20l7 роцi не було використано вiдгryсток.

б.1.8 Iншi поточпi зобов'язання.
Залишки зобов'язань, що зазначенi в цiй cTaTTi, на кiнець дняЗ1.12.2018 роl

тис.грн. i сrulадаються з наступних сум:
16 950 тис. грн. - зобов'язаннJI за договором позики з учасником Това

<ФЛЕШ>;
6 Зl2тис. грн. - надлишково сплаченi кошти вiд фiзичних осiб по наданим
l98 тс. грн. - вiдсотки за договором позики з учасником Товариства АТ ЗН
Суми, вказанi в цiй статгi, становили на 31.12.2017 року 4 155 тис.

надлишково сплаченi кошти вiд фiзичних осiб по наданим кредитам (позикам);

б.2 Звiт про фiнансовi результатп (Звiт про сукупний дохЦ)

Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi змен
збiльшенням зобов'язань. Витратами звiтного перiоду визнаються або змен
збiльшення зобов'язань, що приводить ,цо зменшення власного капiталу компа
витрати можуть буги достовiрно оцiненi.

Витратами визнаються витрати певного перiолу одночасно з визнанням
якого вони здiйсненi.

За умови, що оцiнка доходу мож:е бутлл достовiрно визначена, доход у
результати вiдображаеться в момент надкодження актив)/ або погашення зобов'
до збiльшення власного капiталу пiдприсмства.

За умови, що оцiнка витрат може бути дlостовiрно визначена, витраги в
ПРО фiНанСовi результати в момент вибlття активу або збiльшення зобов'язання.

Доходи i витрати зазвичай врахOвуються за принципом нарахування
завершеностi конкретноТ операцii, яка оцiнюеться як спiввiдношення факти
послуг i загального обсяry посJryг, якi маю,гь бути наданi.

б.2.1 Щохiд вiд реалiзацii послуг
В 2018 роцi дохiд вiд реалiзачiТ послуг

нарахування вiдсоткiв за наданi позики.
В 2017 роцi дохiд вiд реалiзацiТ пrэслуг

HapaxyBaнrul вiдсоткiв за наданi позики.
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6.2.2 llfl'шi операчiйнi доходп
В 20l8 роцi становлять2lЗ 379 тис.грн., i складаються з доходiв:
вiд нарахування вiдсоткiв на прострочену заборгованiсть за наданнrI позик- 190 4l9 тис.грн.;
вiд операцiйних курсових рiзниць - 4 504 тис.грн.;
вiд переусryплення прав вимог - l8 456 тис.грн.

В 2017 роцi становлять - З7 059 тис.грн., i складаються з доходiв:
вiд нарахування вiдсоткi н апрострочену заборгованiсть за наданЕя позик - З2869 тис.грн.;
вiд переусryIшення прав вимог - 4 l90 тис.грн.

6.2.3 Адмiнiстратпвнi вптратп
В 20l8 роцi витрати становили - 186 848 тис.грн. i складаються з:
заробiтноТ плати працiвникiв (алмiнiстрацiя), з нарахуваннями - 1 50б тис.грн.;
резерв вiдгryсток працiвникiв - l58 тис. грн.;
витрати на розрахунково-касове обслуговування - lб 52З тис. грн.;
витрати на маркетинг - 44 794 тис.грн.;
юридичнi посJryги - l44 тис. грн.;
консультацiйно-iнформацiйнi послуги та iншi - 5 678 тис. грн.;
послуги по стягненню заборгованостi - 4 29l тис. грн.;
витрати на оренду - 586 тис.грн.;
технiчнi витрати - 5 802 тис. грн.;
господарськi витрати- l07 тис. грн.;
витрати на зв'язок та iHTepHeT - 305 тис.грн.;
аудиторськi послуги - 30 тис.грн.;
cTpaxyBaнIя договорiв позик - |06 924 тис. грн.

В 2017 роцi витрати становили - 38 20З тис.грн., i складаються з:
заробiтноi IuIати працiвникiв (адмiнiстрацiя), з нарaхуваннями - 2l5 тис.грн.;
резерв вiдгryсток працiвникiв - 37 тис.грн.;
витрати на розрахунково-касове обслуговування - 4 45l тис.грн.;
витрати на маркетинг - 2 996 тис. грн.;
юридичнi послуги - 67 тис. грн.;
консультацiйно-iнформацiйнi послуги та iншi - l 07'7 тис. грн.;
посJryги по стягненню заборгованостi - l 048 тис. грн.;
витрати на оренду - 83 тис. грн.;
технiчнi витрати - 2"l 47З тис. грн.;
господарськi витрати - 8 тис. грн.;
iнформатизацiя - 592 тис. грн.;
витрати на зв'язок та iHTepHeT - l39 тис. грн.;
аудиторськi посrryги - l7 тис. грн.

б.2.4 Iпшi операчiйнi вптрати
В 20l8 роцi витрати становили -2Z8 874 тис.грн. та складаються з:
витрати на формування поточних забезпечень (резерву)- |4 4lЗ тис.грн.;
витрати вiд первинноi переусryпки позик та списання нарахованих вiдсоткiв - 210 333 тис.грн.;
витрат вiд операцiйних курсових рiзниць - 3 08l тис грн;
вiдсотки за користування позикою - l98 тис. грн.;
амортизацi я - 822 тис. грн.;
штрафи - 27 тис. грн.

В 2017 роцi витрати становили - 42 808 тис.грн. та скJIадаються з:
витрати на формування поточних забезпечень (резерву) - 14 l73 тис.грн.;
ВLIТРаТИ вiд первинноI переусryпки позик та списання нарirхованих вiдсоткiв- 26 979 тис.грн.;
витрат вiд операцiйних курсових рiзниць - | З79 тис грн;
амортизацiя - 277 тис. грн.;

6.2.5Iпшi вптратп
В 2018 poui у склад iнших витрат увiйшли витрати на благодiснiсть i скJIzuIи 123 тис. грн.
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В 201'7 роцi таких витрат не було.

6.3 Звiт про рух грошових коштiв
ЗВiТ ПРО РУХ ГРОшових коштiв за 20l8 piK сtспалено за вимогами МСБО 7 за прямим методом,

ЗГiДНО З яким розкриваеться iнформацiя про ocHoBHi кJIаси вzulових надхолжень грошових коштiв чи
в€lJIових виILпат грошовIо( коштiв на HeTTo-ocHoBi. У звiтi вiлображений р}х грошових коштiв вiд
операцiйноi, iнвестицiйноi та фiнансовоТ дiяльностi Товариства.

б.4 Рух коштiв у результатi операчiйноiдiяльностi
Операuiйна дiяльнiсть полягае в о,Iриманнi прибутку вiд звичайноi дiяльностi.
ОПеРацiйна дiяльнiсть е основнип{ видом дiяльностi пiдприсмства для отримання доходу вiд

нацання фiнансових послуг.
Сукупнi надходження вiд операцiйноТ дiяльностi станом на З 1. 12.2018 року становиJIи 8З7 З54

тис.грн. i складаються з

б.4.1 Надходження вiд реалiзацii послуг, а саме надходження за нарахованими вiдсотками по
наданим позикам фiзичним особам -22З 842 тис, грн.

6.4.2 Надходження вiд повернення aBaHciB - б тис.грн.;
б.4.3 Надходежння фiнаснових установ вiд повернення позик, наданих фiзичним особам -

595 077 тис. грн.
6.4.4 iпших надходжень в cyMi l8 435 тис.грн., якi складаються з надходжень вiд первинноТ

переусryпки позик.

Сукупнi надходження вiд операцiйноl'дiяльностi станом наЗ1.12.2017 року становили l57 633
тис.грн. i складаються з:

б.4.1 НадходженЕя вц реалiзацiТ послуг, а саме надходження за нарахованими вiдсотками по
наданим позикам фiзичним особам - 45 404 тис. грн.

б.4.2 Надходження вiд повернення aBaнciB - 22 тис.грн.;
б.4.3 Надходежння фiнаснових установ вiд повернення позпк, наданих фiзичним особам -

ll0 262 тис. грн.
6.4.4 iнших надходжень в cyMi l 945 тис.грн.. якi складаються з надходжень вiд первинноТ

переуступки позик.

Сукупнi витрати вiд операцiйноi,цiяльностi станом на 31.12.2018 року становиJIи - 867 '7'l'|

тис.грн. i ск.падаються:
б.4.5 витрачаЕня на оплату ToBapiB (робiт, послуг) - 90 391 тис.грн.;
б.4.б витрачапня на оплату працi - 1 2З5 тис.грн.;
б.4.7.витрачання па оплату вiдрахувань на соцiальнi заходи (ССВ) - 273 тис.грн.;
б.4.8 витрачання на оплату зобов'язань з податкiв i зборiв (ПДФО, ВЗ) - 1 454 тис.грн.;
б.4.9 витрачання па оплату зобов'язань з податку на прrrбуток - 1 2l2 тис.грн.;
б.4.10 вштрачаншя на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв не було.
6.4.11 вптрачання на оплату aBaHciB - 5 692 тис,грн.;
6.4.12 витрачання на оплату повернепня aBaHciB, а саме повернення фiзичним особам

переплат по договорам позик - 2 422 тис.грн.;
б.4.13 витрачання на оплату цiльових BHecKiB, а саме на балгодiйнiсть - 123 тис. грн.;
6.4.14 витрачанпя фiнансових установ на надання позик -'748 452 тис.грн.;
б.4.15 iншi вlлтрачання (KoMicii посередникiв за перерахунок коштiв') - lб 52З тис.грн.;
6.4.1б Чшстий рух коштiв у результатi операцiйпоi дiяльностi протягом 2018 року становив

- 29 205 тис.грн. (витрачання).

Сукупнi витрати вiд операцiйноТ,цiяльностi станом на З1.12.2017 року станов}lJIи - 166 465
тис.грн. i сшtадаються:

6.4.5 витрачаппя на оплату ToBapiB (робiт, послуг) - 5 789 тис,грн.;
б.4.б витрачання на оплату прашi - l4l тис.грн.;
б.4.7.витрачання па оплату вiдрахувань на соцiальнi заходи (ССВ) - 39 тис.грн.;
б.4.8 витрачання на оплату зобов'язань з податкiв i зборiв (ПДФО, ВЗ) - 34 тис.грн.;
б.4.9 вптрачання па оплату зобов'язань з податку на прпбуток - 8 тис.грн.;
б.4.10 витрачання па оплату зобов'язань з iншпх податкiв i зборiв - 3 тис. грн.;
б.4.11 вштрачання па оплату aBaHciB - 1262 тис.грн.;
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6.4.12 витрачання на оплату повернепня aBaHciB, а саме повернення фiзичним особам
переплат по договорам позик - 388 тис.грн.;

б.4.13 вптрачання на оплату цiльових BHecKiB не було.
6.4.|4 вптрачання фiнансових установ на надання позшк - l54 l93 тис.грн.;
б.4.15 iншi витрачання (KoMicii посередникiв за перерахунок коштiв) - 4 608 тис.грн.;
6.4.|6 Чпстий рух коштiв у результатi операшiйноТ дiяльностi протягом 20|7 року становив

- 8 82l тис.грн. (витрачання).

б.5 Рух коштiв у результатi iнвестицiйноi дiяльностi
Iнвестицiйна дiяльнiсть - це цiлеспрямовано здiйснюваний процес формування необхiдних

iНВеСТИЦiйНих pecypciB, збалансований вiдповiдно до обраних параметрiв iнвестицiйноI програми
(iНВеСтицiЙного портфеля) на ocHoBi вибору ефективних об'сктiв iнвесryвання та забезпечення ix
ре:шIiзацii.

6.5.1 Надходження вiд реалiзацiТ фiнансових iнвестпцiй у 2017 роui скJIzlли 4 985 тис.грн. В
2018 роцi таких надходжень не було.

6.5.2 Вштрачапня на придбання шеоборотнпх активiв у 20l8 роцi ск.пали 46 тис.грн.
6.5.3 Чистий рух коштiв у резулы,атi iнвестицiйноТ дiяльностi протягом 2018 року скпав

46 тис.грн. (витрачання).
б.5.2 Витрачання на придбання необоротнпх активiву 2011 роцi склали 838 тис.грн,
б.5.3 ЧИСТИй рух коштiв у результатi iнвестшцiйноi дiяльпостi протяrом 207'7 року скJIав

4 |47 тис.rрн. (надходження).

б.б Рух коштiв у результатi фiнансовоi дiяльностi
ФiНаНСОва дiяльнiсть - це надходження чи використання коштiв, що мi}ли мiсце в результатi

eMicii Цiнних паперiв, викупу власних акцiй, виIIлата дивiдендiв, погашення зобов'язань за борговими
цiнними паперами та iншi

СУкупнi надходження вй фiнансовоТ дiяльностi у 2018 рочi дорiвнюють 29 l49 тис.грн. i
скJIадtlються з надходжень вiд:

б.6.1 Надходження вiд власного капiталу - 12l99 тис. грн
6.б.2 надходження вiд отрпмання позик - lб 950 тис.грн.;
Сукупних витрачань вiд фiнансовоТдiяльностi у 20l8 роцi не було.
6.б.3 Чшстий рух коштiв у результатi фiнансовоi дiяльностi за 2018 дорiвнюе - 29 l49

ти().грн. (надходження).
б.б.4 Чшстий рух коштiв за звiтпий перiод дорiвнюе 102 тис.грн. (витрачання)
б.б.5 Залшшок коштiв на початок 2018 року - 176 тис.грн.
б.б.б Залпшок коштiв на кiнець 2018 року - 74 тис.грн.

СУкУпнi надходження вiд фiнансовоТ дiяльностi у 2011 роцi дорiвнюють 4 786 тис.грн. i
складаються з надходжень вiд:

б.б.1 Надходження вiд власного капiталу - 4 786 тис.грн.;
Iнших надходжень та витрат за20|7 piK не вiдображено.
б.б.3 Чистий рух коштiв у результатi фiнансовоТ дiяльностi за 2017 дорiвнюе - 4 786 тис.грн.

(надходження).
б.б.4 Чистий рух коштiв за20|7 piK дорiвнюе 1l2 тис.грн.
б.б.5 Залишок коштiв на початок 2017 року - б4 тис.грн.
б.б.6 Залшшок коштiв па кiнець 2017 року - l76 тис.грн.

б.7 Звiт про власппй капiтал
УПРаВЛiння капiталом Товариства спрямовано на досягнення насryпних цiлей: дотримання

виl\dог до капiталу, встановлених регулятором, i забезпечення здатностi Товариства функцiонувати в
якс,стi безперервно дiючого пiдприемства. Товариство ввФкае, ЩО ЗаГа,Чьна сума капiта.гtу, управлiння
яким здiйсню€ться, дорiвнюе cyMi капiталу, вiлображеного в балансi.

ТОВаРИСТВОм для забезпечення дiяльностi сформовано Статутний капiтал в cyMi 25 000 тис.грн.
та станом на З1.12.2017 року статутни капытzUI скJIада€ 20 000 тис. грн., станом на 31.12.2018 року
стаryтний капiтал скJIадае 25 000 тис.грн.

Резервний капiта-гt станом за20l'7 i 20l8 роки в Товариствi не сформованi.
Неоплачений капiтал станом наЗ1.12.2017 piK становить 7 214тис.грн, а станом на 31.12.2018

piK становить l5 тис. грн.
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Сума власного капiталу Товариства на Зl,L2'Z0l7 року становить 14200 тис.грн., а на
З1.12.2018 - З5 898 тис.грн. i сtотадаеться з наступних с)кладових: стаryтний капiтал - 20 000 тис.грн.
на 31.12.2017 piK, а на 31.12.20l8 piK 25 000 тис.грн., нерозподiлений прибуток - | 4|4 тис. грн.(на
31.12.201'7) i l0 9l3 тис.грн.(на 31.12.20l8).

7. Розкрlлття iншоТ iнформацiТ
7.1 YMoBHi зобов'язання
7.1.1 Судовi процесп
Станом на звiтну лату ТоВ (1 БЕЗПЕЧнЕ АГЕНТСТВо НЕоБхIДНих кРЕДИТIВ> не е

учасником судових процесiв, в зв'язку з дiяльнiстю п.iдприемства.
Кримiнальнi провадження вiдносно Товариства,у перiодi, що перевiряеться вiдсутнi.
7.1.2 Оподаткування
Внаслiдок наявностi в украiнському податковому законодавствi положень, якi дозволяють

бiльш нiж один BapiaHT тлумачення, а також чер()з практику, що скJIruIася в нестабiльному
економiчному середовищi, за якоТ податковi орган.и довiльно тлумачать аспекти економiчноТ
дiяльностi, у разi, якщо податковi органи пiддадуть cyMHiBy певне тлумачення, засноване на оцiнцi
керiвництва економiчноi дiяльностi Товариства, ймовiрно, що Товариство змушене буде сплатити
додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на BapTicTb фiнансових
iHcTpyMeHTiB, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий piBeHb цiн на угоди. На думку
керiвництва Товариство сплатило yci податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд
податковi збитки. Податковi звiти можуть перегляд;атися вiдповiдними податковими органами
протягом трьох poKiB"

7.2 Вплпв iпфляцii
МСБО 29 кФiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцii)> слiд використовувати за умов, коли

eKoHoMiKa краiни е гiперiнфляцiйною. У такому випадку фiнансова звiтнiсть перед здiйсненням
фактичного перер:lхунку статей фiнансовоТ звiтностi у ]]{rлюту представлення пiдлягае коригуванню з

урахуванням iнфлячiТ (суми за немонетарними статтямрI коригуються з урахуванням рiвня iнфлячii на
ocHoBi змiни заг.шIьного iндексу цiн (однак, лише з ,JIати придбання до дати ба.гrансу); рiзницi за
монетарними i немонетарними статтями, що виникак)ть в результатi застосування iндексу цiн на
звiтну дату розкривають як окрему скJIадову власного капiтшry).

Аналiзуючи критерii', якi характеризують показник гiперiнфляцii та вк.гlючають в себе не тiльки
MoHeTapHi, але i психологiчнi ск.lIадовi, передбаченi у параграфi З МСБО 29,та враховуючи додатковi
характеристики, керiвництво Товариства BB€DKac, що вzDкJIивим фактором е динамiка змiн рiвня
iнфляцiТ. Так, piBeHb iнфлячiТ у 20lб poui cKltaB 4З.ЗО^,в2017 poui - l2,4Yo, а в 20l8 рочi - 1З,7Уо.
Таким чином, на думку керiвництва, eKoHoMiKa УкраiЪи з 20lб року поч:rла виходити зi стану
глибоких iнфляцiйних процесiв. Зважаючи на те. що згйно з МСБО 29 проведення перерахунку

фiнансовоТ звiтностi е питанням судження, керiвниlдтво Товариства прийняло рiшення про не
проводити кориryвання статей звiтностi на iндекс iнфлячii вiдповiдно до МСБО 29 кФiнансова
звiтнiсть умовах гiперiнфляцii>.

I хоча керiвництво не може передбачити Bci тэнденцii, якi можуть впливати на eKoHoMiKy
Украiни, а також те, який вплив (за наявностi такого) вони можуть мати на майбlтнiй фiнансовий
стан Товариства, воно BB€DKae, що вживае ycix необхiдних заходiв для забезпечення стабiльноi
дiяльностi та розвитку Товариства.

7.3 Ступiнь поверпення дебiторськоi заборгованостi та iнших фiнансових актпвiв.
Товариство здiйснюс свою дiяльнiсть в умовах загальноТ кризи вiтчизняного економiчного

середовищц яка характеризуеться обмеженiстю внутрiшнього iнвестицiйного потенцiалу, низькою
привабливiстю ceкTopiB економiки для iHBecTopiB, зни)I(енням конкурентоспроможностi нацiональноi
економiки, низьким piBHeM лiквiдностi на ринках капiгалу, вiдносно високим piBHeM iнфляцiТ та на
яку вrrливае зниження темпiв економiчного розвитку у свiтовiй економiцi та, бiльшою мiрою,
суспiльно-полiтичнi подiТ в KpaTHi. Керiвництво не виключае iснування ймовiрностi того, що активи
не змоltý/ть бути реалiзованi за iхньою балансовою вартiстю в ходi звичайноi дiяльностi Товариства.
Але, надумку керiвництва, додатковий резерв пiд фiнаrrсовi активи станом на кiнець звiтного перiоду
не потрiбен, виходячи з н.ивнLD( обставин та iнформачii'.

7.4 Розкриття iнформацii щодо зв'язанпх cTopiн згИно МСБО 24 <<Розкриття iнформачiТ
щодо повОязаних cTopiю).
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Пов'язаними ввzDкаютЬ сторони, одна З яки}l мае можливiсть контролювати iншу або
ЗДiЙСНЮВаТИ СУттевий вплив на прийняття фiнансових:га операцiйних рiшень iншою стороною, як це
ВИЗнаЧено в МСБО 24 <Розкриття iнформацii щодо пов'язаних cTopiH>. Рiшення про те якi сторони
являються зв'я3аними приймають не тiльки на ocнoBi ii юридичноi форми, але i вихOдячи з характеру
cTocyHKiB зв'язаними cTopiH.

!о зв'язаних cTopiH Товариства вiдносяться уча.сники, що володiють часткою 10% i бiльше
вiдсоткiв у статутному капiталi Товариства та управлiнс:ький персон.rл:

-юридична особа тоВ (СТАНДАРТ ФIНАНС) (код за сдрпоУ з9,7ззз45) -учасникТовариства, якому нrшежить l00o% частки у cTaT}"THoMty капiталi до 0З.12.20 l8 року, та з 0З.12.2018
року 90 О/о статдного капiталу -22 500 тис. грн.;

- юридична особа АКlЦОНЕРНЕ ТОВАРИСТt}о (зАкритиЙ нвдивЕрсиФIковдний
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОрАТиВниЙ IнвЕстицtЙниЙ Фонд (ФлЕш), код за с!рпоу: 41774lз4,
МiСЦеЗНаХОДЖення: 011ЗЗ, м.КиiЪ, бульвар Лесi УкраiЪп:и , будинок 7-Б, лiтера А, офiс l57, юридична
особа, яка володiе часткою |0% -2 500 тис. грн.

-Кривич I.C. - директор Товариства (Наказ про призначення 142М 3-К вiд 28 квiтня 20tб року).

ОперацГr, що вцбувались з пов'язаними особами у 2018
з Кривичем IBaHoM Сергiйовичем:
нараховано i сплачено заробiтну плату, сума нар{rхованоi заробiтноi плати cKJIzlJIa _ 129,6

тис.грн.
Iншi операцii з пов'язаними сторонами у звiтному перiодi вiдс}тнi.
Операцii, що вiдбувалпсь з пов'язаними сторонамп у 2017 роцi:
з Кривичем IBaHoM Сергiйовичем:
нараховано i сплачено заробiтну ШаЦ, сума нарахованоi заробiтноi плати скJIала - 59,0

тис.грн.
Iншi операцii з пов'язаними сторонами у звiтному перiолi вiдсутнi.

7.5 Управлiння фiнансовимп рлIзикамш
керiвництво Товариства визнае, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з ризиками i

BapTicTb чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може сутт€во змiнитись
унаслiдок впливу суб'ективних чинникiв та об'сктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок
впливу яких заздалегiдь точно передбачити нс:можливо. ,Що таких ризикiв вiднесено
кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi. Ринковий ризик включае валютний
ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий риз|ик. Управлiння ризиками керiвництвом
Товариства здiйснюеться на ocHoBi розумiння приаIин виникнення ризику, кiлькiсноТ оцiнки
його можливого впливУ на BapTicTb чистих активiв та застосУвання iнструментарiю щодо
його пом'якшення.

ОПеРацiЙний ризик контролюеться через вдосконаJIення процедур стягнення дебiторськоi
заборгованостi.

ЮРИДИЧНИй ризик контролюеться шляхом застосування типових форм угод
ТОВаРИСТВа З метою форма.пiзацii та уникнення сиryацiй, якi можугь погiршити позицiю
вiдносинах з клiентами.

СТРаТеГiЧНИй ризик мiнiмiзуеться шляхом щорiчlлого перегляду та кориryвання
плаЕу Товариства з урахуванням макроекономiчноТ сиryацii в Kpaihi.

Ризик реrryтацii контролюеться в процесi постiйного монiторинry ЗМI, оцiнки Iх впливу на
поведiнку к.гriентiв Товариства та своечасних повiдомлень позицiТ Товариства до клiентiв. KpiM того,
проводиться монiторинг ринковоТ позицiТ Товариства.

Ризик лiквiдностi.
РИЗИК ЛiКвiдностi виникае при неузгодженостi T,epMiHiB повернення розмiщених pecypciB та

виконання зобов'язань Товариства перед кредиторами. Ринок лiквiдностi е несутт€вим внаслiдок
вiдсутностi з:rлучених коштiв.

7.5.1.Крелитний ризик
Кредитний ризик * ризик того. що одна сторона контракту про фiнансовий iHcTpyMeHT не зможе

виконатИ зобов'язання i це буде причиною виникнення сРiнансового збитку iншоiсторони. Кредитний
ризик притаманний таким фiнансовим iHcTpyMeHTaM, як поточнi та депозитнi рахунки в банках,
облiгацiТ та дебiторська заборгованiсть.

ОСНОВНИМ методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Товариства е оцiнка
кРедитоспроможностi контрагентiв, для чого використс}вуються кредитнi рейтинги та будь-яка iнша

роцi:

з к,riентами
Товариства у

стратегiчного
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доступна iнформацiя [якщо застосовуеться. то яка саме] щодо ix спроможностi виконувати борговi

зобов'язання. Товариство використовуе насryпнi методи управлiння кредитними ризиками:
-лiмiти щодо боргових зобов'язань за класами фiнансових iHcTpyMeHTiB;

-лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою);
-лiмiти щодо вкпадень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за Нацiональною

рейтинговою шкtшою;
-лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолry та

неповернення депозитiв протягом ocTaHHix п'яти poKiB.
Станом на З|.|2,2018 року у Т'овариства вiдсутнi фiнансовi активи, якi або були

простроченi, або знецiнилися, кредити, як одержанi так i наданi, i, вiдповiдно, будь-якi застави
та iншi форми забезпечення.

7.5.2 Ринковий рIIзик
Рuнковuй рuзцк- це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд

фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплюс
три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. РинковиЙ ризик
виникае у зв'язку з ризиками збиткiв, зумовJIених коливаннями цiн на акцii, вiдсоткових ставок
та вaL,Iютних KypciB. Товариство наражатиметься на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в

акцii, облiгацiТ та iншi фiнансовi iнструменти.
Iнtлuй цiновuй рuзuк- це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки

вiд фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (oKpiM тих, що
виникають унаслi,ltок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи
спричиненi вони чинниками, характерними для окремого фiнансового iHcTpyMeHTa або його
eMiTeHTa, чи чинниками, що впливають на Bci подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими
здiйснюються операцiТ на ринку.

Основним методом оцiнки цiн<rвого ризику с аналiз чутливостi. Серед методiв
пом'якшення цiнового ризику Товариство буде використовувати диверсифiкачiю активiв та
дотримання лiмiтiв на вкладення в акцiТ та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим
прибутком.

Ва"ryюmнuй рuзuк-це ризик того, що сгIраведлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд

фiнансового iHcTpyMeHTy коливатимуться внаслiдок змiн валютних KypciB.
Валютнi ризики Товариства виникають у зв'язку з володiнням фiнансовими

iнструментами, номiнованими в iноземнiй валютi. Товариство у звiтньому перiолi не iнвестувало
кошти в банкiвськi депозити в iноземнiй ва.rrютi та в цiннi папери, HoMiHoBaHi в доларах США.

Вidсоmковuй рuзuк-це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки
вiд фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок.
Керiвництво Товариства усвiдомлюе, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме
як на доходи Товариства, так i на справедливу BapTicTb чистих активiв.

Товариство немае активiв, розмiщених у боргових зобов'язаннях з вiдсотковою ставкою.

7.5.3 Ризпк лiквiдностi
Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов'язань,

пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються uIляхом поставки грошових коштiв або
iншого фiнансового активу.

Товариство здiйснюе контроль лiквiдностi шляхом планування поточноТ лiквiдностi.
Товариство аналiзуе термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими
фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйноТ дiяльностi.

7.б. Управлiпня капiталом

ТОВ "1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХIДНИХ КРЕДИТIВ " управляс своiм капiталом
для забезпечення безперервноi дiяльностi в майбутньому i одночасноТ максимiзачiТ прибутку за

рахунок оптимiзацiТ спiввiдношення позикових i власних коштiв. Керiвництво ТОВ "1
БЕЗПЕЧНЕ АГЕН'ГСТВО НЕОБХIДНИХ КРЕДИ'ГIВ" регулярно переглядае структуру свого
капiталу. На ocHoBi результатiв такого перегляду ТОВ О'1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО
НЕОБХIДНИХ КРЕДИТlВ" вживае заходiв для збалансування загальноТ структури капiталу.

Керiвництво Товариства здiйснюватиме огляд структури капiталу на щорiчнiй ocHoBi. При
цьому керiвництво аналiзуе BapTicTb капiталу та притаманнi його складовим ризики. На ocHoBi
отриманих висновкiв Товариство здiйснюе регулювання капiталу.
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Згiдно чинного законодавстсва фiнансовi компанiI, якi планують надавати один вид

фiнансових послуг, зобов'язанi мати власний капiтал у розмiрi не менше 3 млн гривень.
Власний капiтал компанiй, якi планують надавати два i бiльше видiв фiнансових послуг, не

повинен бути менше 5 млн гривень.
Станом на 31.12.2018 року власний капiтал Товариства становить 25 000 тис.грн.

7.7. Внутрiшнiй аулпт
Вiдповiдно до чинного законодавства в Товариствi створена служба внутрiшнього аудиту

(КОНТРОЛЮ), дiяльнiсть якоi регламентуеться кПоложенням про проведення вцлрiшнього аудиту
(контролю)>>, редакцiя якого затверджена Загальними зборами учасникiв (протокол Na22/12 вiд
22.12.20116 року).

Внутрiшнiй аудит (контроль), як система контролю за дiяльнiстю Товариства ма€ на MeTi
оцiнку та вдосконаленнJI системи внррiшнього контроjIю Товариства.

Служба внутрiшнього аудиту (контролю) бере участь в удосконаленнi системи управлiння
РИЗиками, внугрiшнього контролю i корпоративного управлiння з метою забезпечення:

- ефективностi процесу управлiння ризиками;
- надiйностi, адекватностi та ефективностi системи вrгутрiшнього контролю;
- ефективного корпоративного управлiння;
- повноти та достовiрностi фiнансовоТ i управлiнськоi iнформачii;
- дотримання Товариством вимог законодавства Украiни.

7.8 ПодiТ пiсля дати балансу
Пiсля звiтноiдати (31 грулня 2018 року) не вiдбулося жодних подiй, якi справили б

iстотний вплив на показники фiнансовоТ звiтностi 'Говариства.
На даry подання звiтностi керiвництво оцiнило iснування наступних подiй:
ПОДii, ЯКi Свiдчать про умови, що iснували на кiнець звiтного перiоду (подii', якi вимагають

кориryвання фiнансовоi звiтностi за 2018 piK);
подii, якi свiдчать про умови, що виникJIи пiсля звiтного перiолу (полiТ, якi не вимагають

кориryвання фiнансовоi звiтностi, ztле вимагають певного розкритгя).

Щиректор
ТоВ (1 БЕЗПЕЧнЕ АГЕНТСТЕQ_:
НЕОБХIДНИХ КРЕДИТIВ, i; =._|

!.." .li

ТОВ к1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВОtif,.. i,,':,l. кt

G,1o'r7-. 4-
э:у/

Головний бухгалтер
tj 9
,t:

Кривич I.C.

Анопченко о.В.
_9дрп

НЕОБХIДНИХ КРЕДИТIВ)

25


