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ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО ЛУДИТОРА
щодо фiнансовоТ звiтностi

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВI.ЩIОВЦАЛЬНIСТЮ (1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО

нЕоБкдних крЕд{тIв>

за piK, що закiнчився 3 1 грудня

20l8 року

НаIцiональнiй KoMicii, що здiйспюе
державне регулювання у сферi ринкiв

фiнансовпх послуг
Власникам та керiвництву ТОВ (1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО

t

НЕОБХЦНИХ КРЕДИТIВ>

РОЗДIЛ I. ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI

ДУМКА

IЗ

ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ

Ми провели аудит рiчноi фiнансовоТ звiтностi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIЛIОВЦАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНtЯ (<1 БЕЗПЕЧНЕ ДГЕНТСТВО
НЕОБХЦНИХ КРЕД,IТIВ> (надалi - ТОВ (1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХIДНИХ

КРЕДИТIВ>/Товариство) за piK, що закiнчився 31 грудня 2018 року, а саме: балансу (звiту про
фiнансовий стан) станом на 31.12.20l8p., звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний
дохiд), звiту про власний капiтал, звiry про рух грошових коштiв за piK, що закiнчився зазначеною
датоIо, та Примiток до фiнансовоТ звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових
полiтик.
На нашу д}мку, за винятком можJIивого впливу питань, описаних в роздiлi <<Основа 0ля
dy.+tKu iз засmереэкенItмlD), перевiрена фiнансова звiтнiсть ТОВ к1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО
НЕОБХIДНИХ КРЕДИТIВ> вiдобраlкае достовiрно, в ycix суггевих аспектах фiнансовий с,ган
Товариства станом на 3l грулня 2018 року, його фiнансовi результати i грошовi потоки за piK, tцо
закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтносr,i

tt

(мсФз).

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ IЗ ЗАСТЕРЕЖЕНIIЯМ
За результатами аудиторськоТ перевiрки фiнансовоТ звiтностi Товариства за 2018 piK ми

заувiDкуемо наступне:

Значну частину активiв на звiтну дату становить поточна дебiторська заборгованiсть у
сумi 153229 тис.грн. (98,44% валюти балансу) що складаеться з заборгованостi по кредитам
та }lарахованим вiдсоткам наданих кредитiв (позичок) фiзичним особам, строк дiТ яких не
бiльше трьох мiсяцiв.

справедливу BapTicTb дебiторськот заборгованостi неможливо визначити достовiрно,
осl:iльки, аудитори не маJIи змоги отримати акти звiрки по заборгованостi вiд фiзичних осiб боржникiв. За запевненнями Керiвництва Товариства справедлива BapTicTb визначена
нzulежним чином, та вони не вважають, що за межами фiнансовоТ звiтностi залишилась будьяка суттева iнформацiя щодо застосування справедливоi BapTocTi, яка може вплинути на
визначення справедливоi BapTocTi дебiторськоi заборгованостi. Резерву сумнiвних боргiв не
IIараховувчIлось, як то передбачено у п,З.2.2. Примiток до фiнансовоi звiтностi. Оцiнка
справедливоi BapTocTi може мати суттевий вплив на фiнансову звiтнiсть в цiлому, проте не
всеохоплюючий.
Товариством не створено резервного фонду, як передбачено в Статугi Товариства.

дудиторськд ФIрмд
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ЗаЗНаченi факти дають основу аудитору надати думку iз застереженням щодо
фiнансовоТ

звiтностi ТОВ

ми

(l

БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХIДНИХ КРЕДИТIВ).

провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду,
iншого надання впевненостi та супугнiх послуг (мсА) видання 2016-2017 poKiB, що з 01.07.20l8

року, що застосовуються в якостi нацiональних стандартiв аудиту згiдно iз рiшенням
Аудиторськоi палати Украiни вiд 08.06.201 8 року M36l (надалi - МСА).
НаШУ ВiДПОвiдальнiсть згiдно з цими стандартами викJIадено в роздiлi <Вiдповiдальнiсть
аудитора за аудит фiнансовоТ звiтностi> нашого звiту.
Ми е незалежними по вiдношенню до ТОВ к1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБхIДних
КРЕДИТIВ>> згiдно з Кодексом етики професiйнкх бухгмтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв
етикИ для бухгалТерiв (КодеКс РМСЕБ) та етичниМи вимогамИ, застосовними в YKpaihi до нашого
аудиту фiнансовот звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та
Кодексу РМСЕБ.
ми вважаемо, що отриманi нами аудиторськi докази е достатнiми i прийнятними для
використання ix як основи для нашоТ думки iз застереженням.
КЛЮЧОВI IIИТЛННЯ ЛУДИТУ

\0

Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш
значущими пiд час нашого аудиту фiнансовоi звiтностi за поточний перiод. цi питання
розглядались у KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовоi звiтностi в цiлому та враховувались при
формуваннi думки щодо нет, при цьому ми не висловлюемо окремотдумки щодо цих питань. Ми
не iдентифiкувшIИ ключовi питаннЯ аудиту, якi необхiдно висвiтлювати в нашому звiтi.

ВIДIОВЦАЛЬНIСТЬ УIIРЛВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНДЛУ ЗД ФIНДНСОВУ

ЗВIТНIСТЬ

УправлiнськиЙ персонал ТОВ (1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХIД{их КРЕдитIв)
несе вiдповiдальнiсть за скJIадання i достовiрне подання фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до МСФЗ,
та за такУ системУ внугрiшнього контролю, яку управлiнський персон€чI визначае потрiбною для
того, щоб забезпечиТи скJIадання фiнансовоТ звiтностi, що не мiстить сугтсвих викривлень
внаслiдок шахрайства або помилки.
ПРИ Складаннi фiнансовоТ звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за
оцiнкУ здатностi Товариства продовжуВати своЮ дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, розкриваючи,
за необхiдностi, питання, пов'язанi з безперервнiстю дiяльностi, та використовуючи принцип
прип)лцення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, KpiM випадкiв,
якщо Управлiнський персонал або плануе лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не
мае iнших реальних irльтернатив цьому.
Ti, КОГО Надiлено найвищими повновzDкеннями, несугь вiдповiда-llьнiсть за нагляд за
процесом скJIадання фiнансовоТ звiтностi Товариства.

ВIДIОВЦАЛЬНIСТЪ ЛУД.IТОРА

НаШОЮ вiдповiдальнiстю е висловлення д)aмки щодо цiеТ фiнансовоТ звiтностi на ocHoBi
РеЗУЛЬТаТiВ ПРОведеного нами аудеIту. Ми провели аудLlт згiдно з Мiжнародними стандартами
контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супугнiх послуг (мсА) видання
2016-2017 poKiB, що з 01.07.20l8 року, що застосовуються в якостi нацiональних стандартiв аулиту
згiдно iз рiшенням АудиторськоТ па_гlати Украiни вiд 08.06.2018 року Ns361 (надалi - МСА).

I]i СТаНДаРти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також

ВИКОНаННЯ аудиторськоТ

планування й

перевiрки Nlя отримання обrрунтованоi впевненостi, що фiнансова

звiтнiсть не мiстить суттевих викривлень.
ПРи оцiнцi суггевостi ми керувzrлися положеннями Мiжнародних стандартiв контролю
ЯКОСТi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супугнiх послуг МiжнародноТ федерацiТ
бухгалтерiв.
Метою нашого аудиry е отримання обrрунтованоi впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у
цiлому не мiстить с)rггевого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту
аудитора, що мiстить нашу думку.
ОбГрунтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi, проте не гарантуе, що аудит,
прОведениЙ вiдповiдно до МСА, завжди iдентифiкуе суггеве викривлення, якщо таке icHye,

ДУДИТОРСЬКА ФIРМА (АУДИТ-СТАНДАРТD

a._._

_._._._

СВlДОЦТВО АПУ Ns 3345

.-.-.- -._a

Викривлення можугь буги результатом шахрайства або помилки; вони ввrDкаються
суттевими, якщо окремо або в сукупностi з iншими викривленнями, як обrрунтовано очiкуеться,
вони мож)ль впли;ати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на ocнoBi цiеi
фiнансовоТ звiтностi.

t

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог мсА, ми використовуемо професiйне судження та
дотримусмось професiйного скептицизму протягом всього аудиту.
KpiM того, ми:
. iдентифiкуемо та оцiнюемо ризики суггевого викривлення фiнансовоi звiтностi внаслiдок
шахрайства чи помилки, розробляемо та виконуемо аудиторськi процедури щодо таких ризикiв, а
також отриму€мо аудиторськi докази, що с достатнiми та прийнятними для забезпечення пiдстав
для висловлення нашоi Думки. Ризик невиявленнЯ с)iтгевих викривлень внаслiдок шахрайства е
вищим, нiж ризик невиявлення суггевого викривлення в результатi помилки, оскiльки шахрайство
може вкJIЮчати змовУ, пiдробку, навмиснi упущення, неправильне трактування або нехтування
заходами внутрiшнього контролю;
. отримуемо розумiння системи внугрiшнього контролю, яка мас значення для аудиту, з
метою розробки аудиторських процсдур, якi е прийнятними за даних обставин, €rле не з метою
висловленНя думки щодо ефективностi системи внугрiшнього контролю Товариства;
. оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обfрунтованiсть облiкових
оцiнок i пов'язаних з ними розкритгiв iнформачii, зроблених управлiнським персонrrлом;
. дохОДИмо висновку щодо прийнятностi застосування управлiнським персонаJIом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на ocHoBi
отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок про те, чи icHyc сутгева невизначенiсть щодо
подiй абО умов, якi постаВили б пiд значний cyMHiB можливiсть Товариства продовжити
безперервнУ дiяльнiсть. Якщо мИ доходимо висновку щодо iснування такоТ суrгевоТ
невизначеностi, ми повиннi привернуги увагу в свосму звiтi аулитора до вiдповiдних розкриттiв
iнформачii У фiнансовiй звiтностi або, якщо Taki розкриття iнформачii с неналежними,
модифiкувати свою Думку. Нашi висновки rрунтуються на аудиторських док€вах, отриманих до
дати нашОго звiтУ аудитора. BTiM майбугнi подii або рлови мож)ль примусити Товариство
припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi.
. оцiнюсмо загальне подання, структуру та змiст фiнансовоi звiтностi вкJIючно з
та подiТ, що покладенi
розкрит:tями iнформацii, а також те, чи показуе фiнансова звiтнiсть операцiТ
вiдображення.
так,
в основу ii складання,
щоб досягти достовiрного
Ми повiдомляемо тим, кого надiлено найвищими повнов:r>кеннями, iнформаuiю про
запланований обсяг i час проведення аудиту та суггевi аудиторськi результати, вкJIючаючи будьякi суггевi недолiки заходiв внугрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми такоЖ надаемО тим, когО надiленО найвищимИ повновzDкеннями, твердження, що ми
виконаJIи вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомлясмо iM про Bci стосунки й iншi
питання, якi могли б обгрунтовано ввeuкатись такими, Що впливають на нашу незurлежнiсть, а
також, де це застосовне, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

РОЗДЛ П. ЗВIТ IIРО НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТI ЩОДО РttlНИХ ЗВIТНИХ

мшIх

Управлiнський персонzlл несе вiдповiда:lьнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформаuiЯ
.-чдuurо.ъ з iнформачii, яка подасться до Нацкомфiнпослуг згiдно кпорядку надання звiтностi
публiчного права,
фiнансовими компанiями, фiнансовими установами - юридичними особами
якi за свотм
господарювання,
суб'сктами
особами
!овiрчими товариствами, а також юридичними
нормативно_
та
законами
визначену
мають
правовим статусом не е фiнансовими установами, аJIе
правовими актами .щержфiнпослуг або Нацкомфiнпослуг можлlивiсть надавати послуги з
послуг
фiнансового лiзингу>> (розпорядження .щержавноi koMiciT з реryлювання ринкiв фiнансових
УкраТни вiд N384б ъiд 26.09.2017 року), але не мiстить фiнансовоТ звiтностi та нашого звiту
аудитора щодо неi.

Iнформацiя фiнансовоТ установи станом на Зl .12,201 8 року скJIадаеться з:
ТитульниЙ аркуш iнформацii фiнансовоi компанii за 1,2,З,4 квартал 2018 року;
Довiдка про-обсяГ та кiлькiсть укJIадених та виконаних договорiв з надання фiнансових
послуг за |,2,З ,4 KBapTiuI 20 1 8 року;
та Ьиконанi договори з надання коштiв у позику, в тому числl l на
про

Довiдка

укJIаденi

умовах фiнансового кредиту за1,2,З,4 KBapTmI 2018 року;

АУДИ'ГОРСЬКА ФlРМЛ кАУ!ИТ_СТАН!АРТ>

Iнформацiя щодо структури основного капiтаJIу фiнансовот
установи

кварт:rл 2018 року;

за

a
7,2,з,4

наша думка Щодо фiнансовот звiтностi не поширюеться на iншу iнформацiю та ми не
робимо висновок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiеТ iншоТ iнформацiТ.
у зв'язку з нашим аудитом фiнансовот звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е ознайомитися з

iншою iнформачiею та при цьому розглянуги, чи icHye с),тгева невiдповiднiсть мiж iншою

iнформацiею i фiнансОвою звiтнiСтю абО нашимИ знаннями, отриманиМи пiд час аудиту, або чи
ця
iнша iнформацiя виглядае такою, що мiстить суггеве викривлення. Якщо, на основi-проведеноi
нами роботи, ми доходимо висновку, що icHye суггеве викривлення цiеi iншоi iнформацii, ми
зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких
фактiв, якi б необхiдно було вкJIючити

до звiту.

РОЗДЛ ПI. ЗВIТ BIДIOBIДIO З IНШИМИ ЗЛКОНОДЛВЧИМИ ТА

НОРМАТИВНИМИ ВИМОГАМИ

l.

OcHoBHi BidoMocmi про Товарuсmво (mаблuця 1):

повна назва

о

Код еДРПОУ
Мiсцезнаходження
Дата державноТ реестрацiI
змiн до установчих

.Щата внесення

докумецтiв
Перелiк лiцензiй (дозволiв) Товариства
провадження певних видiв дiяльностi iз

з€вначенням

TepMiHy tx дiТ.

Види дiяльностiза КВЕД
Керiвник
Головний бухгалтер

l
Табл
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ к1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО
ЦЕОБХIДНИХ КРЕД4ТIВ)

з9861924
010l0, м. КиiЪ, площа Арсенальна, l-Б
26,06.2015 року Nэ l0701020000005841
Протокол JЪ l2104 вiд 1 8.04.20l 8 року

l

свiдоцтво про внесення до реестру фiнансових установ
IK Ns146 вiд 20.10.2015р., реестрацiйний N9
16|0З223, код фiн. установи lб
Лiцензiя Нацкомфiнпослуг на провадження
господарськоТ дiяльностi з надання фiнансових послуг,
зокрема, надання коштiв у позику, в тому числi i на
умовах фiнансового кредиту, розпорядження
Начкомфiнпослуг Ns3462 вiд 24.1 2.20 1 5 року.
Розпорядженням Нацкомфiнпослуг вiд 26.0 1 .20 1 7 Jф
l63 кПро переоформленнrI деяким фiнансовим
установам дiючих лiцензiй, у зв'язку зi звуженням виду
господарськоi дiяльностi, що пiдtягае лiцензуванню>
автоматично переоформлено лiцензiю 26.0 1,201 7 року

серiя

безстроково.
64,92 Iншi види кредитування - основний
64. l9 Iншi види грошового посередництва
Кривич IBaH Сергiйович (Наказ J',lb3-K вiд 28.04.20lб

року)
Анопченко Олена BiKTopiBHa (Наказ Np2ll12-20|6-K вiд
2|.l2,2016 року)

Кiлькiсть працiвникiв
lз
l. Розкрummя iнформацii у фiнансовiй звimносmi.
СтаноМ на З1.12.201 8 рокУ на балансi Товариства у складi необоротних активiв облiковутоться
нематерiалЬнi активИ у cyMi 298 тис.гРн. (п.6.1.1. ПримiТок), ocHoBHi засоби - 16з0 тис.грн.
(примiтка 6.|.2), У складi оборотних активiв облiковуються -дебiторська заборгованiсть за ,ouupr,
роботи, послуги у cyMi 42109 тис. грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть у cyMi l l l l20 тис.
грн., дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами
- 425 тис.грн. та з
бюджетом - б тис.грн. Сума у розмiрi 74 тис. грн. - це грошi та ix еквiваленти (примiтка 6.1.4).
Загальна BapTicTb активiв становить 155662 тис. грн.

АУДИТОРСЬКА ФIРМА <АУДИТ-СТАНДАРТ)

a.-.- _.-.-,-

а

Iнформацiя лцоdо зобов'язань.
Щовгостроковi зобов'язання та забезпечення станом на з1.12.2018р. вiдсугнi.
В складi поточниХ зобов'язанЬ облiковуетЬся кредитОрська
заборговаНi"r" .u товари, роботи,
ПОСЛУГИ В cYMi 95l3l ТИС. ГРН.; ПОТОЧНа КРеДиторська
заборгованiсть ru ро.рч*у"ками з бюджетом в
cyMi 1176 тис, грн; потоЧнi забезпечення (рЪзерв вiдгryсток)
- l95 тис.грн. та iншi поточнi
зобов'язанНя в розмiрi 2З262 тис. грн (основна
з'яких договiр позики з учасником на суму
"u"brnu
16950 тис,грн. та вiдсотки). Загальна сума поточних
зобов'я.чп".rчпо" ила 1l9764тис. грн.
Iнформоцiя
уmосовно фiнансовоzо резульmаmу.
ЧистиЙ дохiд вiд решiзаuii продукцii; cTaHoBilB 214050
тис.грн., iншi операцiйнi доходи
21ЗЗ'19 ТИС,ГРН,
.О..rОдuр"iкоij дiяльностi становили 415ý45 тис. грн.
Ч"]Рu]'
за piK одержано
прибугоК в розмiрi 9499_ тис. грн. Витрати з податку на
прибугок становили 2085 тис.грн.
Iнформацiя d9 \вimу про рух ?роuловuж кошmiв (зi прялtч.л,t
меmоdом).
Рух коштiв вiд операцiйноi дiяльностi товариства B-20l8
(29205)тис. грн., вiд
роцi
iнвестицiйНоТ дiяльноСтi
(4б) тис.грн., вiд фiнансовоТ дiяльностi "-uдi.
2gl49 тис.грн. Чистий рух
коштiв за звiтний перiод ( l02) титс.грн.
Залишок грошових коштiв та ix еквiвалентiв на з1.|2,2О18
року на рахунках у банках скJIадас
74 тис. грн,
Iнформацiя do Звimу про власнuй капimал (злtiнuу власному
капimалi)
ВЛаСНИЙ КаПiТаЛ На КiНець звiтного перiоду .Йчдч.
358-98 ,"". .fn., що складасться з
зареестрованого стат)Лного капiталу ТовариСтва
у cyMi 25000 тис. грн., нерозподiленого прrОу.*у у
cyMi 10913 тис.грн. та неоплаченого капiталуу
l5,r". ,pn.
"y"l
Таким чином, облiк власного капiталУ Ъiдпо"iдае
вимогам облiковоi полiтики Товариства та
нормативним актам, якi чиннi в YKpaTHi, облiковi
данi достовiрнi та тотожнi даним бi"ur.о"Ьi.
звiтностi.

3, З ]пеmоЮ формуваннЯ професiйноzо суdнсення mа вuсловлення dумкч
ulodo
dоmрuмання суб'екmом zоспоdарювання полоilсень законоdавччх
mа
нормаmuвнчж акmiв,
вidповidнО dо Меmоduчнuж
рекоМенdацiй tцоdо iнфОрмацi'ц яка сmосуеmься ауdumу за 20I8 piK
СУб'еКmiВ zОСПОdаРЮВаННЯ, НаzЛяd 3а якчJпч зdiйiнюе
Нацкомфiiпослуz, за резульmаmаJпч
ауdumу рiчноi звimносmi mа звimнuх dанчх
фiнансовчх усmанов за 2018 pik, заmверdнсенчх
РозпоряdМсеннмil НацiоналЬноI KoMicit, ,цо ,Ъiй"пrе
dерлrcавне реzуЛювання у сферi
фiнансовuх послуZ м257 Bid 26.02.2019 роrrу, HadaeMo насmупну iнформацiю Товарuсmварuнкiв
ulodo

dоmрu,лrtання суб'екmом zоспоdарювання Bu*oz законоdавсmва:

I

3,1, Щоdо формування (змiнu) сmаmуmноzо капimалу
Товарuсmва, tцоdо розкрummя
iltформацii tцоdо поряdку формування сmаmуmноzо капimалу (iсmорiя
похоdнсення кошmiв);
ulodo розкрummя dеrcерела похоdхсення ctoladoBux часmuн
власноzо капimшtу (капitпtш

у

dооцiнкаж, внескч do dоdаmковоzо капimалу):
СтаноМ на 3l груДня 2018 року Стафний капiтал Товариства
скJIада€

25 000 000,00 грн.
(ДвадцятЬ п'ять мiльйонiв грн. 00 коп.), та
сформовчп"й
грошовими коштами, що
вiдповiдае вимогам чинного законодавства та встановленим "r*.чно
нормативам, аJIе не в повному обсязi.
Станом
3_1j11?016 року зареестрований стат5rгний капiтал Товариства
з обмеженою
ВiДПОВiДаЛЬНiСТЮ ''"_
Kl БЕЗПЕЧНЕ АГЕНiСТВО нЕоБхIfrих крЕдитIв> становив 8 000
000,00

еД"'' )ЛаСНИКОМ
lЦ1,
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

е-

-

з

юридична
товдриство
-ФIНАНС> особа
оБмЕжЕною
(СТАНДАРТ
Код еДРПОУ Зg7ЗЗЗ5, частка

в стацлному
КаПiТаЛi 8 000 000,00 ГРН абО 100 %. Згiдно банкiвськоТ
виписки Ат (АртЕм Бднк> вiд
0з.07.20l 5 рокУ Засновником було внесено 8 000 000,00 грн.
СтаноМ на 3l груДня 2017 року згiдно
рiшення единого )ласника Товариства Стаryгний
капiта,гl Товариства було збiльшено ло 20 000 0Ь0,00 .рr.
1Дuuдц"ти мiльйонiв грн. 00 коп,), за
рахунок додаткових BHecKiB )ласника. (Протокол }lbl4107 вiд 14.07 .2017
року). Станом на з 1. 12.2017
року фактично внесено грошовими коштами 4786 тис.грн., що пiдiверджено банкiвською
ВИПИСКОЮ IIAT КБ КПРИВАТБАНК) ПО
РахУнку 265040526002i8 за.r"рiод'""р.,ень 2017 року _
грудень 20l7 року на суму 4 786 000,00 .р".
ТакиМ чиноМ станоМ на З1.12,2017
року статугний капiтал сформований у cyMi 12786тис.грн.
Неоплачений стат}тний капiтал становив 7 2i4,0rЙ...рr,
ПротягоМ першогО квартаJIУ 20_18
рокУ сдиним )..{асником Товариства було внесено до
стат)лного капiталу кошти у повному обсязi. Пiдтверджеп"",
е банкiвськi виписки з рахунку
"о.о

АУДИТОРСЬКА ФIРМА (АУДИТ-СТАНДАРТD
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АТ КБ (IIРИВАТБАНК). На виконання зобов'язань з формування статугного
капiталу, сдиним учасником Товариства - ТОВ (СТАНДАРТ ФIНАНС) у лютому 20l8 року було

Jф26504052600258 в

внесено 1124 тис.грн., згiдно платiжних дорr{ень NsJф38,39 вiд 21.02.20l8 року, Nч40 вiд 22.02.20l8
року, JФ41 вtд2З.02.2018 року, Nч42 вiд 24.02.2018 року, N9}ф4З,44 вiд26,02.20|8 року, JФ45 вiд
27.02.2018 року.
У березнi 2018 року було внесено 3804,5 тис.грн., згiдно платiжних дорr{ень NsJ\b46,47 вiд
02,03.2018 року, Ns48 вiд 03.03.20l8 року, JtlЬNч49,50,51 вiд 05.03.20l8 року; МJ\Ь52-5З вiд 07,03.20l8
року, Nч54 вiд 08.03.20l8 року, NsNs55-59 вiд 09.03.20l8 року; NsNs60,6l вiд l0.03.20l8 року; Nэ62
вiд l2.0З.20l8 року, Ns63 вiд 14.03.20l8 року, J\Ъ64 вiд 26.03.2018 року, J\b65 вiд 30.03.2018 року.
У KBiTHi 20l8 року було довнесено 228515 тис.грн. в рахунок остаточноi сплати статутного
капiталу, згiдно Протоколу }lb17107 вiд 14.07.20l7 року, платiжнi доручення NsNs67-76 з 06.04.2018

року по l8.04.2018 року.

Таким чином, станом на

l8

квiтня 2018 року статугний капiтал товариства у розмiрi
коштами )п{асниками у повному обсязi у

20 000 000,00 грн, бу" сформований грошовими
вiдповiдностi до вимог чинного законодавства.

18 квiтня 2018 року за рiшенням единого r{асника Товариства - ТОВ (СТАНДАРТ
ФIНАнс), код сДПоУ 397з3345 (протокол Nчl2/04) було збiльшено статугний капiтал
Товариства до 25 000 000,00 грн. (,Щвадцять п'ять мiльйонiв гривень 00 копiйок), за рахунок

внесення додаткових коштiв единого )ласника у cyMi 5 000 000,00 грн. (П'ять мiльйонiв гривень 00

0

копiйок).

На

на

виконання рiшення ТОВ кСТАН.ЩАРТ ФIНАНС)
рахунок Товариства
Ns26504052600258 в АТ КБ кПРИВАТБАНК) у KBiTHi 2018 року було внесено 20б8 тис.грн.
(платiжнi дор)л{ення J\Ъ]ф77-82 ьiд25-28 квiтня 2018 року). У TpaBHi 2018 року було внесено 500
тпс.грн. (платiжнi дорrIення Ns8З вiд 02.05.2018 року та J',lb84 вiд 0З.05.20l8 року).У червнi 20l8
року було внесено 1348 тпс.грн. (платiжнi дорl,чення JфN86-90 з l1 по 19 червня 2018 року). У
грулнi 20l8 року було внесено 10б9 тис.грн. (платiжнi дор)л{ення NsNs91-94 з l l по 17 грулня 2018
року).

Таким чином, станом на З1.12.2018 року, на виконання протоколу Nэ12/04 вiд 18.04.2018
року було внесено учасником 4985 тис.грн. Неоплачений капiтал становив l5 тис.грн.

03 грулня 2018 року единим }часником Товариства було прийнято рiшення про продаэк
у розмiрi l0% статугного капiталу ТОВ к1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХIДНИХ
КРЕД4ТIВ>>. Станом наЗ1.12.2018 року статутний капiтал товариства у розмiрi 25 000 000,00 грн.
частки

був розподiлений наступним чином:

Розмiр внескy, грц.

Таблиця2
Розмiр частки, 7о

22 500 000,00

90,00

АКIЦОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (зАКРИТИИ
нЕд{вЕр си ФIковлнIдl BEHtIyPHIпl
к орп орАтивнIпl IHBE с тиII fiп*fr I
ФошI (ФЛЕш>

2 500 000,00

10,00

Всього:

25 000 000.00

l00.00

Учасник
ТОВ (СТАШАРТ ФIIIАНС>, код €.ЩПОУ
39733345

3.2. Вidповidнiсmь розмiру власно?о капimму

пр ав

ов

lLu u акm(шt u На цкомф iH послу z

Bt1-1|,|oza-t||,

усmановленшм нормаmавно-

Власний капiта_гl ТОВ (l БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХIДНИХ КРЕД4ТIВ) станом на
З1.\2.2018 року скJIадае 35898 тис. грн., що скJIадаеться з зареестрованого капiталу - 25000 тис.
грн., нерозподiленого прибугку у cyMi 1091З тис.грн. та неоплаченого капiталу у cyMi l5 тис,грн.
Резервного капiталу не створювaUIось.
На нашу думку, розмiр власного капiталу ТОВ к1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХIДНИХ
КРЕДИТIВ) за даними фiнансовоi звiтностi станом на З1.12.201 8 року вiдповiдае вимогам п,l, Розд.
XI <Положення про державний реестр фiнансових установ) (Розпорядження .Щержкомфiнпослуг JФ
41 вiд 28.08.2003 року iз змiнами).
3.3. Щоdо dоmрuл,лання обов'язковuх крumерii i нормаmuвiв dосmаmносmi капimалу mа
плаmоспромолtсносmi, лiквidносmi, прuбуmковосmi, якосmi акmuвiв mа рuзuковосmi операцiй,

АУДиТоРСЬКА ФIРМА
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dоdернсаttня iHutux покаnнuкiв

акmuвалru:
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вuлlоz, лцо обмеilсуюmь рuзuкч за операцiялlч

з
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фiнансовl1,1|/rч

ТОВ К1 БЕЗtIЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХIДИХ КРЕДИТIВ)) станом на З1.12.2018
року
внесено до державного реестру фiнансових установ,
управлiнський персонал дотримуеться
нормативiв, встановлених нормативно-правовими актами, зокрема п. з4, Лiцензiiнuх
умов

проваdэюення еоспоdарськоi'diяльносmi з наdання
фiнансовuх norny) @piM професiйноt diяльносmi на
рuнкУ цiннuХ паперiв), заmверdасенuх Посmановою КМУ Np9 ] 3 Bid 07. 1 2.20i О ро*у щодо дотримання

фiнансовою установою на буль-яку даry обов'язкових критерiТв

i нормативй до"rurпостi капiталу
платоспроможностi, лiквiдностi, прибугковостi, якостi активiв та
ризиковостi операцiЙ,
додержанНя iншиХ показникiВ i вимог, що обмежують ризики за операцiями з
фiнансовими
активами, установлених законами та./або нормативно-правовими актами Нацкомфiнпослуг,
а також
вимог законодавства щодо формування резервного капiталу та iнших обов'язков"i p"."p"i".

та

Таблиrц
Назва коефiцiснтiв

оефiчiснт загальноi
lKBulнocтl
Коефiцiент абсолютноi

Показники лiквiдностi

Нормативне
значення

Станом на
з

1

.l2.20l

8

3

Станом на
з1.12.2011

Ф.1 рядок 1195/
Ф.1 рядок 1695
Ф.1 рядок

1

160+ рядок l 165l

Ф.l рядок

1695

Показники фiнансовоi стiйкостi

цiент покриття

'язань власним

коефiцiент фiнансовот
атоспроможностi,

на

Ф.1 (рядокl595+ рядок 1695/
Ф.1 рядок l495

Ф.1 рядок

1495 /

Ф.1 рядок 1900

пiдставi значень, розрахованих вище коефiцiентiв, можJIиво

охарактеризувати

фiнансовий стан Товариства на 31.12.20l8 р., як задовiльний.
Значення показникiв на звiтну даry балансу дозволяе свiдчити про майже
достатнiй piBeHb
як загальноi лiквiдностi, piBeHb покриття зобов'язань власним капiталом та
фiнансовоi cTiikocTi
(aBToHoMii). .Щинамiка наведених показникiв
фiнансового стану свiдчить про наявнiсть
можJIивостей продовжувати Товариством свою
фiнансово-господарську дiяльнiсть у найближчому
майбугньому. Товариство мае можливiсть розрахуватись по вимогах *р"д"rорi" та по cBoix
поточних зобов'язаннях поки що без загрози порушень структури капiталу.

па аdекваmносmi сфорчtованчж
резервiв вidповidно dо зоконоdавсmва:
товариством не створювztлось резервного капiталу Hi 2018
у
роцi, Hi ранiше, що свiдчить про
неврацвання вимог норм чинного законодавства та Стаryry Товариства,
резерви с5rмнiвних боргiв не формувались, що е пiдставою для надання думки iз застереженням.
3.4. ЩоdО форtпуванНя, веdення облiку, dосmаtпносmi

3-5. Щоdо всmановленuх фiнансовuх норл|аtпuвiв mа засmосованчж захоdiв вплuву dо
фiнаttсовоi zрупu, у разi вюdеrcення qlб'еюпа zоспоdарювання do mако'i:
ТОВ Kl БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХIД{ИХ КРЕДИТIВ у не вхоdumь dо
ерупu.
фiнансовоi'

коd за

3.6. Щоdо сmрукmура iнвесmацiйноzо порmфелю iз зазначеннмl,
реквiзumiв елimенmа (назва,

€ДРПОЦ,

сумu, ознакu фiкtпuвносmi.
Фiнансовi iнвестицiТ на балансi Товариства вiдсугнi.

АУДИТОРСЬКА ФIРМА

(АУДИТ-СТАНД4РТ))

СВIДОЦТВО ДПУ Ns 3345

''-'-'-'-'3,7,

,-,-.- - -a

Щоdо заборонu зulучення фiнансовuх акmuвiв Bid
фiзuчнчж осiб iз зобов'язаннялt ulodo
lшсmупноzо ix повернення:
Протягом 2018 року ТОВ Kl БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО
НЕОБХrДНИХ КРЕflИТIВ> не
зirлучыIо фiнансовi активи вiд
фiзичних осiб.
Товариство дотримуеться вимог щодо заборони зirлучення
фiнансових активiв вiд фiзичних
осiб iз зобов'язанням щодо наступного ix повернен"",
уaru"о"лених пунктом з8 Лiцензiйних умов J1ц
91З, а саме: <ГосПодарськУ дiяльнiсть з надання
фiнансових послуг у частинi з:rлучення фiнансових
активiв вiд фiзичних осiб iз зобов'язанням
щодо наступного ix повернення мож},ть провадити
кредитнi спiлки викJIючно пiсля отримання вiдповiдноТ
лiцензii. Iншим фiнансовим установам
забороняеться заJIГIення фiнансових активiв вiд
фiзичних осiб iз зобов'язанням щодо наступного tx
повернення).
3,8, Щоdо сумiщення проваdсrcення BudiB еоспоdарсько'i
diяльносmi:

ТовариствО дотримуетЬся обмежень щодо

"у"пiщ""п"
дiяльностi, установленого пунктом 37 Лiцензiйних
уrо* МЯtЗ.

провадження видiв господарськоТ

3,9, IItoDo наdання фiнансовuх послу2 на пidсmавi dozoBopy

у

вidповidносmi

do
законоdавсmва mа BHympiulHix правuJl наdання
фiооп"о"о* послуz суб'екmом zоспоdарювання:
ТовариствО надае фiнансовi послуги викJIючно на
пiдставi ло-.о"ору,
вiдповiдас вимогам
cTaTTi б Закону <про
"кий
фiнансовi послугч та державне регулювання ринку фiнансових
послуг), стаття
18 Закону <Про захист прав споживачiв>,
роздiлу li Закону <<Про споживче кредитування)), cTaTTi
щку та положенням внутрiшнiх правил падuпп" фiнансових послуг Товариством.
3,10, Щоdо розмiulення iнформацit no
веб-саййi @еб-imорiнцi) mа забезпечення ii
"ni"nory
акmуальносmi:

Товариство надае клiентам iнформацiю вiдповiдно
до статгi 12 Закону УкраТни кПро
фiнансовi послугИ та державНе регулювання ринкiв фiнансових послуг)), та
розмiщус iнформацirо,
ВИЗНаЧеНУ ЧаСТИНОЮ ПеРШОЮ cTaTTi 12 ЗаЗНаЧеного
закону, на веб-саИri, htрr,Йуa.Ёаit.uu-..u
забезпечуе ii актуальнiсть.
3.I1. Щоdо прайняmmя pitлeHb
у разi конфлiкmу iHmepeciB:
Товариство дотримуеться вимог сЪатгi tO Закону ПрЬ
бiнансовi послуги щодо прийняття
рiшень у разi конфлiкry iHTepeciB. Протягом звiтного п"рiоду ," бупо
фактiв виникнення конфлiкту
iHTepeciB.

3,12, ЩоDо
_вidповidНосmi прutПitцень, у якчХ зdiйснюеmься суб|екmом zоспоdарюваltня
обслуzовуваннЯ клiенmiв
(спосrcuiачiв), dосЙупносmi dля осiб з iнва,lidнiсmю
mа iHulux
маломобtцьнuх zруп населення вidповidно do dipMcaBHux
буdiвельнчж Hopьt, правчJ, i сmанdарmiв,
tцо dоку,uенm(UlьнО пidmверdеrcу€mься
фщiвцем з пumань mежнiчноzо обсmесrcення буdiвель tпа
споруd, якuй мое квалiфiкацiйнuй серmiqi*аm:
за запевненнями керiвництвц прймiщення, що е в корисч/ваннi
та використовуються для
приймання та обслуговування клiснтiв вiдповiдають технологiчним
brro.uп,t ,у"*rу 28 кЛiцензiйних
умоВ провадженНя господаРськоi дiяльностi з надання фiнансових ,ro"ny" (KpiM професiйноi
дiяльностi на ринку цiнних паперiв)> Ns 913 вiд 07 грудня 201б
року. у 20ls роцi Товариство не
здiйснювало обслуговування клiснтiв
зв'язку a rla.ru""ою *iп"*i"rю операцiй. Товариством
у
встановлено кнопку для викJIику спiвробiтника Товариства
piвoм з iнформацiйною табличкою про
моlшlивiсть використання кнопки виклику спiвробiтника
ма;lомобir"rrr", apyrru"1,1 населення.

3,13, Щоdо внесення суб'екmом zоспоdарювання iнформацi'i
про Bci cBo'i вidокремленi
пidрозdku do €duHozo depMcaBHozo
ре€сmру юраdччнчж осiб, фiзччнчж осiб - пidпрuемцiв mа
zpoMadcbkux формувань mа do ,щермсавноzо
реесmру фiнансовах усmанов вidповidно do BuMoz,
сmон о вле н uх

у

з

ако но daBc mв ом :

Вiдокремленi пiдроздiли у Товариства вiдсугнi.
3.14. Il|odo BHympiulHbozo конmролю mа внуmрiшньоzо ауdаmу:

В Товариствi створена Служба внугрiшнЙ.о uулrry, шляхом призначення внутрiшнього
аудитора кположенням про проведення внугрiшнььго аудиту (контролю)>,
р.дu*цi"
'poцy) якого
затверджеНа ЗагальнИми зборами
)ласникiв (протокол Np22/li вiд zi.12.2'0l6
Служба
внlтрiшнього аудиту в Товариствi, в цiлому, .ub"an"rye скJIадання
звiтностi, яка не
фiнансовоi
мiстить

суггевих викривлень унаслiдок шахрайства або пъмилки.
3,15, Щоdо облiковоi mа реесmруючоi сасmемч (проzрамне
забезпечення mа спецiальне
mехнiчне облаdнання), якi переdбачаюmь веdення облiку опiрацiй
з наdання фiнансовчх послуz
споJIсuвачOлt mа поdоння звimносmi do Нацкомфittпослуz:

дУДиТоРСЬкд ФIРМд

о.-.-._.-.-.у Товариства

(dУДиТ-сТднДдРТ))

сВIДоцТВо дIIУNg

3345

._._._._ _a

та рееструюча система (програмне забезпечен}ш та
якi передбачають ведення облiку операцiЙ з надання фiнансових

запровад}кена облiкова

СПеЦiаЛЬНе ТеХНiЧНе обЛаднання),

послуг споживачам та подання звiтностi до Нацкоцфiнпослуг.
3. 1 6.

Щоdо zomiBKoB uх розраху

HKilB :

Товариство не здiйснюе готiвкових розрахункiв.
3.17. Щоdо зберizання zрошовuх кошmiв i dокуменmiв mа наявносmi необхidнчх засобiв
безпекu (зокрема сейфа dля зберizання zрошовчх KotumiB, охоронну сuzна,лiзацiю mа/або BidпoBidHy
охорону):
товариство забезпечуе зберiгання грошових коштiв i докулtентiв та наявнiсть необхiдних
засобiв безпеки (зокрема, сейфи д-пя зберiгання грошових коштiв, охоронну сигналiзацiю таlабо
вiдповiдну охорону).

18. Щоdо розкрuпmя iнформоцii з урач)ванIrяJп вuлlоzu MiяcHopodttux сmанdарmiв
фiнансово| звimносmi BidHocHo MemodiB оцiнкu справеdлuвоi варmосmi акmuвiв фiнансовчж

компанiй:
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена на ocнoBi оцiнки за справедливою вартiстю
фiнансових iHcTpyMeHTiB вiдповiдно до мсФЗ 9 кФiнансовi iнструменти)), з використанням методiв
оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, дозволених МСФЗ 1З кОцiнки-за справедJIивою вартiстю>. TaKi
методИ оцiнкИ вкJIючаютЬ використаНня бiржовИх котирувань абО дu""* про поточну
ринкову
BapTicTb iншого аналогiчного за характером iHcTpyMeHry, аналiз
дисконтованих грошових потокiв або
iншi модеЛi визначеНня справеДливоi BapTocTi. Передбачувана справедлива BapTicTb
фiнансових
активiв i зобов'язань визначасться з використанням наявноi iнформацii про
ринок i вiдповiдних
методiв оцiнки.
Bci оцiнки та припущення Товариства щодо визначення справедливоi BapTocTi заснованi на
певномУ piBHi iepapxiT джерел iнформацii, якi розмежовуються за iT видами та якiстю, Товариство
застосовуе ринковий, дохiдний та витратний методи оцiнки в змежностi вiд класу активiв та
зобов'язань. Заразом, за iнших незмiнних умов, Товариство використовуе найвищий iз
доступних
piBHiB такоТ iepapxiT для визначення справедливоТ BapTocTi.

РОЗДIЛ ry. ДОДАТКОВА IНФОРМАЦIЯ
щоdо моilславосmi (спромосtсносmi) фiнансовоi ко.uпанii безперервно зdiйснюваmч свою
diяльнiсmь проmяzом найблuсtсчuж 12 мiсяцiв
припущення про безперервнiсть дiяльностi розгляда€ться аудитором вiдповiдностi
до Мсд
у
570 <Безперервнiсть> як таке, що Товариство продовжуватиме свою дiяльнiсть
близькому
у
майбугньому, не маючи Hi HaMipy, Hi потреби лiквiдуватися або припиняти iT.
управлiнський персонал Товариства плануе вживання заходiв для покращення показникiв
дiяльностi та под€lльшого розвитку Товариства.
Зiбранi докази та аналiз дiяльностi не дають аудиторам пiдставу сумнiватись в здатностi
Товариства безперервно продовжувати свою дiяльнiсть.
використовуючи звичайнi процедури та згiдно аналiзу фiнансового стану Товариства ми не
знайшлИ доказiВ про поруШення принЦипiв функЦiонуваннЯ Товариства. Але не вносячи
додаткових
застережень до цього висновку, звертаемо увагу на те, що в ykpaihi icHye невпевненiсть
щодо
можJIивого майбуr,нього напрямкУ внугрiшньоТ економiчноi полiтики, нормативно-правовоТ бази та
розвитку полiтичноI ситуацiI. Ми не маемо змоги передбачити можливi майбугнi змiни У цих умовах
та ik вплиВ на фiнансоВий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства.
Iнформацiя про пов'язанuх осiб.
Пов'язаними сторонами ввЕDкаються сторони, якщо одна сторона мае можливiсть
контролювати iншу сторону або здiйснювати суггевий вплив на прийняття
фiнансових та
операцiйнИх рiшенЬ iншоЮ стороною. Пов'язанi сторони Товариства вкJIючають
учасникiв,
ключовий управлiнський персонал, пiдприемства, якi мають спiльних власникiв та перебувають пiд
спiльним контролем, пiдприемства, що перебувають пiд контролем кJIючового
управлiнського
персоналу, а також компанiт, стосовно яких на Товариство е iстотний вплив.
У таблицi представлонi пов'язанi сторони Товариства:

_::1{:1l:: 1Y_*_ ]:i:,

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ КСТАН.ЩАРТ ФIНАНС)),

Таблиця 4
КОД

_

.

еДРПОУ

якого у статугному капiталi Товариства становить 100%,
що скJIадае 25 000 000,00
?T::_r_!:,_",1"]*u

ОперацiТ з пов'язанИми особами розкритi Примiтках (п.7.4).
у

так,

зокрема., директору Крuвuчу zс.- нараховано
- l29,6 тис.грн.

нарахованоТ заробiтноТ плати скJItlла

i

сплачено заробiтну плату, сума

Iнформацiя про наявнiсmь поdiй пiсля dаmч балансу, якi не знайашч
вidобрахсення у
фiнансово'i звimносmi, проmе моilсуmь маmч суmmевuй вплuв на фiнансовuй сmан
У лютомУ 2019 рокУ ТоВ (СТАндАрТ ФI}IАнС) було прийнято
рiшення про продzDк частки
у_ розмiрi 5О% статугного капiта.гlу ТОв к1 БЕЗПЕчнЕ дiвнтство riвоьхlдrих^крЕдиТIВ)

Кривичу IBaHy Сергiйовичу.
Протоколом Ns28/02 вiд 28.02.2019 р9ку було затверджено нову
редакцiю Статугу товариства
та призначено керiвником Стензю ,Щмитра Вiталiйовича (Ъаказ Ns2O-к вiд
2S.02206 ро*у). Tu*r"
чином станом на момент перевiрки
Товариства
е:
)ласниками

Учаснцк
ТОВ (СТАНДАРТ ФIНАНС>, код еДРПОУ

Розмiр частки. 7о

21250 000,00

85,00

2 500 000,00

10,00

1 250 000.00

5,00
100,00

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (ЗАКР

нЕд{вЕрсиФIковАнI,ill вЕIгIурниЙ
К

ОРПОРАТИВНIДl IHB

ЕС

ТИЦЙШШ1

Кривнч IBaH Сергiйович
Всього:

5

Розмiр впескy, грн.

25 000 000.00

по заявi управлiнського персоналу пiсля дати балансу були вiдсугнi подiт,
що мож)ль мати
сугтевий вплив на фiнансовий стан Товариства,
РОДIЛ Ч. IHШI ЕЛЕМЕНТИ

OcHoBHi вцомостi про аудиторську
фiрму:

Табл
Код за

е[РПОУ:

з2852960

номер i дата видачi Свiдоцтва про внесеншI ло Реестру
аудиторськИх фiрМ та аудиторiв, виданого Аудиторською
п.lлатою Украiни;

свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi

Nч 3345, рiшення АудиторськоТ палати

украiъи

Jrъ

9 вiд 26.02.2004.

Номер бланку 0795, Рiшення АПУ ]ф36214 вiд
25.06,l8, дiйсне до З1.12.202З

Роздiл:

ДЯЛЬНОСТI

Включено

ло роздiлiв Ресстру аулиторiв та

СУБ'еКТИ

АУДИТОРСЫ(ОТ

Роздiл:

суб'ектiв

аудиторськоi дiяльностi пiд реестрацiйним номером 3345

СУБ'еКТИ АУДИТОРСЬКОi
ЯК МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ
оБов,язковиЙ Аудит ФIнАнсовоi
ДIЯЛЬНОСТI,

ЗВIТНОСТI
Роздiл: СУБ' еКТИ АУДИТОРСЬКОi
ДЯЛЬНОСТI, ЯКI МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ

оБов,язков иЙ лу дит ФIнАнсовоi
звIтностI пIдприемств, що стАновлять

АУДИТОРСЬКА

ФI

РМА (АУДИТ-СТАНДАРТ)

СВlДОЦl'ВО АПУ

Nlr 3345

СУСПIЛЬНИЙ IHTEPEC

Прiзвище, iм'я, по батьковi аудиторiв, що брали )часть в
аудитi; номер, серiя, дата видачi сертифiкатiв аудитора,
виданих Аулиторською п€Iлатою Украiни:

- дата та номер договору на проведення аудиту

дата початку аудиту
_ дата закlнчення
_

аудитор Титаренко В.М. (сертифiкат
аудитора Ns 006083, серiя кА>);
аудитор Муратова К.В. (сертифiкат аудитора
Л! 007125, серiя кА>)

24.01.2019 Np 12-22119

28.01.20l9

l3.03.20l9

р.

Партнер з аудиту
,Щиректор

ТОВ (АФ (АУДИТ-СТАНДАРТ)

Адреса аудитора: Украihа, 04080, м.
Щата складання аудпторського

В.М. Титаренко

нзе, буд. 2-6/32. Лiт.

<сА>

Додаток l
до Нацiонuьного полохення (стандарry)
бухгшерського облiку l "Зшrutьнi вимоro до фiншсовоi звiтностi"

коди

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВIДАЛЬНIСТЮ

ПuЕIрисмство

нЕоБхIдних крЕдитIвl,

"1 БЕЗПЕЧНЕ

киIВ

Тариторiя

!ата

АГЕIIТСТВО

(piK, мiсяць, чис
за е.ЩРПОУ
за

z0l

з986 l 924

КоАТУУ

63

Органiзацiйно-правова форма господарювання
Товариство з обмехеною вiдповiда.ltьнiстю
за копФг
Bп-l економiчноi дiяльностi
ltsltll
за КВЕ.Щ
l lз
середня кiлькiсть працiвникiв
\:реса, телефов
площа дрсеншьна. l-Б, м.Киiв, 0l0l0
22l2483
-;:ltниця вимiру: тис. грн, без десяткового знака (oKpiM роздiлу Iv Звiry лро фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) (форма Nч2),
]шовl

Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
3l грулпя 2018
Форма

I. Необоротнi

l

240
64.92

шiтинцi):

лоложеннями (стандартами) бухга.llтсрського обrliку
мiжнаролltими станлартами фiпансовоi звiтностi

в

l0l37200

пока:}ники якого наводяться в гривнях з копlиками)

_-L]аде}lо (зробити позначку "v" у вiдповiднiiл

!

8 ll2

Лil

Кол за

!КУ,

актвви

накоIlичена

:iэзавершенi KaniTa;tbHi iнвестицiТ
xHoBHi засоби

:3aстицlltllа HepyxoмlcTb
lсяа

lнвестицlиноI

Знос iнвестицiйноi
_ _ вгостроковi бiологiчнi аюиви

довгострокових бiологiчних аmивiв

нжопичена

бiологiчних активiв

_ згостроковi фiнансовi iнвестицii:
.. ,,б tiковуюrься за методом y,lacTi в каlli]алi

,lttx

пiлприсмс,тв
!наестиц!|

--

_,lстроченi податковi активи
-l

- :jтрочеп!

аквlзицlинl

.lu]oK коштlа у

-

.лшi необоротнi активи
. .

ього ]а

активи

:очнl оlологlчнl

аmиви

, .оlиIи
_

'

li

-,с:

"1ебiторська
],il

заборговаlriсъ за розрахуllками:

виданими авансами

] оюдr(етом

доходlв
,if,

lll l20

I]ýIочIIа

:очIri фi

lнвеflицll

та !х еквlв;Ulенти
.

lBKa

1хуlIки

в бапках

ти
_J

lкa

! тому числl

в:

percpвax довгострокових зобов'язань

збиткiв або

налсжних виIUIат

iнших с

iЫi оборотнi

активи

Г"ri*"прgдlццrlgдрJцДд!Ц}цд

ковпйr<qцЩgд

Вилучений капtтал

Усього за

ти банкiв

t,:lшiдовго9I!9ýоЦ,.бов'дэз!ц

lнвестицlиtц

заборгованiсть за

й;;р"дr*р"*а

числi з податцу_.1g
нками з оплати

гl оточ tl i заб сз п сч с нн я

rЫi norouнi

KoMiciйrri

дохоц!]jц

зобо"'яза,н"

,даgдц9цдц

Керiвllик

Головвий бухгалтер

r-йй""**

"

порядку, встановлепоМУ

:\..>=
Йr,п" оцчrrоr,
)л L
'.g>У +7л

Х.>;,

_-:

"rrкоlIавчоi

S. -..ý-,
,\ _-' /z

..Ф: _=Юр]а, кr,в 1лr ]-ýЁ"'/оу

?оа6.19&_-у

..

вS,Ф"во реа

ко,

2018l12lзt
з986 1 924

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
за
PiK 2018
Р.

Стаття

47 016
Ba"|loBa

валова с
t-

обlвryгк-ть реалiзованоi продукцii

тостtв"ообiт- послчг)

чцлi

понесенi збumкu зq сmраховuлrч вuплаmалrц

214 050
_'

_,

' .,:illlРапч)

Bid ЗМiltu

1,

резервах dовzосtпроковltх

Bid змiнu iHtuux

Lvlrul lнlцuх

v mо-uу

валова

.,,,]j

.

21з з,79

чuсli:

fuпd Bid zviHu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
с,прred-лuвою варmiсmю

,

,i. - --_] ,:ellBic,ttozo
вuзtrання бiо,лоziчнuх акmuвiв
,bKoi'

Вrгратп па
v mо-wу

пооdvкuii'

i

буг
228 8,74

чuсli:

мrпрапlч Bid zчiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за

с праreО-тцвоtо вар mi с mю

вчrпрапч Bid первiсноzо вuзнання бiолоziчнах акmuвiв
Фiпан совн й рез!,,пьтат вiд операцiйноi дiяльностi:

збиюк
}лrасп в капlт€UIl
l .]оходи

htшi доходи
у пto.tty чuс-li:

doxid Biil б:tоеоdiйноt Dопомо?ч

Фiпансовi ви
частl в KaпlT€uIl

i

4,7

016

й результат до оподаткування:

Прибуток (збиток) вiд припиненоi дiяльностi пiсля

Чистий фiнансовий результат:

п.

сукупниЙ

Стаття

1

Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв
Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpyMeHTiB
накопиченi kypcoBi пiзницi
Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних
пlдприсмств
Iнший сукупний дохiд
lнший сyкупний дохiд до оподаткування
податок на прибуток. пов'язаний з iншим сукуцним доходом

Iнший счкупний дохiд пiсля оподаткчвання
Сукупний дохИ (сума рядкiв 2350,2355 та 24б0)
III.

ЕлЕмЕнти опЕр,

за аналогiчций
Код

за звiтний

рядка

перiоr

2

3

перiод
попереднього

рокY
4

2400
2405

24l0
24l5
2445
2450

2455
2460
2465

,l

з82

й них BIITP.\
за аналогiчпий

Код

Назва cTaTTi

1

матерiальнi затDати
Витрати tta оплату працi
Вiдрахування на соцiальнi заходи

РЯ,rКа

3а звiтннй
шерiо:

)

3

перiод
попередrrього

року
4

44

Амортизацй

]5(l5

1,76

25l0
25l5

з9
2,7,7

Iншi опсрацiйнi витрати

Разом

80 475

:_:,]:

2550

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРIIБ},ТКОВОСТI

81 011

Ii
за аналогiчний

Назва cTaTTi

l

[ив

iде

нди

ц

зе звiтшrй

перiод

ряJка

перiо.л

попередпього

,,

середньорiчна кiлькiсть пDостих акцiй
Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй
чистий прибуток (збиток) на одну простч акцiю
ий пр ибУток t'

:#Жх}Жff

Ko.r

}ffi,.*
Т
!ý}5,1\+._-Z

а одну про сту ак цi ro=s

ЪВ

Т

С

DoKv
4

3

2600
2605

26l0

2615
2650

кспiвllик
Го"rlовпий бухгалr,ср

, .:]:l:ItlpiBtta

r
коди

Пiдлрислrство

тоВАРисТВо

З

оБМЕЖЕною ВIлПоВIДАЛьнIсТю ''l БЕзпЕчнЕ

за

АГЕНТСТВО НЕОБХIДНИХ КРЕДИТIВ,,

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
за
PiK 2018
р.

Форма

Стаття

l8 ll2

!ата (piK, мiсяць, число

N3

едрпоу

Код за

l

з9861924

ДКVf,lВОТббГl

Код

За звiтний перiод

2

J

4

3000

22з 842

45 404

6

22

595 07,7

l8 435

1|0 262
l 945

За аналогiчний перiод

попереднього року
I. Рух коштiв у результатi операцiйноi дiяльностi
Надходження вiд:
Реаrriзацii продукцii (ToBapiB. робiт. послчг)

Повернення податкiв i зборiв
у тому числi податку на додану BapTicTb
Щiльового фiнансування
Надходження вiд отримання субсидiй, дотацiй
}Iадходження aBaHciB вiд покупцiв i замовникiв
Налходження вiл повернеlrtlя aBalIciB
Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на
IIоточних рахунках
Надходження цiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi)
Наllходження вiд оrIерацiйноi оренди
Ilадходженrrя вiд отримання роялтi, авторських
винагород

3005
3006
301 0

30l

1

301 5

3020

з025
3035

3040
3045

Надходження вiд страхових премiй
[{адходження фiнансових установ вiд поверненЕя позик
Iншi надходження

3050
з055
з095

I3итрачанrrя на оплату:
ToBapiB (робiт, послуг}

3

100

90 391

5 789

3

105

14]l

3

l0

| 2з5

39

J

15

27з
1 454

J

16

Ilрацi
Вiлрахувань на соцiальнi заходи
3обов'язань з полаткiв i зборiв
[3итрачанrrя на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану

BapTlcтb

Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв
aBaHciB

Витрачання на оплату
Витрачання на оплату
I}и,грачанrrя на оплату
Витрачання на оплату
контрактами

повернення aBaHciB
цiльових BHecKiB
зобов'язань за страховими

Витрачанця фiнансових установ на надання позик

IHtпi витрачання

Чистий рух коштiв вiд операцiйноi дiяльностi
II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйноiдiяльностi

lадходженrrя вiд реалiзацii:
фiнансових iцвестицiй
tlсоборотних активiв
I,Iадходлсення вiд отриманих:

з111
J

з4

l2|2

(

8
) (

)

18

3

з 35
J 40
J 45

5 692

2 422

l50

3

l55

l90
зt95
3

262

388

l2з
(

3

1

) (

748 452
16 52з
-29 205

)

154 l93

4608

-8 821

I

3200

з205

rзiдсоткiв

з2l5

1(ивlдеIIдlв

з220
з225
з2з0

l{адходження вiд деривативiв
IIадходження вiд погашення позик
IIадходження вiд вибуггя дочiрнього пiдприемства та
illшоi господарськоi одиницi

з235

4 985

)
)

ншi надходження
Витрачання на придбання:
фiнансових iнвестицiй
необоротних активiв
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочiрнього пiдприемства та
iншоi господарськоi одиницi
ншl платежl
Чистшй рух коштiв вh iнвестицiйноi дiяльностi
III. Рух коштiв у результатi фiнансовоi дiяльностi

з250
з255
з260

46

8з8

з270
з275
(

) (

з280

з290
з295

Надходження вiд:

власного капiталу
Отримання позик
Н.адходження вiд продажу частки в дочiрньому
пlдприемствl

33l0

Iншi надходження

3340

з300

46

4 l4,7

l99
lб 950

4 786

12

3305

)

Витрачанrrя на:

Викуlr власних акцiй

зз45
3350

погашення позик
Сплату дивiдсндiв
Витрачання на сплату вiдсоткiв
Витрачання на сплату заборгованостi з фiнансовоi

3355

3360
зз65

оренди

Витрачання на придбання частки в дочiрньому
пlдпри€мствl

(

) (

)

(

) (

)

3390

3395
3400
з405

Залипlок коштiв на початок року
Вплив змiни валютних KypciB на залlдшоh:RЬйтЬ_
Залишок коштiв на кiнець року :i*._1,u-ijl*to*.'\

:I

,','-,-!

'r;
'--

t

,,

--

||2
64
1,76

Крпвич IBaH Cepd
ппчllаЕппU

v: /
D\
ft 'r '-

ЕЬYч'*'

l02
|76

',l

^ý'э-;
. s

.,(о,

4 786

,74

3415

'---:j

5a
/--'l

29 l49
-

34l0

t.;?
-a-,

,rэ

)

зз75

Чистий рух коштiв вiд фiнаllсовоi дiяльностi
Чистий рух грошових коштiв за звiтций перiод

'"l

) (

3370

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочlрнlх пlдприемствах
Iншi платежi

-

(

-

чJltп4

Dlл!UUtЕпа

l

коди
ПiдlIрисмство Т9_В4ЦИСТВОЗОБМЕЖЕНОЮВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ''l
АГЕНТСТВО НЕОБХIДНИХ КРЕДИТIВ"

.Щата (piK, мiсяць, число)

БЕЗПЕЧНЕ

20l8

l2

зl

з9861924

за е.ЩРПОУ

(найменування)

за

Звiт про власний капiтал
PiK 2018
Форма

}Ё4

Код за

НерозподiлениЙ

прибуток
(непокритий
збиток)
залишrок па початок

Коригування:
змiна облiковоi
полiтики
Iншi змiни

Скоригований зали(1

Чистий прибlток
(збиток) за звiтний
[пший сукупний

jlохiд за звiтний

l]ооцiнка (уцiнка)

flооцiнка (уцiнка)
KypcoBi
iншого сукупного
оходу асоцiйованих i

пiльних пiдприемств
ltlции cvk нии
Розподiл прибутку:
влrгlлати власникам

Спрямування прибутку
-lo зареестрованого
капiта"lt

Вiдрахування до
вного капi
чистого прибутку,
належна до бюджету
вiдповiдно до
ума чистого прибутку

iльових) фондiв

2l4)

{КУЩГlбl00a--l

,J

Гу^пu"""rоrоприбутку

Б..к"

учаснпкiв:

Анулювання викуплених акцiй (часток
Вилучення частки в

Ъrlli зЦЦцддqцlrа",l

Гр-бur""

(пролаж)

неконтрольованоl
частки в дочiрньому

Й--,,rin

21 698

у капiталi

#ý
-:-,*о,

Керiвник

о

Головний бухгалтер

з5 898

l0 9lз

l,-

Крrrвпч

'rgl"рЯlgэц

Ан опч епко O-r

еп

а

В:",ор"ц

Прпмiтки
до рiчного фiнансовог:

товАриство

,:р_з

2018 piK, станом на кiпець дня З1.12.2018
року,

оБмЕжЕною вlдrовцалiнIстю
(1 БЕзпЕчнЕ АгЕнтство ншовхцних'крЪдитrв"
з

код за

е/ЩПОУ 3986|924

звiт про фiнансовий стан станом на кiнецьдня 31
грудня, тис.грн
Назва cTaTTi Звiту

l

Активи.

Пункт

2018

2017

1

3

4

286

примiток

т;;;;,
н

ос

rяпп6,

поmочнi акmuвu
Тпп"лоо..

r,- -_ i,

6. 1.1

298

6,1.2

I бз0

6.1.3

153 660

6.1.4

74

176

l55 бб2

46 334

25 000

20 000
l 414
(7 214\

ння

651

45

2l5

власнuй капimал
'тятr;тчrrй

н

ч

иа-:-л -

6,1.5
6.1.5
6.1.5

I.

l0 9lз
l5)

35 898

Нрпп

|4 200

ппmпчнi эабло|по

т

l

к

Зобовязан ня,

лрUлrr

по"'rrй

з

н

r

UPLbK4 зaUOp1.oBaHlcTb

епоm оч HuJrru

проdаэку mа zрупа:уtч вuбуmmя
\/пLлплrлял_t__F

dЛЯ
Pq

о*ru"йf,ffiБй

6.1.6

96 з0,|

6.1 .7

l95

6.1.8

2з 262

ll9

5ооов,язання

27 942
Jl

4 l55

764

32 l34

l55 бб2

46 334

Звiт прО фiнапсовi результатП (звiт прО сукупний
дохiд) за piK, що закiнчИвся 31 грудняrтI|с.грн.
Назва cTaTTi Звiту

Пункт

примiток

п

ъIHlrri ппапоrriй,,

1

Dl

Iншi витрати
.t,,llurlcoBaц резуJaьmаm оо опоOаmкування

В"rрur"rподur*й
Чистий прибуток

2018

2

3

6,2.1

214 050

6.2.2
6.2.з
6.2,4

(l86 848)

2lз з,l9

(228 8,14\

II

6.2.5

707

(l2з)

2017
4

47 0lб
з7 059
(з8 203)
(42 808)
3 ()64

(l

379)

II 584

I б85

(2 085)

(з03)

9 499

l

382

Н аdх

зl грудrrя, тис.
що закiнчися 31
2018
Пункт примiток

х коштlв за

QoiT

Назва cTaTTi Звiту
I. Pvx коштiв y результа rTi операчiйноТ дiяльн ocTl
22з 842
6.4.|
od uс ен н я в id р е алiзац ii' п о слуе

Fltl

595

6,4.з

позuк
IHuti наdхоdсюення

В id р ахув ан ь

н

(90 391)

(5 789)

(l 235)

(l4 l)

{2,73)

(39)

6.4,8
6.4.9

Зобов'язань iз поdаmкiв i зборiв
Зобов'язань з поdаmку на прuбуmок
Ъбоr'"rа"ь з iHulux поdаmкiв mа зборiв

6.4
6,4.
6.4.
6.4
6.4.
6.4

Вumрачання на оltлалпу aBaHciB
Вumрачання на оплqmу цiльовuх BHecKiB
Bu^pouo"n, фiнансовuх усmанов на наdання позuк
IHuli вumрачання

(l 454)
(| 2l2)

(34)

(5 692)
(2 422)

(| 262)

(8)

1

2
3

4

(l23)
(z+Bcsz)

l

5

(3

l

i"е99ццЦ

6.5.1

6,5.2
6.5.3

l
l

4 бUБ
(8 82l)

(29 205)

6.6.1
6.6.2
6.6.3

l
l
l

чистиR рух коштiв вiд iнвестицiйноi дiяльностi
III.Pyx коштiв у резуль ,TaTi фiнансовоi дiя-rьносгi
Наdхоdження вid власноzо капimалу
Оmрuмання позuк

Чистий рух коштiв вiд фiнансовоi дiяльностi
Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод

6.6.4
6.6.5

Залишок коштiв на початок року
залишок коштiв на кiнець року

6.6.6

звiт поо власrrий к:tпiтал станом на
Заресстрований
капiтал

Назва cTaTTi Звiту

1

Залишок на початок 2018 року
Скоригований ,-ццоI п9:з]о* jo*I
Чистий прибуток за 2018 piK
Внески учасникiв до капiталу

Ilогашення заборгованостi з капiталу
разом змiн в капiталi
Залишок на кiнець 2018 року
Залишок на початок 2017 року
Скоригований за,rишок початок року

Чистий прибуток за 2017 piK
Внески учасникiв до капiталу

капiтаrt

3

20 000

(7 214].

20 000

(7 2|4\

.Щиректор

Головний бухгалтер

(8з 8)

tц0)

4

|4

l

12 l99

4 786

lб 950
29 l{9

4 786

(lozl

l12
64

1,76

l76

74

-lE
Нерозполiлений
прlбугок

усього власний
капiтал

(неrюкрrшй)

5

{

1

1l{

14

4 985

l5)
7 2|4

5 000

,]

5 000

7 2|4

199

l5)

25 000

200

l4 200
9 499

9 {99

9 499
l0 9lз

21 698

32

8 032

8 000

35 898
8 0з2

8 000

l

l2 000

(7 214\

12 000
20 000 **:,:
Залишок на кiнець 20l7 року
Пiдписано та затвердж9{Ц де

(,7
(,7

Ё

1

4 985

(ц0l

|
31

t

бrrюк

,

разом змiн в капiталi

тов,,

кlнець
неогшачешrй

|

88)

(l54 l93)

(lб 523)

II.Pvx коштiв y результs tTi iнвестшцil"rноi :iя.rьностi

Нuд*од,пе""" вiд реалiзацiТ фiнансови*

945

(3)

0

6.4.16

чuсmuй рух koutm iB в id о перацiйн oi' d iяльн осmi

l

262

6.4.5
6.4.,|

а соцi ал!н,ЦахоlЦ

0,7,7

l8 4з5

6.4.6

Працi

22

ll0

6.4,4

и

ToBapiB (робim, послуе)

45 404

6

6,4.2

Наdхоdження Bid повернення aBaHciB
Нйхоdження фiнансовuх усmанов Bid повернення

20l7

2|4\

2l4\

7 486
б lбU

l 382
l {l{

14 200

02.20|9 року, вiд iMeHt

крЕдlтIв"
ЯдIil4х
:!

{ffi

БЕзпЕчнЕ-ff,кгt,сл
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^-2
'a-a '!
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1a ",
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-:,",
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д
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lj
-L:vу з9Sь \)_-_{
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.о
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зЕ2
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Кривич I.C.
Анопченко о.В.
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1.

Iпформачiя про Товарпство
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю (1 БЕзпЕчнЕ АгЕнтство
нЕоБхIдних
крЕдитIВ>> (надалi - <<Товариство>) е юридичною особою з моменту
його державноi реестрацii,
створено 26 червня 2015 року. Номер запису в единому
державному peecTpi юридичних о.iб ,u
фiзичних осiб - пiдприемцiв 1 070 102 0000 05841 1.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ,,l БЕзпЕчнЕ дгЕнтство нЕоБждних
крЕдитIВ" видано свiдоцтво НацiональноТ KoMicii, що здiйснюе державне
регулювання у сферi

ринкiВ фiнансовиХ послуГ про реестрацiю фiнанСовоi устанОви, cepiT IK }lb 1 46 вiд 20. l0.201 5
рЬку,
Товариство
обмеженою вiдповiда_гlьнiстю ,,1 БЕзпЕчнЕ дгЕнтство нвоьirдЪих
крЕдитIв " мае право надавати насryпнi фiнансовi послуги:

з

-

надавати кошти

у

позику, в тому числi

i

на умовах фiнансового кредиry, на пiдставi

отриманоI лiцензii НацкомфiНпослуГ на провадження господарськоi
дiяльностi з надання фiнансових

вiд 24,|2.2015 року. Розпорядженням
Нацкомфiнпослуг вiд 2б.01.2017 JЪ l63 "Про переоформлення
деяким фiнансовим установам дiючих
лiцензiй, у звязку зi звуженням вИДу господарськоТ дiяльностi,
що пiдлягае лiцензуванню''
автоматично переоформлено лiцензiю 26.0 1,2017
року бестроково.
у 20l8 роцi Товариство надавало послуги позики.
Офiс ТоваРиства знаходитьСя в YKpaiHi м. Киевi, площа Арсенальна, буд l-Б.
у
Iдентифiкацiйний код Товариства за едпоу _з9861924,
Мiсцезнаходження: YKpaiha, 01010, м. КиiЪ, площа Арсенальна, буд 1-Б.
станом на З l грулня 2017 року единим зареестрованим
учасником Компанii с Товдриство
З ОБМЕЖВНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ кСТАН!АРТ ФIНАНС), код еДРПОУ З97ЗЗЗ45,
адреса
засновника: 0l 103, м. КиiЪ, Печерський
район, вулиця Кiквiдзе, будинок 1 8, офiс 52, юридич"ч ойбц
ЯКа ВОЛОДiС l00o% ЧаСТКОЮ. СТаТУГниЙ капiтал станом на 3l грудня20|t7
ропу.ru"овить 20000 тис,
грн., прО що свiдчить Протокол Загальних Зборiв Учасникiв }lb 14107
вiд l4.07.2017 року.
напротязi лютого-квiтня мiсяцiв 2018 року було повнiстю сплачено стаryний
капiтал та 18
квiтнЯ 2018 рокУ прийнятО рiшеннЯ збiльшитИ статугниЙ капiтал
на
5
000
тис.грн
ще
для подальшоi
стабiльноТ дiяльностi Товариства ПротоколОм Загальних Зборiв Nл 12/04
вiд 18.04.2018 року.
Напротязi 20l8 року стат)лний капiтал поступово сплачувався, таким чином,
станом на з1.12.2018
року неоплачений стаryний капiтал становить 15 тис.грн. 03 грулня2018 року ТоВ (сТднддрт
ФIнАнс) продав частку у статугному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю kl
послуг, розпорядження Нацкомфiнпослуг J,{ьз462

БЕзпЕчнЕ АгЕнтство нЕоБхIдних КРЕДИТIВ), а саме l0 уо, дкцrонЕрному
ТОВАРИСТВУ (ЗАКРИТИй НЕДИВЕРСиФIковдний вЕнчурний корлордтивний
IНВЕСТИЦlЙНИЙ ФОНД (ФЛЕШ), код за е,ЩРПОУ: 41774lЗ4, мiсцезнаходження: 0llзз,
м.китв,

бульвар Лесi Украiнки , будинок 7-Б, лiтера А, офiс 157.

Таким чином )ласниками Товариства станом наЗlJ220l8
року е TaKi юридичнi особи:
-ТоВАРисТВо З оБМЕЖЕноЮ ВIДIоВIДАЛЬнIСТЮ (СТАНДАРТ ФIt{АнС>>, код еДРПоУ

з97з3з45, адреса засновника: 01103, м. КиiЪ, Печерський
район, вулиця Кiквiдзе, будинок
52, юридична особа, яка володiе часткою 90Оlо;

-

l8,

офiс

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (ЗАКРИТИЙ НЕД4ВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ

корпорАтивниЙ IнвЕстицlЙниЙ Фонд кФлЕш>, код за ещРпоУ:

41.7.741з4,

01l3З, м.КиiЪ, бульвар Лесi Украihки, будинок 7-Б, лiтера д, офiс l57, юридична
особа, яка володiе часткою l07o.
МiСЦеЗНаХОДЖеННЯ:

2.загальпа основа формувапня фiнансовоi звiтностi
2.1.Щостовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ
Фiнансова звiтнiсть Товариства с фiнансовою звiтнiстю загzlльного призначення, яка
сформована з метою достовiрного подання
фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та
грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв

при прийняттi ними економiчних рiшень.
КонцептуаЛьною осноВою фiнансОвоТзвiтносТi

Товариства за piK, що закiнчився 31 грудня 2018

року, С МiжнародНi стандарти фiнансовоТ звiтностi (мсФз), вкJIючаючи Мiжнароднi стандарrи
бухгалтерського облiку (мсБо) та Тлумачення (КТМФз, пкт), виданi Радою з Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку (рмсБо), в
редакцiI чиннiй на 0l сiчня 20l8 року, що офiцiйно
оприлюдненнi на веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв Украihи,

ЗгiдноЗаконуУкраТникПробУхгалтерськийоблiкiфiнансовузвiтнiстьвУкраiнi>Товариство
скJlадае звiтнiсть за МСФЗ
--:_,.л -л (оо бrlпr-qки]
ПiдготовленаТовариствомфiнансовазвiтнiстьчiткотабезбуДь-якихзастереженЬвlДпоВlДа€
станом на 0l сiчня 2018 року,
врахуванням змiн, внесених рмсБО
з
мсФЗ
чинних
вимогам
BciM
звiтностi, а саме, доречноi,
пооu"'я iнформачii в фiнансовiй
дотримання яких забезпечу€ достоВiоп"

iнформаuii,

до"rо"iр"оi, зiставноi та зрозумiлоi
л vоп\/Dяппсq
також вимогами нацlонtUIьних
керувалося також
,"i,"о"i'::1ч::l"о
фiнансовоi
При формуваннi
облiку та скJIадання
ak'lB щодо органiзацii i ведення бlхга-,lтерського
законодавчих та нормативних
фiнансовоi

.ui"o"iB

YKpaiHi, якi не протирiчать вимогам

мсФз,

чинностi
в
МСФЗ, якi прийнятi, але ще не набули
вони бl,rlть застосовуватися вперше
ToMl
що
впровадженl,
були
не
наступнi стандарти
та iнших розкриттях
послiдовних змiн ,u"i1::]: по,-liтнцi
до
призведуть
Вони
перiодах.
"
наступних
звiтнiсть буде
не очiкус, що вплив таких зrtiн на фiнансову
Компанiя
Бirrо.тi.
до фiнансо"от
2.2.

,Htl
суттевим.
. 7
в TaKi стандарти як:
РаДоюзМiжнароднихстанДартiвбухгалтерсЬкогооблiкуВНесеноз\tll
MiHicTepcTBa фiнансiв }Iкраiни, оприлюднено
в складi мсФз, офiuiйно ruu*"rr*,u "еь_сайтi сiчня 20 l9
рок1 ,
набувае чинностi_01
стандарт мсФЗ 16 <Оренла>, який
ати набчГгя чинно(

Зарiшеннямкерiвницт"uто"uр".твоМСФЗ16<орен:а)>.]о:атннабl"ггяЧинносТlне

застосовуеться.
о
о
j: J хl
ll"i"-"J"Ж.' : ý:}:] l,ЖЖУilдел ь о бл к): р," ],] : р,_ yl l-t,
l л * *#' :::
о.перацlиноl
u_]оговори
звiтi про фiнансовнГr "u"
оренди в
фiнансовоi. oi."o' "iдобрuжаюr"." "
едина моде]ь вi:обра;+;енн1 всlх договорlв

ffiT
договори

i

неi вводитЬся
орендИ не вiдобраЖuоrо"", ЗамiстЬ

:оговорiв фiнансовоТ
схожому з поточни*{ поря-]ко\t об-riк1
звiтi про фiнансовиЙ стан В порядкУ,
та розкриття iнформачiТ
по:ання
пр_инци,"
оренди. мсФз 0FRS) 16 встановлю:
:i'з:T::::u'"*", з вltкор}iстанням единоl моделl
вiдображали Bci договори орен,]н
про оренду i urru.й'щоб орендарi
(l-\S i 1 - r'lЯ фiНаНСОВОi ОРеНЦИ'
облiку, передбаченому в МСФЗ
в
балансi,
облiку
оренди активlв з
"r;;r;;l,"йi"у
вiд визнання для opeн_lapiB - шо ,]о
звiльнення
два
передбачас
зi
стандарт
ВОТ оренди (тобто оренди

комп'Ютерiв) i *opoi*o"POKtf
бl:е вttзнавати зобов'язання щодо
мiсяцiв). На дату початку оренди орен.]ар

низькоЮ вартiстЮ (наприклаД,

строком не бiльшеlz

п.р"оr-",их

ореНДнихПлаТежlВ(тобтозобов,язанняпоорендi),атако]d(актltВ.якrtйПреДстаВляеПраВо
aKT}lB \ фt..,рlri права корисryвання,),
,,роr"rоr-rй,,ч,
активом
базовим
користування
окремо вlд
:r:*:joб,o
вiдсотки за зобов'язання\t по орендi
на
витрати
оренларi будугь зобов'язанi визнавати
користування'
права
в
витраТ по амортиЗацii активУ формi
l..auuo

"

nne'-lli пп}l HacTaHHi певноТ под"'

;ig^,тнil*i*;r*Ян;*:""^""хЁЁ+jт;:lн,:::::'н]:il::i]ёllr
;;##Tflвикористовуються
бi--lьш.,стi внпадкiв орендар буде
для визначення таких платежiiв).\ставки, що

ВрахоВУВатисуМИп"р.очi'*изобов,язанняЗоренДивякостiкорнГ\ВанняакТиВУвформiПраВа

КОРИСТУВаННЯ'

iНфОРМаuiТ

обсЯГУ
розкрrtття бi--iьшого
)ндодавцiв ji орендарiв
"""^*_,:л:;"_:_
МСФЗ (IFRS) 16 вимагае вlд орендолlо_","
л,,,.,,.t, .onin,riB що
,,,., починають
nourruoro.,
(IFRS) 16 набувас чинностi -, |l,:.::) ]елрiоriв,
порiвняннi з мсФз (IAS) 17. мсФз
не
ранlше дат,и
застосування -]о цiсI:атtl, аJIе
дати.,Щ,опускаеться
пiсля
цiсТ
або
2019
з
l сiчня
року
мас право застосов),вати даний стандарт
оренлар
15.
(IFRS)
мсоз
застосуванн" oo.uJ.uui.o
пiдходу, Перехiднi
В

пrд-дУ або модифiкованого ретроспективного
використаНням ретроСпективногО
певнi звiльнення,
положення стандарту передбачають

тисяч,

2.3ВалютаПоДаннязвiтностiтафункuiональЕа'У.Зljlупiньокруглення.
валютi, якою с нацiональна
валюта подання звiтностi "io,,ouiiJ, функuiональнiй
гривень, округлених до цiлих
УкраТни - гривня, складена у тисячах

ваJlюта

i
Припущення про безперервнiсть дiяльностi,
безперервност
прип},шення
з
виходячи
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена
в хо_1активiв i погашення зобов'язань вiдбувасться
якого
реалiзаuiя
до
вiдповiдно
провести т
дiяльностi,
коригуванНя, якi необхiдно було б

2.4

r

звiтнiстЬ не включае
звичайноТ дiяльностi. Фiнанасова

)

тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подuшьше здiйснення
фiнансово-господарськоТ
дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi.
2.5 Рiшення про затвердження фiнансовоi звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску (зi метою оприлюднення) керiвництвом

Товариства 25.02.2019 року. Hi учасники, Hi iншi особи не мають права вносити змiни до цiсТ
фiнансовоТ звiтностi пiсля ij затвердження до випуску.
.

2.6 .Звiтний перiод фiпансовоi звiтпостi.

Звiтним перiодом, за який сформована фiнансова звiтнiсть Товариства, е перiод з 01.01.20l8

року по З1.12,2018 року.

3.CyTTcBi положення облiковоi полiтики.

3.1 Основа оцiнкrr, застосована при складаннi фiнансовоi звiтностi.
щя фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на ocHoBi iсторичнот собiвартостi та справедливоi BapTocTi
абО аМОРТиЗацiЙноТ собiвартостi окремих фiнансових iHcTpyMeHTiB вiдповiдно до МСФЗ 9 кФiнансовi

iнструменти>. Оцiнка справедливоi BapTocTi здiйснюетьсЯ з використанням методiв оцiнки
фiнансовиХ iHcTpyMeHTiB, дозволених МСФЗ l3 <Оцiнки за справедливою вартiстю>. TaKi методи
оцiнкИ вкJIючаютЬ використання справедIивоТ BapTocTi як цiни, яка була б отримана за продФк
активу, або сплачена за передачу зобов'язання у звичайнiй операцii мiж
у"rасниками ринку на дату
оцiнки. Зокрема, використання бiржових котирувань або даних про поточну
ринкову BapTicTb iншого
аналогiчного за характером iHcTpyMeHTy, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi
визначення справедIивоi BapTocTi. Передбачувана справедIива BapTicTb
фiнансових активiв i
зобов'язанЬ визначасться з використанням наявноI iнформачiI про ринок i вiдповiдних методiв
оцiнки.
3.2 Загальпi полоrкенпя щодо облiкових полiтпк.
3.2.1 Основа формуванпя облiкових полiтпк.

облiковi полiтики - KoHKpeTHi 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 змоry скJIасти таку
фiнансову звiтнiсть,
яка мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцiт, iншi подii та
умови, до яких вони
застосовуЮться. TaKi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив ik застосування с нес)rггсвим.
облiкова полiтика розроблена та затверджена керiвництвом вiдповiдно до вимог мсБо 8
коблiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки> та iнших чинних мсФз, зокрема, мсФз
9 <Фiнансовi iнструменти)) та мсФз l5 кЩохiд вiд договорiв з клiентами>>.
Протягом звiтного перiолу Товариство дотримув:rлось насцпних принципiв дiяльностi, облiку
та скJIадання фiнансовоi звiтностi: aBToHoMHicTb, безперервнiсть, перiодичнiсть, нарахування та
вiдповiдностi доходiв i витрат, повного висвiтлення, послiдовностi, обачностi та €диного грошового
вимiрника.
3.2.2 Iнформацiя про змiни в облiкових полiтпках.

ТовариствО обирае та застосовус cBoi облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiй,
iншиХ подiй абО умов, якщО мсФЗ конкретно не вимагае або не дозволяе визначення категорiТ
статей, дIIя яких iншi полiтики мож)ль буги доречними.
У зв'язку з набранням чинностi з 0l сiчня 20l8 року МСФЗ 9 кФiнансовi iнструментиD, яким
передбаченi кардинальнi змiни в пiдходах до оцiнки i облiку фiнансових iHcTpyMeHTiB, Товариство,
починаючи з вказаноi дати, впроваджуе МсФз 9 в своiй облiковiй полiтицi.
ВИК;lадений в МСФЗ 9 новий пiдхiд до знецiнення фiнансових iHcTpyMeHTiB грунтусться на
моделi <<очiкуваних кредитних збиткiв>. Нова модель застосовусться до фiнансових активiв, якi не
ОЦiНЮЮТьСя за справедпивою вартiстю iз вiдображенням ii змiн у складi прибугку/збитку за перiол,
ВКJIЮЧаЮЧИ Дебiторську заборгованiсть за торговими операцiями та орендi, договiрнi активи згiдно
МСФЗ 15 к!охiд вiд договорiв з клiентами>.
ОСНОВНий принцип моделi <<очiкуваних кредитних збиткiв> полягас у вiдображеннi картини
погiршення або полiпшення якостi фiнансових iHcTpyMeHTiB.

!ля торговоi дебiторськоI заборгованостi, договiрних активiв та дебiторськоТ заборгованостi по
орендi передбачений спрощений пiдхiд, який допускае визнання резерву, який дорiвнюе величинi
кредитних збиткiв, що очiкуються протягом всього строку дii фiнансового акгиву,
Товариство визнае в облiку наступнi irrгрументи, якi включаються до сфери застосування
МСФЗ 9 з метою визнання та оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв:
торгова дебiторська заборгованiсть;
активи за контрактом згiдно МСФЗ l5 (господарська дебiторська заборгованiсть);
дебiторська заборгованiсть за операцiйною орендою.
Торгова дебiторська заборгованiть, активи за контрактом, дебiторська заборгованiсть за
операцiйною орендою, якщо вони не мають значного фiнансового компоненту, в подальшому цi
активи визнаються в облiку за цiною цоди з вирахуванням оцiночних ререзрвiв пiд очiкуванi
кредитнi збитки.
Враховуючи класифiкацiю фiнансових активiв на 01.0l ,20|9, у Товариства вiдсугнi фiнансовi
активи, що оцiнюються за амортизованою вартiстю, тому розрaхунок очiкуваних кредитних збиткiв
не здiйснювали.
3.2.3 Склад фiнансовоi звiтцостi:
Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на кiнець дня 3 1 . 1 2.20 1 8 рок1.
Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiл) за 201 8 piK.
Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 201 8 piK.
Звiт про власний капiтал за 2018 piK,
Примiтки до рiчноТ фiнансовоi звiтностi за 2018 piK.

3,2.4 Облiковi полiтикп

щодо фiнансових iHcTpyMeHTiB.
Визнання та оцiнка фiнансових iHcTpyMeHTiB.
Товариство визнае фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання r баlансi, коли i тiльки коли
воно стае стороною конIрактних положень щодо фiнансового iHcTpvrleHTa. ОперацiТ з придбання або
продажу фiнансових iHcTpyMeHTiB визнаються iз застосування}t об.riк1 за.]атою розрахунку.
За строком виконання фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання по_]i-lяються на поточнi (зi
строком виконання зобов'язань до |2 мiсяцiв) та довгостроковi 1зi cTF\rкt-l\t виконання зобов'язань
бiльше l2 мiсяцiв).
Товариство класифiкуе фiнансовi активи як TaKi, що оцiнrок.,ться _\ под€rльшому або за
амортизованою собiвартiстю, або за справедливою вартiстю на ocHoBi обLr\ таких чинникiв:
а) моделi бiзнесу суб'екта господарювання для управлiння фiнанс..вltrlн активами; та
б) характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового актнв\.
Товариство визнае TaKi категорiТ фiнансових активiв:
фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою BapTicTto. з вi:обр€Dкенням результату
переоцiнки у прибугку або збитку;
фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю.
Товариство визнас TaKi категорiТ фiнансових зобов'язань:
фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю:
фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю. з вi_rображенням результату
переоцiнки у прибугку або збитку.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство
оцiнюе ix за iхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витратlt. якi безпосередньо належать до
придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання.
Облiкова полiтика щодо подальшоТ оцiнки фiнансових iHcTpvrteHTiB розкриваеться нижче у
вiдповiдних роздiлах облiковоi полiтики.

Грошовi кошти та ix еквiваленти.
Грошовi кошти скJIадаються з коштiв на поточних рахунках у банкач,
Еквiваленти грошових коштiв - це KopoTкocTpoкoBi, високолiквi:нi iнвестицiТ, якi вiлыlо
конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни BapTocTi.
Iнвестицiя визначасться зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого строку
погашення, наприкJIад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання.
Грошовi кошти та Тх еквiвzulенти можугь }тримуватися, а операцiТ з ними проводитися в
нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi.
3.3.1

ý

Грошовi кошти та

ix

активами.

еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання

Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та ix еквiва.пентiв здiйснюеться за справедливою
вартiстю, яка дорiвнюс iх номiнальнiй BapTocTi.
Первiсна та подtulьша оцiнка грошових коштiв та ix eKBiBa:leHTiB в iноземнiй валютi

функцiональнiй валютi за офiuiйними курсами гривнi щодо iноземних вzrлют
Нацiона.гlьного банку УкраТни.
Подальша оцiнка грошових коштiв здiйснюеться за справедlивою вартiстю, яка дорiвнюе iх
номiнальнiй BapTocTi"
У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках у банках (наприклад, у
випадку призначення НБУ в банкiвськiй ycTaHoBi тимчасовоi адмiнiстрацii), чi активи можуть бути
к.пасифiкованi у складi непоточних активiв. У випадку прийняття НБУ Рiшення про лiквiдацiю
банкiвськоТ установи та вiдсугностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання ix як активу
припиняеться i ix BapTicTb вiдображаеться у скJIадi збиткiв звiтного перiоду.

здiйснюсться

у

3.3.2 Щебiторська заборговаrriсть.

-

це фiнансовий актив, який являе собою контрактне право
,Щебiторська заборгованiсть
отримати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'екта господарювання.
.Щебiторська заборгованiсть визнасться 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 дорiвнюс 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 зменшусться на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв,
Величина резерву сумнiвних боргiв визначаеться за методом застосування коефiцiента
cyMHiBHocTi. За методом застосування коефiцiента cyMHiBHocTi величина резерву розраховусться
множенням суми зtшишку лебiторськоi заборгованостi на початок перiоду на коефiuiент cyMHiBHocTi.
Коефiцiент cyMHiBHocTi розраховуеться на ocHoBi класифiкацii дебiторськоТ заборгованостi за
строками непогашення.

Класифiкацiя дебiторськоi заборгованостi здiйснюеться групуванням дебiторськоТ
ii непогашення iз встановленням коефiцiента cyMHiBHocTi для кожноТ
групи. Коефiuiент cyMHiBHocTi встановлюеться пiдприемством, виходячи з фактичноТ сумИ

заборгованостi за строками

безнадiйноТ дебiторськоi заборгованостi за попереднi звiтнi перiоди. Коефiцiент cyMHiBHocTi зростае
зi збiльшенням cTpoKiB непогашення дебiторськоi заборгованостi. Величина резерву сумнiвних боргiв
визначасться як сума добугкiв поточноi дебiторськоТ заборгованостi вiдповiдноi групи та коефiцiенТа
cyMHiBHocTi вiдповiдноI групи,
Щля розрахунку суми резерву сумнiвних боргiв застосовувати TaKi коефiцiенти:

на суми дебiторськоi заборгованостi строком непогашення до 30 календарних днiв

-

Не

створю€ться;

дебiторська заборгованiсть строком непогашення вiд 30 до 60 календарних днiв - коефiцiен,I,

0,01-0,20;

дебiторська заборгованiсть строком непогашення вiд 60 до 90 календарних днiв - коефiцiент

0,21-0,50;

дебiторська заборгованiсть строком непогашення вiд 90 до 180 календарних днiв - коефiцiснт

дебiторська заборговаНiсть строкОм непогаШення бiльШе l80 к.rлендарних днiв - коефiцiент
Визначена величина сумнiвниХ боргiв на датУ балансу становить зutлишок резерву сумнiвних
боргiв на ту саму дату.
Сума збиткiв визначаеться у прибугку чи збитку. Якщо у наступному перiодi сума збитку вiд
зменшення корисностi зменшуеться i це зменшення може бути об'сктивно пов'язаним з подiсю, яка
вiдбуваеться пiсля визнання 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 дебiторськоi заборгованостi вона списуеться за рахунок
створеного
резерву покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.
-

оцiнюеться за
,щебiтьрська заборгованiсть може бути нескасовно призначена як така, що
якщо таке
збитку,
або
справедливою вартiстю з вiдобрzDкенням результату переоцiнки у прибугку

призначення усувае або значно зменшуе невiдповiднiсть оцiнки чи визнання (яку iнколи називають
(неузгодженiстю облiку>), що iнакше виникне внаслiдок оцiнювання активiв або зобов'я3ань чИ
визнання прибугкiв або збиткiв за ними на рiзних пiдставах.
Подальша оцiнка дебiторськоТ заборгованостi здiйснюеться за справедливою вартiстю, яка
дорiвнюе BapTocTi погашення, тобто cyMi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки,
Проте, в випадку поточноТ дебiторськоТ заборгованостi, ефект дисконтування ввtDкаеться несуггевИм
i поточна дебiторська заборгованiсть оцiнюеться за первiсною вартiстю.
У разi змiни справедливоi BapTocTi дебiторськоТ заборгованостi, що мають мiсце на звiтну дату,
TaKi змiни визнаються у прибугку (збитку) звiтного перiолу,
3.3.3 Зобов'язапня. Кредити банкiв.

Поточнi зобов'язання

нижченаведених ознак:

- це

зобов'язання,

якi

вiдповiдають однiй або декiльком iз

Кредиторська заборгованiсть визнаеться як зобов'язання тодi, коли Товариство стае стороною
договору та, внаслiдок цього, набувае юридичне зобов'язання сIuIатити грошовi кошти.
Товариство сподiваеться погасити зобов'язання або зобов'язання пiдlягас погашенню протягом

12 мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; Товариство не мае безупловного права вiдстрочити погашення
зобов'язання протягом щонайменше 12 мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання
зобов'язань.

Поточнi зобов'язання оцiнюються у подальшому за амортизованою вартiстю.
Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленоi ставки вiдсотка Товариство оцiнюе за
сумою первiсного рахунку факryри, якщо вплив дисконтування е нес)rггевим.
Первiсно кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнюе cyMi надходжень
MiHyc витрати на проведення операцii. У подальшому суми фiнансових зобов'язань вiдображаються за
амортизованою вартiстю за методом ефективноi ставки вiдсотку, та будь-яка рiзниця мiж чистими
надходженнями та вартiстю погашення визнаеться у прибlтках чи збитках протягом перiоду дiТ
запозичень iз використанням ефективноi ставки вiдсотка.
3.3.4 Згортання фiнансовпх актшвiв та зобов'язань.

Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство мае юридичне право
здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i мае HaMip або зробити взаемозалiк, або реалiзувати актив

та виконати зобов'язання одночасно.

3.4 Облiковi полiтикп щодо основцих засобiв та нематерiальнlлх
3.4.1 OcHoBHi засобш.

акrцвiв.

Методологiчнi засади формування у бухгалтерському облiку iнформацii про ocHoBHi засоби та
розкриття ii в фiнансовiй звiтностi здiйснюеться у вiдповiдностi з вимогами МСБО lб KOcHoBHi
засоби>.

ЗЁЪНЖfiХних засобiв вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за фактичними
вирахуванням накопиченоi амортизацiТ та збиткiв вiд знецiнення.

витратur".ui

У

разi якщо об'ект основних засобiв скJIадаеться з декiлькох компонентiв, що мають рiзний
строк корисного використання, TaKi компоненти вiдображаються як oKpeMi об'екти основних засобiв.
Орендованi активи.
Оренда (лiзинг), за умовами якоi до КомпанiТ переходять практично Bci ризики i вигоди, що
випливають з права власностi, класифiкуеться як фiнансовий лiзинг. Об'скти основних засобiв,
придбанi в рамках фiнансового лiзинry, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi в cyMi найменшою з
двох величин: справедливоТ BapTocTi або приведеноТ до поточного моменту BapTocTi мiнiмальних
лiзингових платежiв на дату початку оренди за вирахуванням накопиченоТ амортизацiТ та збиткiв вiд
знецiнення.

Амортизацiя.

Амортизацiя по основним засобам нараховуеться за методом рiвномiрного нарахування зносу
протягом передбачуваного строку ik корисного використання i вiдображасгься у скJIадi прибрку або
збитку. Амортизацiя нараховуеться з дати придбання об'екта, а Nш об'ектiв основних засобiв,
зведених господарським способом - з моменту завершення булiвничтва об'екта i його готовностi до
експлуатацiТ. За земельними дiлянками амортизацiя не нараховуеться. Строки корисного
використання рiзних об'ектiв основних засобiв представленi таким чином:
- l5-20 poKiB;
Будiвлi та споруди
- 5-7 poKiB;
Машини та обладнання
8

}

Транспортнi засоби
Iнструменти, прилади та
Комп'ютерна та

Меблi

iHBeHTap

оргтехнiка

TexHiKa
засоби

Побугова
Iншi ocHoBHi

- 5-7 poKiB;
- 4-5 poKiB;
- 2-3 роки;
- 2-3 роки;
- 2-3 роки;

- 2-5 poKiB.

3.4.2 Нематерiальнi актпвп (НМА).
Методологiчнi засади формування у бухгалтерському облiку iнформачiТ про нематерiальнi

активи i розкриття ii в фiнансовiй звiтностi здiйснюеться у вiдповiдностi з вимогами МСБО 38
<Нематерiальнi активи>.
Придбанi НМА вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за фdктичними витратами за
вирахуванням накопиченоi амортизацii та збиткiв вiд знецiнення.
Витрати на придбання лiцензiй на спецiальне програмне забезпечення та його
впровадження капiталiзуються у BapTocTi вiдповiдного НМА. Витрати, безпосередньо пов'язанi з
випуском iдентифiкованого унiкального програмного забезпечення, контрольованого.
Пiдприемством, капiталiзуються, створений НМА визнаеться тiльки в тому випадку, якщо
icHye 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 мокпивостi, ресурси i HaMip завершити його розробку i
використовувати кiнцевий продукт. Прямi витрати вкJIючають 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 виникJIи.
Наступнi витрати, пов'язанi з НМА, 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 ix виникнення.
Амортизацiя по НМА нараховуеться за методом рiвномiрного нарахування зносу, протягом
строку Тх корисного використання i вiдображаеться у складi прибутку або збитку.
ки
исного ви
я рiзних об'сктiв НМА п
вленl таким чином:
Авторське право i cyMiжHi з ним права

lншi нематерiалi активи(право на ведення дiяльностi, тощо)

3-5 poKiB
5-10 poKiB

3.4.3 Знецiнення актпвiв.

Методологiчнi засади формування у бухгалтерському облiку iнформачiТ щодо знецiненню
активiв i розкриття iT з фiнансовiй звiтностi здiйснюсться у вiдповiдностi з вимогами МСБО 36
<<Зменшення корисностi активiв
Фiнансовi актпвп
Станом на кожну звiтну дату фiнансовий актив, не вiднесений до категорii фiнансових
iHcTpyMeHTiB, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як
прибутку або збитку за перiод, оцiнюеться на предмет наявностi об'ективних свiдчень його
можливого знецiнення. Фiнансовi активи е знецiненими, якщо iснують об'ективнi свiдчення
того, що пiсля первiсного визнання активу вiдбулася подiя, що спричинило збиток. I 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,
Компанiею
якi
в
iншому
випадку
на
умовах,
реструктуризацiя заборгованостi перед Компанiсю
HaBiTb не розглядалися б, ознаки можливого банкрутства боржника або eMiTeHTa, зникнення
активного ринку для якого не буль цiнного паперу.
KpiM того, стосовно iнвестицiТ в пайовi цiннi папери, об'ективним свiдченням знецiнення
такоТ iнвестицii е значне або тривале зниження iT справедливоТ BapTocTi нижче ii фактичноТ
BapTocTi. Ознаки, якi свiдчать про знецiненнi дебiторськоТ заборгованостi та iнвестицiйних
цiнних паперiв, класифiкованих в kатегорiю утримуваних до TepMiHy погашення, ТовариствО
розглядае 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 iндивiдуальному

У тому випадку, якщо з'ясовуеться, що перевiренi окремо значення статей дебiторськоТ
заборгованостi та iнвестицiйних цiнних паперiв, класифiкованих в категорiю утримуваних до
TepMiHy погашення, не знецiнилися, то Тх потiм об'еднують в портфель для перевiрки на предмет
знецiнення, яке вже виникло, але ще не зафiксовано. CTaTTi дебiторськоi заборгованостi та
iнвестицiйних цiнних паперiв, класифiкованих в категорiю утримуваних до TepMiHy погашення,
величина яких не с окремо значною, оцiнюються на предмет знецiнення в сукупностi шляхом
об'еднання в портфель тих статей дебiторськоТ заборгованостi та iнвестицiйних цiнних паперiв,
класифiкованих в категорiю утримуваних до TepMiHy погашення, якi мають подiбнi
характеристики ризику.
При оцiнцi фактiв, що свiдчать про знецiнення, Товариство аналiзуе iсторичнi данi щодо
ступеня ймовiрностi дефолту, cTpoKiB вiдшкодування та сум понесених збиткiв, скоригованi з
урахуванням суджень керiвництва щодо поточних економiчних i кредитних умов, в результатi
яких фактичнi збитки, можливо, виявляться бiльше або менше тих, яких можна було б очiкувати
порядку.

виходячи

з

iсторичних тенденцiй. Щодо фiнансового активу, який облiковуеться

за

амортизованою вартiстю, сума збитку вiд знецiнення розраховуеться як рiзниця мiж балансовою

та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв,
первiсною
за
ефективною ставкою вiдсотка цього активу. Збитки визнаються у
дисконтованих
прибутку або збитку за перiод i вiдображаються на рахунку оцiночного резерву, величина якого
вiднiмаеться з BapTocTi дебiторськоТ заборгованостi.
Вiдсотки на знецiнений актив продовжують нараховуватися в результатi вивiльнення
дисконту. У разi настання будь-якоТ подальшоТ подiТ, яка призводить до зменшення величини
збитку вiд знецiнення, вiдновлена сума, ранiше вiднесена на збиток вiд знецiнення, ]
вiдображаеться у складi прибутку або збитку за перiод. Збитки вiд знецiнення iнвестицiйних
цiнних паперiв, класифiкованих в категорiю наявних для продажи, визнаються за допомогою
перенесення до складу прибутку або збитку за перiод тiсi суми накопиченого збитку, який
ранiше визнавався в iншому сукупному прибутку i представлявся в резервi змiн справедливоТ
BapTocTi в складi власного капiталу.
Цей накопичений збиток вiд знецiнення, виключасться зi складу iншого сукупного
прибутку i включаеться до скJIада прибутку або збитку за перiод, являе собою рiзницю мiж
вартiстю придбання вiдповiдного активу за вирахуванням виплат основноТ суми та нарахованоТ
амортизацii i його поточноТ справедливоТ BapTocTi за вирахуванням Bcix збиткiв вiд знецiнення,
ранiше визнаних у прибутку або збитку за перiод. Змiни нарахованих резервiв пiд знецiнення,
викликанi змiною BapTocTi з плином часу, вiдображаються як елемент процентних доходiв.
Якщо згодом справедлива BapTicTb знецiнення боргового цiнного паперу, класифiкованоi в
категорiю наявних для продажи, зростае i дане збiльшення можна об'ективно вiднести до якоl'небуль подiТ, що стilIася пiсля визнання збитку вiд знецiнення у прибутку або збитку за перiод.
то списана на збиток сума вiдновлюеться, при цьому вiдновлювана сума визнасться у прибутку
або збитку за перiод. Проте будь-яке подальше вiдновлення справедливоi BapTocTi часткового
знецiнення цiнного паперу, класифiкованоТ в категорiю наявних для продажи, визнасться
{!
iншому сукупному прибутку.
Не фiнансовi активи.
Балансова BapTicTb не фiнансових активiв Товариства, вiдмiнних вiд запасiв i вiдкладених
податкових активiв, аналiзуеться на кожну звiтну дату для виявлення ознак Тх можливого
знецiнення. При наявностi таких ознак розраховуеться сума очiкуваного вiдшкодування
величина вiдповiдного активу. Щодо нематерiальних активiв, якi мають невизначений строк
корисного використання або ще не готовi до використання, вiдшкодовуеться величина яка
розраховуеться щороку в один i той же час.
Сума очiкуваного вiдшкодування, величина активу або одиницi, яка генерус грошовi
потоки, являе собою найбiльшу з двох величин: BapTocTi при використаннi цього активу (цiсТ
одиницi) та його (iT) справедливоI BapTocTi за вирахуванням витрат на продажи. При розрахунк)
BapTocTi при використаннi, очiкуванi в майбутньому потоки грошових коштiв дисконтуються до
Тх теперiшньоi BapTocTi з використанням додатковоi ставки дисконтування, що вiдображас
поточну ринкову оцiнку впливу змiни BapTocTi грошей з плином часу i ризики, специфiчнi для
даного активу. ,Щля цiлей проведення перевiрки на предмет знецiнення активiв, якi не можуть
бути перевiренi окремо, об'еднуються в найменшу групу, в рамках якоТ генеруеться приплив
грошових коштiв у результатi триваючого використання вiдповiдних активiв, i цей приплив
здебiльшого не залежить вiд припливу грошових коштiв, що генеруеться iншими активами або
групою активiв (кодиниця, яка генеруе грошовi потоки>).
вартiстю активу

1:

Збиток вiд знецiнення визнаеться в тому випадку, якщо балансова BapTicTb самого активу
або одиницi, яка генеруе грошовi потоки, до якоi належить цей актив, виявляеться вище його (ii)
величини вiдшкодування, Збитки вiд знецiнення визнаються у прибутку або збитку за перiОд.
Збитки вiд знецiнення одиниць, що генерують потоки грошових коштiв, розподiлястьСя
пропорuiйно на зменшення балансовоI BapTocTi iнших активiв у складi вiдповiдноТ одиницi
(групи одиниць).
Вiдносно активiв, на кожну звiтну дату проводиться аналiз збитку вiд iх знецiНеННЯ,
визнаного в одному з минулих перiодiв, з метою виявлення ознак того, що ВеЛиЧинУ цЬогО
збиткУ слiд зменШити абО що йогО бiльше не слiД визнавати. Суми, списанi на збитки вiд
знецiнення, вiдновлюються в тому випадку, якщо змiнюються чинники оцiнки, використанi при
розрахунку вiдповiдноТ суми очiкуваноi величини вiдшкодування. ,Збиток вiд ЗнецiненнЯ
вiдновлюеться тiльки в межах суми, що дозволяе вiдновити BapTicTb активiв до ix балансовот
BapTocTi, в якiй вони вiдбивuulися б, якби не був визнаний збиток вiд знецiнення.
3.5 Облiковi полiтики щодо непоточпих актпвiв, утримувапих для продал(У.
Товариство класифiкуе непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо ЙОГО
балансова BapTicTb буд" в основному вiдшкодовуватися шляхом операцii продажу, а не
поточного використання. Непоточнi активи, утримуванi для продажи, оцiнюються i
вiдображаються в бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: балансовОЮ абО
справедлиВою вартiсТю з вирахУванняМ витраТ на операцii, пов'язаНi з продажем. Амортизацiя
на TaKi активи не нараховусться. Збиток вiд зменшення корисностi при ПеРВiснОмУ ЧИ
под:шьшому списаннi активу до справедливоТ BapTocTi за вирахуванням витрат на пРОДаЖИ
визнаеться у звiтi про фiнансовi результати.
3.6 Облiковi полiтпкп 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 пiдлягають сплатi
(вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибугку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати
Товариства за податками розраХовуютьсЯ з викорисТанняМ податкових ставок, чинних (або в
основному чинних) на дату ба.гrансу
вiдстрочений податок розраховуеться за бмансовим методом облiку зобов'язань та являе
собоЮ податковi активИ або зобов'Язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж
балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та ix податковою базою.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо Bcix тимчасових рiзниць, що

пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iMoBipHocTi
наявностi в майбугньому оподатковуваного прибугку, за рахунок якого можугь буги використанi
тимчасовi рiзницi, що пiд.гlягають вирахуванню. Балансова BapTicTb вiдстрочених податкових активiв
переглядаеться на кожну дату й зменшуеться в тiй Mipi, у якiй бiльше не icHye ймовiрностi тОгО, Що
буле отриманий оподаткований прибугок, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд
вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.
Вiдстрочений податок розраховуеться за податковими ставками, якi, як очiкуеться, буЛУ"lЬ
застосовуватися в перiодi реалiзацii вiдповiдних активiв або зобов'язань. Товариство визнае поточнi
та вiдстроЧенi податкИ як витратИ або дохiД i включаС в прибугок або збиток за звiтний перiод, oKpiM
випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у власному капiталi
або вiд об'еднання бiзнесу.
ТовариствО визнае поточнi та вiдстроЧенi податки у капiта.гli, якщо податок нzUIежить до статей,
якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiолi.
3.7 Облiковi полiтикп щодо iншпх актпвiв та зобов'язань.
3.7.1. Забезпечення.
Забезпечення визнаються, коли Товариство мас теперiшню заборгованiсть (юриличну або
конструктивну) внаслiдок минулоi подiI, icHye ймовiрнiсть (тобто бiльше можJIиво, нiж неможливо),
що поiur"ння зобов'язання вимагатиме вибуггя pecypciB, KoTpi втiлюють у собi екОНОМiЧНi ВИГОДИ, i
можна достовiрно оцiнити cyrvry зобов'язання.
Товариство створюе резерв забезпечень на виIIлаry вiдпусток працiвникам. Величину
забезпечення на виплату вiдпусток визначаеться як добугок фактично HapaxoBaHoi працiвникам
заробiтнот плати й норми резервування, обчисленоi як вiдношення рiчноi плановоi суми на оплату
вiiпусток до загаJIьного рiчного планового фонду оплати працi, плюс вiдповiднi внески на соцiальне
страхування.
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3.7.2 Впплати працiвнпкам.
Товариство визнае KopoтKocTpoKoBi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля
i*uueHoi суми. Товариство визнае очiкуванУ BapTicTb короткострокових
буль-якоi
"*"
"rрu*у"u""я
працiвникам за вiдсугнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг,
"rnnu,
якi збiльшують ixHi права на майбугнi виплати вiдrryскних,

Пенсiйнi зобов'язання
вiдповiдно до законодавства Украiни, Товариство угримуе внески iз заробiтноi плати
працiвникiВ до ,ЩержавНоТ фiскальНоТ службИ УкраiЪи. Поточнi внески розраховуються як процентнi
iз пЬточних нарахувань заробiтноТ плати, TaKi витрати вiдображаються у перiодi, в
"iдрu*у"urrянаданi прачiвника"r.rо"лу.r, що надають iM право на одержання BHecKiB, та зароблена
"*оrуЪуrr"
вiдповiдна заробiтна плата.
3.7. 3

з.8

Iншi застосовапi облiковi полiтикп, доречнi для розумiння фiпансовоi звiтностi.
3.8.1 Доходи та витратп.
доходи та витати визнаються за методом нарахування,
виглядi надходження
дохiд - це збiльшення економiчнlтх вигiд протягом облiкового перiоду у
чи збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов'язань, результатом чого е

збiльшення чистих активiв, за винятком збiльшення, пов'язаного з внесками 1^tасникiв.
вiдповiдностi визначенню та
,щохiд визнаеться у звiтi про прибугки та збитки за умови
критерiям визнання. Визнання доходу вiдбуваеться одночасно з визнанням збiльшення активiв абс '19
зменшення зобов'язань.
Дохiд вiд продажу фiнансових iHcTpyrrleHTiB, iнвестицiйноi HepyxoMocTi або iнших активiв
визнасться у прибугку або збитку в разi задоволення Bcix наведених далi умов:

а) Товариство передало покупцевi суггевi ризики

i

винагороди, пов'язанi

з

власнiстю на

фiнансовий iHcTpyMeHT, iнвестицiйну HepyxoмicTb або iншi
б) за Товариством не залишаеться aHi подальша rlасть управлiнського персоналу у формi, яка
зазвичай пов'язана з володiнням, aHi ефективний контроль за проданими фiнансовими
iнстррлентами, iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активами;
в) суму доходу можна достовiрно оцiнити;
,)ИrоЪiр"о, Що До Товариства надiйдуrь економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiею;
ri витраiи, якi були або булугь понесенi у зв'язку з операцiею, можна достовiрно оцiнити.
активи;

в момент виникнення незалежно вiд дати
завершеностi операцii з надання послуг на
iз
сryпеня
виходячи
i
визначаеться,
надходження коштiв
дохiд вiд надання послуг вiдображасться

дату балансу.

дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштlв.
Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуггя чи
амортизацiт активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого е зменшення чистих
активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами
витрати визнаються у звiтi про прибугки та збитки за уlllови вiдповiдностi визначенню та!
одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв.
витрати негайно визнаються у звiтi про прибугки та збитки, коли видатки не надають
майбугнii економiчних вигiд або тодi та тiею мiрою, якою маЙбрнi 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 тшх випадках, коли виникають
зобов'язання без визнання активу.
Витрати, понесенi у зв'язкУ з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi

rtасникам.

t

доходи.

3.8.2 Витрати

за позикамп.
ВитратИ за позикаМи, якi не е частиною фiнансового iHcTpyMeHry та не капiталiзуються як
частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiолу. Товариство капiталiзуе витрати на
позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого
активу, як частина собiвартостi цього активу.

3.8.3 Операцii

з iноземною ваJIютою.
Первiсна оцi"*u грошових коштiв та Тх еквiвалентiв в iноземнiй валютi здiйснюеться у
iноземних BzlJlIoT
функuiональнiй (нацiональнiй) валютi за офiцiйним курсом гривнi щодо
йъцiоrаr,"ного банку Украiни внаслiдок чого виникають доходи(витрати) вiд купiвлi iноземнот

t2

як рiзниця мiж комерцiйним курсом та офiчiйним курсом гривнi щодо iноземних вzulют
Нацiонального банку Украiни, якi вiдображаються у складi iнших операцiйних доходiв(витрат),
в€uIюти,

вiдповiдного перiоду,

Подальша оцiнка грошових коштiв та ix еквiвалентiв в iноземнiй валютi здiйснюеться у
функцiональнiй валютi за офiцiйним курсом гривнi щодо iноземних валют НБУ на даry оцiнки,
внаслiдок чого виникають доходи (витрати) вiд продал<у iноземноТ валюти, як рiзниця мiж
комерцiйним курсом та офiцiйним курсом гривнi щодо iноземних вztлют НБУ, якi вiдображаються у
складi iнших операцiйних доходiв (витрат) вiдповiдного перiоду.
На кiнець звiтного перiоду MoHeTapHi cTaTTi пiдлягають перерllхунку за вzrлютним курсом
закритгя (офiцiйний курс гривнi щодо iноземних вttлют НБУ на кiнець звiтного перiоду) на дату
скJIадання звiту про фiнансовий стан. ,Щоходи (витрати) вiд операцiйцих курсових рiзниць, якi
виникають при такому перерахунку, вiдображаються у сшlадi iнших операцiйних доходiв (витрат)
розгорнуго.

3.8.4

YMoBHi зобов'язання та актпвп.

Товариство не визнае yMoBHi зобов'язання в Звiтi про фiнансовий стан Товариства. Iнформацiя
про умовне зобов'язання розкривасться, якщо можJIивiсть вибуггя pecypciB, якi втiлюють у собi
економiчнi вигоди, не е вiддаленою. Товариство не визна€ yMoBHi активи. Стисла iнформаuiя про
умовний актив розкриваеться, коли надходження економiчних вигiд е ймовiрним,

4.

OcHoBHi прппущенrrя, оцiнкп та судження.
При пiдготовцi фiнансовоТ звiтностi Товариство здiйснюе оцiнки та припущення, якi мають
вплив на елементи фiнансовоi звiтностi, грунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях,
розроблених KoMiTeToM з тлумачень мiжнародноi фiнансовоТ звiтностi. Оцiнки та судження
базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються
обrрунтованими i за результатами яких приймаються судження щодо балансовоi BapTocTi активiв
та зобов'язань. Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Товариства iнформачii
про поточнi подii, фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв.
Областi, де TaKi судження е особливо важJIивими, областi, що характеризуються високим piBHeM
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 вiдсутностi копкретнпх МСФЗ.
Якщо немае МСФЗ, який конкретно застосовуеться до операцii, iншоi подiТ або умови,
керiвництво Товариства застосовуе судження пiд час розроблення та застосування облiковоi
полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийнятгя економiчних
рiшень та достовiрною, у тому значеннi, 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;
-е нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;
-е повною в ycix суттевих аспектах.

Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства

посилаеться

наведених далi джерел та враховуе ix у низхiдному порядку:
а) вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання;

на

прийнятнiсть

б) визначення, критерiТ визнання та концепцii оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв

та

витрат у Концептуальнiй ocHoBi фiнансовоТ 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, тiею мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.
Операцii, що не регламентованi МСФЗ, вiдсугнi,

4.2.Сулження щодо справедлпвоi BapTocTi активiв Товариства.
Справедлива BapTicTb iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнанСОВИх
ринках, розраховуеться на ocHoBi поточноТ ринковоi BapTocTi на момент закриття торгiв на звiтну
дату. В iнших випадках оцiнка справедливоi BapTocTi Грунтуеться на судженнях ЩОДО
передбачуваних майбутнiх грошових потокiв, iснуючоi економiчнот ситуацiт, ризикiв, властивих
13

рiзним фiнансовим iHcTpyMeHTaM, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ
справедливоТ BapTocTi

l3 кОцiнка

>.

4.3.Сулження щодо змiп справедливоi BapTocTi фiнапсових актпвiв.
Керiвництво Товариства вважае, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до
оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, де ринковi котирування не доступнi, е ключовим джерелом
невизначеностi оцiнок, тому що:
а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки
базуються на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн валютних
KypciB, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iHcTpyMeHTiB, а
також специфiчних особливостей операцiй; 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 використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок,
волатильностi, KypciB обмiну ваJIют, кредитного рейтингу контрагента, да^ги 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 фiнансовiй
звiтностi чистий прибуток та збиток.
Розумiючи важливiсть використання облiкових оцiнок та припущень щодо справедливоТ
BapTocTi фiнансових активiв в разi вiдсутностi вхiдних даних щодо справедливоТ BapTocTi
першого рiвня, Керiвництво Товариства плануе використовувати оцiнки та судження якiа
базуються на професiйнiй компетенцii працiвникiв Пiдприемства, досвiдi та минулих подiях, а 7
також з використанням розрахункiв та моделей BapTocTi фiнансових активiв, Залучення
зовнiшнiх експертних оцiнок щодо таких фiнансових iHcTpyMeHTiB де оцiнка, яка базусться на
професiйнiй компетенцii, досвiдi та розрахунках е недостатньою, на думку Керiвництва с
прийнятним та необхiдним.
Використання рiзних маркетингових припущень таlабо методiв оцiнки також може мати
значний вплив на передбачувану справедливу BapTicTb.
4.4. Судження щодо

очiкуваних термiпiв утримуванпя фiпансовпх iHcTpyMerrTiB.

Керiвництво Товариства застосовуе професiйне судження щодо TepMiHiB угримання фiнансових
iHcTpyMeHTiB, що входять до скJIаду фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням
грунту€ться на оцiнцi ризикiв фiнансового iHcTpyMeHry, його прибугковостi й динамiцi та iнших
факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть буги пов'язанi з призупиненням обiгу цiнних
паперiв, що не е пiдкоrrгрольним керiвництву Товариства фактором i може суггево вплинуги на
оцiнку фiнансових iHcTpyMeHTiB.

4.5.Сулження щодо впявлення ознак знецiнення актпвiв.
На кожну звiтну даry Товариство проводить аналiз фiнансових аlсгивiв на предмет наявностi
ознак ix знецiнення. Збиток вiд знецiнення визнаеться за наявностi об'сктивних даних, що свiдчатьv
про зменшення передбачуваних майбугнiх грошових потокiв за даним активом у результатi однiеТ або
кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнання фiнансового активу.

4.6.Використання ставок дисконтуванЕя.
В Товариствi протягом звiтного перiолу не облiковув:rлися активи або зобов'язання, якi
вимагають дисконтування, внаслiдок чого керiвництво не здiйснювало професiйнi судження щодо
розмiру таких ставок станом на кiнець звiтного перiоду.
5.

Розкриття iнформацii щодо використання справедливоi BapTocTi

5.1.Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою

вартiстю

Товариство здiйснюе викJlючно безперервнi оцiнки справедливоi BapTocTi активiв lа
МСФЗ l3 у звiтi про фiнансовий стан lta

зобов'язань, тобто TaKi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та
кiнець кожного звiтного перiоду.

1,

класи аlсгивiв

Метод
оцiнки
(ринковий,
дохИний,
витратний)

Методики оцiнювання

та зобов'язаць,

оцiнених за
справедливою

вартiстю
Грошовi кошти
та iх еквiваленти

Ринковий

Первiсна та подальша оцiнка грошових

коштiв та ix еквiвалентiв здiйснюсгься за
справедливою вартiстю, яка дорiвнюс

Вихiднi данi

Офiцiйнi курси гривнi

щодо

iноземних валют НБУ

ii

номiнальнiй BapTocTi
,Щепозити (KpiM

депозитiв до
запитання)

,Щебiторська

заборгованiсть

Поточнi
зобов'язання

5.2.

Первiсна оцiнка депозиту здiйснюсгься за
його справедливою вартiстю, яка зазвичай
дорiвнюе його номiншlьнiй BapTocTi.
Подальша оцiнка депозитiв у нацiональнiй
ва.пютi здiйснюсгься за справедливою
вартiстю очiкуваних грошових потокiв
Первiсна та подatльша ouiHKa дебiторськоi

Дохiдний
(дисконтування

грошових

Ставки за депозитами, ефективнi
ставки за депозитними
договорами

потокiв)

KoHTpaKTHi умови, ймовiрнiсть
погашення, очiкуванi вхiлн i

Дохiдний

заборгованостi здiйснюсгься за
справедливою вартiстю. яка дорiвнюс
BapTocTi погашення, тобто cyMi очiкуваних
контрактних грошових потокiв на дату
оцiнки.

грошовi потоки

Витратний

Первiсна та подальша оцiнка поточних
зобов'язань здiйснюсгься за вартiстю
погашення

Контракгнi умови, ймовiрнiсть
погашення. очiкуванi вихiднi
грошовi потоки

Рiвепь iсрархiiсправедлпвоiвартостirдо якого наJIежать оцiнки справедливоi BapTocTi

класи активiв та

1 piBeHb
(Ti, що мають

зобов'язаllь, оцiнених
за спрдведлпвою

котируванпя, та
спостережуванi)

вrртiстю

Дата оцiнки

зr.t2.18

зl,|2.2017

2 piBeHb
(Ti, що не мають
котирувань, але

спостережуванi)
31.12,2018

Усього

3 рiвепь
(Ti, що не мrють
котирувань i не с

спостережуваними)

з1,12.2017

31.12.2018

3|.l2.20|7

з1.12.20l8

з1.12.2017

l53 660

45 215

l5з 660

45 2|5

119 764

32 |з4

l19,764

з2 lз4

Торговельна та iнша

лебiторська

заборгованiсть, тис
грн

Торговельна та iнша
кредиторська
заборгованiсть, тис
грн.

Перемiщення мiж рiвнями icpapxii справедлпвоi BapTocTi
Товариства за звiтний перiод вiдсугнс перемiщення мiж 2-м

5.3.

У

справедливоТ BapTocTi.

та 3-м рiвнями

iepapxiT

5.4. Iншi розкриття, що впмагаються МСФЗ 13 <Оцiнка справедливоi BapTocтi>)
,lB в поDlвнянн з ii балансовою вартiстю
Справедлива BaDTicTb фiнансових i
Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою

Балансова BapTicTb

Справедлива
BanTicTb

вартlстю
3

Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть,
тис.грн.
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть,
тис,

гD

.l2.20I 8
l53 660

l

|19,764

з1.12.2011

45 215

з2 lз4

з1,12.20l8
153 660
1

19,164

з1.|2.2011

45

2l5

з2 1з4

н.

Справедливу BapTicTb дебiторськоi та кредиторськоi заборгованостi неможливо визначити
достовiрно, оскiльки немае ринкового котирування цих активiв.
Керiвництво Товариства ввarкае, що наведенi розкриття щодо застосрання справедливоi
BapTocTi е достатнiми, i не BBzDKae, що за межами фiнансовоТ звiтностi зuшишилась будь-яка суггева
iнформачiя щодо застосування справедливоi BapTocTi, яка може буги корисною для користувачiв
фiнансовоi звiтностi.
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6.

Розкриття iнформацii], що пiдтверджус cTaTTi поданi у фiнансових звiтах

6.1

Баланс

.Що

форми N9

l

<Баланс (Звiт про фiнансовий стан)>, протягом року коригування та змiни не

вносились.

Оцiнку балансовоТ BapTocTi активiв та зобов'язань здiйснено за iсторичною собiвартiстю.
та зобов'язань на поточнi (оборотнi) та
,Щля подання у балансi здiйснено розмежування активiв
довгостроковi (необоротнi) вiдповiдно до вимог мсБО 1 кПодання фiнансових звiтiв>. ,Що поточних
активiв та зобов'язань вiднесено суми, що очiкуються до вiдшкодування або погашення протягом l2
мiсяцiв вiд дати балансу.
6.1.1

Нематерiальнi актцвп (НМА)
2018 piK

Первiсна

Знос

BanTicTb
37з,0

2017 piK

залишкова
BanTicTb

298,0
75.0
Станом на 31 грулня 2018

Назва

Первiсна
ваDтiсть

Знос

з27.0

41,0

рок

201б piK

залишкова
BapTicTb
286,0

Первiсна
ваптiсть
3

Знос

залишкова
BapTicTb

8,0

18.0

з

l0,0

у складi нематерiальних активiв:

нМА

Балансова BapTicTb, тис грн
(

Avast! Internet Security початкова iнсталяцiя

0,3

м

crosoft Windows l0 64-bit
W ndows l0 Рrо

4,6

знак для ToBapiB та послуг/оригiнztл свiдоцтва

з4,4

Операцiйна система English
Операц ин системи Russian
Операц ин системи windows
Програмнi продукти Turnkey Lender

4,4
8,7
2,|;7
21 1,4

298

Всього
б.1.2 Осповнi засоби (ОЗ)
2017 piK

2018 piK

Первiсна

Знос

BaDTicTb

2 599,0

969,0

залишкова
BaDTicTb
1 бз0,0

Первiсна

Знос

BanTicTb
893.0

2з6,0

2016

залишкова

Первiсна

BapTicTb

BanTicTb

657,0

64,0

Знос
з5,0

к
Залиш ков
BanTicl
29,0

Стапом на 31 грулня 2018 року у складi ocнoBtlllx засобiв:

Назва оЗ
Ремонт примiщення

Комп'ютерна та оргтехнrка

Балансова BapTicTb, тис грrI
з 16,6

| 2|4,9

Охоронна система

75,4

Iншi ocHoBHi засоби

83,1

Всього

б.1.3 Торговельна та irrша дебiторська заборгованiсть

1б30,0

7

Станом на 3 l. l2.20 1 8 р, торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть становить 1 53 660 тис.
грн. i ск-падасться iз дебiторськоi заборгованостi за вiдвантаженi товари, заборгованостi за виданими
авансами, сплаченими гарантiйними IUIатежами та заборгованiсть за розрахунками з iншими
дебiторами.
дебiторська заборгованостi за вiдвантаженi товари - 42 |09 тис.грн. (TepMiH до 3 мiсяцiв);
заборгованiсть за виданими авансами, сплаченими гарантiйними платежами - 43l тис.грн
(TepMiH ло l року), в т.ч.з бюддетом - б тис.грн.;
заборгованiсть за розрахунками з iншими дебiторами -1l l 120 тис.грн,(термiн до 3 мiсяцiв).
Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.20l7 р. становить 45 215 тис.
грн. i ск-падаеться iз дебiторськоi заборгованостi за вiдвантаженi товари,,заборгованостi за виданими

авансами, сплаченими гарантiйними платежами та заборгованiсть за'розрахунками з iншими
дебiторами.
дебiторська заборгованостi за вiдвантаженi товари - lЗ 2'l4 тис.грн. (TepMiH до 3 мiсяцiв);
заборгованiсть за виданими авансами, сплаченими гарантiйними платежами - 132 тис.грн
(TepMiH до 1 року), ), в т.ч.з бюджетом - 3 тис.грн.;
заборгованiсть за розрахунками з iншими дебiторами - З 1 809 тис.грн.(термiн ло 3 мiсяцiв).
б.1.4

Грошовi коштп та ir еквiвлIептп.

Станом на кiнець дняЗ1r.|2.2018 року грошовi кошти та ik еквiваленти складають 74 тис грн. на
поточних рахунках Товариства.

Станом на 31.12.20|7 року грошовi кошти та

ik

еквiв.шенти скJIадають 176 тис.грн. на

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

Власнпй капiтал.
Власний капiтал Товариства станом на 31.12.2018 року скпадае 35 898 тис. грн. та скJIадаеться
iз зареестрованого капiталу в cpli 25 000 тис. грн., 15 тис. грн. з якого ще не оIuIачено, та
нерозподiленого прибугку в розмiрi l0 913 тис. грн., що пiдтверджуеться первинними документами.
Нерозподiлений прибугок станом наЗ1.12.2018 року становить l0 913 тис. грн.
Станом наЗ1.12,2017 року власний капiтал Товариства скJIадае 14 200 тис. грн. та скJIада€ться
iз зареестрованого капiталу в cyMi 20 000 тис. грн., 7 2l4 тис, грн. з якого ще не сплачено, та
нерозподiленого прибугку в розмiрi | 414 T*lc. грн., що пiдтверддуеться первинними документами.
Нерозподiлений прибугок станом на З1 .12.201 7 року становить 1 4 l4 тис. грн.
б.1.5

б.l.б Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть.
Станом на 31,12.2018 року облiковуется кредиторська заборгованiсть в cyMi

яка складается

- ll9

764 тис.грн i

з:

Поточноi заборгованостi пов'язаноi iз розрахунками з постачальниками - 95 l31 тис.грн, а
саме: стр.rхування договорiв позик - 5З 647 тис.грн., транспортнi послуги - l8 тис. грн,, маркетинговi
послуги - l503l тис. грн., оренда примiщення - 5 тис.грн., консультацiйнi послугп-З49 тис.грн,,
послуги по стягненню заборгованостi- l73 тис. грн., iнформацiйно-технiчнi послуги - 25 903 тис.
грн., послуги телефонii та iHTepHeTy - 5 тис. грн,
Заборгованостi за розрахунками з бюджетом - l 176 тис.грн., в тому числi податок на прибугок
- l 176 тис.грн, слiд заувал<ити, прострочена заборгованiсть по цiй cTaTTi вiдсугня.
Поточних забезпечень з резервiв вiдпусток - l95 тис. грн.
Iншi поточнi зобов'язаннJI - 2З 262 тис, грн, з яких lб 950 тис. грн. сновить зобов'язання за
договором позики з )ласником Товариства АТ ЗНВКIФ кФЛЕШ>, 6 312 тис. грн. скJIадаютЬся з
надлишково сплачених коштiв вiд фiзичнlлх осiб по наданим кредитам (позикам) та l98 тис. грн.
заборгованiсть за вiдсотками по догвоору позики з }^{асником Товариства АТ ЗНВкIФ (ФЛЕш),
Станом на 31.12.20l7 року облiковуется кредиторська заборгованiсть в cyMi -З2 1З4 тис.грн i
яка скJIадается з:

Поточноi заборгованостi пов'язаноТ iз розрахунками з постачaшьниками - 27 бЗ9 тис,грН, а
22l тис. грн., послуги по стягненню заборгованостi _ l02 тис. грн.,
саме: марКетинговi послугИ
iнформачiйно-технiчнi послуги -27 З l5 тис, грн., послуги телеофнii та iHTepHeTy - 1 тиС, ГРН,
ЗаборговаНостi за розрахунками з бюддетом - 303 тис.грн., в тому числi податок на прибугок
З03 тис.грн, слiд зауважLrги, прострочена заборгованiсть по цiй статгi вiдсугня.
Поточних забезпечень з резервiв вiдпусток - 37 тис. грн.

-

-
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Iншi поточнi зобов'язання - 4 l55 тис. грн. скJIадаються
фiзичних осiб по наданим кредитам (позикам).

з

надлишково сплачених коштiв вiд

б.1.7 KopoTкocтpoкoBi забезпечеrrня.

Станом Ha3|.l2.20l8 року становлять KopoTкocTpoKoBi забезпечення у розмiрi l95 тис.грн., якi
iз резерву вiдгryсток розрахованого на пiдставi планових показникiв оплати працi i
нарахованого в 20l8 роцi в cyMi 92 тис.грн., i використаного у звiтному рочi у cyMi 67 тис.грн.
Станом на 3|.l2.20l7 року рахуется короткострокових забезпечень на 37 тис.грн., якi
скJIадаються iз резерву вiдпусток розрахованого на пiдставi планових показникiв оплати працi i
нарахованого в 2017 роцi, в 20l7 роцi не було використано вiдпусток.
скJIадаються

Iншi поточпi зобов'язапrrя.
Залишки зобов'язань, що зазначенi в цiй статгi, на кiнець дня31.12,2018 року становлять 2З 262
тис.грн. i сшlадаються з наступнлтх сум:
lб 950 тис. грн. - зобов'язання за договором позики з }часником Товариства АТ 3НВКIФ
б.1.8

<ФЛЕШ>;

тис. грн. _ надIишково сплаченi кошти вiд фiзичних осiб по наданим кредитам (позикам);
198 тс. грн. - вiдсотки за договором позики з )л{асником Товариства АТ ЗнВкIФ кФЛЕШ>.

6

Зl2

Суми, вказанi в цiй cTaTTi, становили на 3|.12.2017 року 4 l55 тис.грн
надлишково сплаченi кошти вiд фiзичних осiб по наданим кредитам (позикам);
б.2

i

складаються з

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)

Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або
збiльшенням зобов'язань. Витратами звiтного перiоду визнаються або зменшення активiв або
збiльшення зобов'язань, що приводить до зменшення власного капiта-гtу компанiТ, за умови, що цi
витрати можугь буги достовiрно оцiненi.
Витратами визнаються витрати певного перiоду одночасно з визнанЕям доходу, для отримання
якого вони здiйсненi.
За умови, що оцiнка доходу може буги достовiрно визначена, доход у Звiтi про фiнансовi
результати вiдображаеться в момент надходження активу або погашення зобов'язання, якi призводять
до збiльшення власного капiталу пiдприемства.
За 1тиови, що оцiнка витрат може буги достовiрно визначена, витрати вiдображаються у Звiтi
про фiнансовi результати в момент вибуггя активу або збiльшення зобов|язання.
.Щоходи i витрати зазвичай враховуються за принципом нар:rхування заJIежно вiд сryпеня
завершеностi KoHKpeTHoi операцii, яка оцiнюсться як спiввiдношення фактично наданого обсяry
послуг i загального обсяry послуг, якi мають буги наданi.
6.2.1 Дохiд вiд реалiзацii послуг

В 2018 рочi дохiд вiд реалiзацiТ послуг становить 2l4 050 тис, грн. та скJIадаеться з доходу

зl

нарахування вiдсоткiв за наданi позики.
В 20l'7 роui лохiл вiд реалiзацii послуг становить 4'l 016 тис. грн. та складаеться з доходу за
нарахування вiдсоткiв за наданi позики.
6.2.2 Iцшi операцiйнi доходи

В 201 8 роцi становлять2lЗ 379 тис.грн., i складаються з доходiв:
вiд нарахування вiдсоткiв на прострочену заборгованiсть за надання позик - 190 419 тис.грн.;
вiд операцiйних курсових рiзниць - 4 504 тис.грн,;
вiд переуступлення прав вимог - 18 456 тис.грн.
В 201'7 роцi становлять - 37 059 тис.грн., i складаються з доходiв:
вiд нарахування вiдсоткi н апрострочену заборгованiсть за надання позик -З2 869 тис.грн.;
вiд переуступлення прав вимог - 4 l90 тис.грн.
6.2.3

Адмiнiстративнi витрати

В 20l8 роцi витрати становили - 186 848 тис.грн. i складаються з:
заробiтноТ плати працiвникiв (адмiнiстрацiя), з нарахуваннями - 1 506 тис.грн.;
резерв вiдпусток працiвникiв - 158 тис. грн.;
витрати на розрахунково-касове обслуговування - 16 52З тис. грн.;
витрати на маркетинг - 44 794 тис.грн.;
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юридичнi послуги - l44 тис. грн.;
консультацiйно-iнформацiйнi послуги та iншi - 5 678 тис. грн.;
послуги по стягненню заборгованостi - 4291 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.;
страхування договорiв позик - 106 924 тис. грн,

В 201''7 роцi витрати становили - 38 203 тис.грн., i складаються з:
заробiтноТ плати працiвникiв (алмiнiстрацiя), з нарахуваннями - 215 тиС.грн,;
резерв вiдпусток працiвникiв - 37 тис.грн.;
витрати на розрахунково-касове обслуговування - 4 451 тис.грн.;
витрати на маркетинr -2996 тис. грн.;
юридичнi послуги - 67 тис. грн.;
консультацiйно-iнформацiйнi послуги та iншi - | 077 тис. грн.;
послуги по стягненню заборгованостi - 1 048 тис. грн.;
витрати на оренду - 8З тис. грн,;
технiчнi вr{трати -2'7 47З тис. грн.;
господарськi витрати - 8 тис. грн.;
iнформатизацiя - 592 тис. грн.;
витрати на зв'язок та iHTepHeT - 139 тис. грн.;
a}.]иTopcbкi послуги - 17 тис. грн.
6.2.4 Iншi операцiйнi витрати

В 20l8 роцi витрати становили-228 874 тис.грн. та скJIадаються з:
витрати на формування поточних забезпечень (резерву) - 14 4l3 тис.грн.;
витрати вiд первинноi переуступки позик та списання нарахованих вiдсоткiв
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 20l7 роцi витрати становили -42 808 тис.грн. та скJIадаються з:
витрати на формування поточних забезпечень (резерву) - l4 l73 тис.грн.;
витрати вiд первинноТ переусryпки позик та списання нарахованих вiдсоткiв
витрат вiд операцiйних курсових рiзниць - l З'79 тис грн;
амортизацiя -27"| тис. грн.;

б.2.5Iншi витрати
В 20l 8 роцi у склад iнших витрат увiйшли витрати на благодiснiсть i
В 20l7 роцi таких витрат не було.

-2l0

-26

ЗЗЗ тис.грн.;

9'79 тис.грн.;

скJIсIли 123 тис. грн.

Звiт про рух грошових коштiв
Звiт про рух грошових коштiв за 20l8 piK складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом,
згiдно з яким розкриваеться iнформацiя про ocHoBHi кJIаси вzlлових надходжень грошових коштiв чи
вrulових виплат грошових коштiв на HeTTo-ocHoBi. У звiтi вiдображений рух грошових коштiв вiд
операцiйноТ, iнвестицiйноТ та фiнансовоТ дiяльностi Товариства.
б.3

6.4 Рух коштiв у результатi операцiйноiдiяльностi
Операцiйна дiяльнiсть полягас в отриманнi прибугку вiд звичайноТ дiяльностi.

Операцiйна дiяльнiсть с основним видом дiяльностi пiдприсмства для отримання доходу вiд
налання фiнансових послуг.
Сукупнi надходження вiд операцiйноТ дiяльностi станом на 31.12.201'8 року становили 8З7 З54
тис.грн. i складаються з
6.4.1 Надходження вiд реалiзацii послуг, а саме надходження за нарахованими вiдсотками по
наданим позикам фiзичним особам -22З 842 тис. грн.
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б.4.2 Надходжепня вiд поверпецня aBaHciB - б тис.грн,;
б,4,3 Надходежння фiнасновllх установ вiд поверн"""r rrоr"*, наданих
фiзичним особам
595 077 тис. грн.

-

6,4,4 iнших надходжень в cyMi 18 4з5 тис.грн., якi складаються з надходжень
вiд первинноТ
переуступки позик.

Сукупнi надходження вiд операцiйноТ дiяльностi станом на З1,12.2017
року становили l57 бзз
тис.грн. i складаються з:

6.4.1 Надходження вiд реалiзацii послуг, а саме надходження за
нарахованими вiдсотками по
наданим позикам фiзичним особам - 45 404 тис. грн.
6.4.2 Надходжецня вiд повернення aBaнciB - 22тис.грн.;

б.4.3 Надходежпня фiнасновlлх
установ вiд повернення позlлк, наданих фiзичним особам
1l0 262 тис. грн.

-

б,4,4 iнших надходжень в cyMi 1 945 тис.грн., якi сrulадаються
з надходжень вiд первинноi
переуступки позик.

Сукупнi витрати вiд операцiйноi дiяльностi станом на з 1.12.2018
867 777
року становили
тис.грн. i складаються:
б.4.5 вштрачання на оплату ToBapiB (робiт, послуг) 90 з91
тис.грн.;
б.4.6 вптрачацпя на оплату працi l 2З5,пr"..рЙ.;'
б,4,7,вштрачання на оплату вiдрахувань на соцiальнi заходи (есв)
- 27З тпс,rрн.;
б.4.8 витрачапня на оплаry зобЪв'язаllь з податкiв i зборiв (ПДФО,
ВЗ) _ l 454 тис,грн.,
б.4.9 витрачання на оплаry зобов'язань з податку ша пршбуто
к- l 2l2тис.грн.;
б,4,10 витрачання па оплату зобов'язань з iншпiподаiкiв
i зборiв не було.
6.4.11 вптрачацня па оплату авапсiв 5 692тис.грн.;
6,4,12 вптрачапня на оплату поверпенш" авапсiв, а саме повернення
фiзичним особам
переплат по договорам позик
-2 422 тис.грн.;
6,4,13 витрачапня на оплату цiльовпх BHecKiB, а саме на
балгодiйнiсть - l2З тис. грн.;
6:,4,14 вцтРачаншЯ фiнансовПх
устапов па падаппя позик -748 452тис.грн.;
б,4,15 iшшi витрачанця (KoMicii посередникiв за перерахунок
коштiв) - 1б 52з тис.грн.;
6,4,1б Чпстий рух коштiв у р"зуrrrrЬтi операцiйнЪi]дiял"ностi
протягом 2018 року становив
-29 205 тис.грн. (витрачання).

-

Сукупнi витрати вiд операцiйноТ дiяльностi станом на з |.l2,20l7
року становили

тис.грн. i складаються:

-

166 465

б,4,5 витрачання па оплату ToBapiB (робiт, послуг)
- 5 78g тис.грн.;
б.4.б вштрачапня на оплату працi 141 тис.грн.;6.4.7.вптрачання ца оплату вiдрахувань на соцiальнi заходп (есв)
39 тис.грн.;
6,4,8 витрачапня на оплату зобов'язань з податкiв i зборiв (пдФо, вз) - з4 тис.грн.;
б.4.9 витрачання на оплаry зобов'язанr a ,rодчr*у"а rrрrпбуrок
-8
6,4,10 витрачання на оплаry зобов'язаrrь з iншиiподаткiв
i зборiв - З тис. грн.;
g.4.11 вI!трачапня ца оплату aBaHciB 1 262тис.грн.;

тис.грн.;

0

-

6,4,12 витрачання на оплату повернення aBaHciB, а саме
повернення фiзичним особам
переплат по договорам позик 388 тис.грн.;
б.4.13 витрачапня на оплату цiльових впескiв не було.
6.4.14 вптрачання фiнансовпх
установ па надацня позпк - 154 19З тис.грн,;
6,4,15 iншi витрачанпя (KoMicii посередникiв за перерахунок
коштiв) - 4 608 тис.грн.;
6,4,1б Чистий рух коштiв у
резул"татi операцiййi дiяльностi протяго м 2017 року становив
- 8 821 тис.грн. (витрачання).
б.5 Рух коштiв у результатi iпвестицiйноi
дiяльностi
Iнвестицiйна дiяльнiсть - це цiлеспрямовано здiйснюваний процес
формування необхiдних
iнвестицiйних pecypciB, збалансований вЙповiдно
до обран"х параметрiв iнвестицiйноТ програми
(iНВе.СТИЦiЙНОГО ПОРТфеЛЯ) На ocHoBi вибору
та забезпечення ii
реалiзацiТ.

6,5,1 НадхоДженЦя

Э

"ф"пrrurr*'об'сктiв'iп"е"ry"ч"ня

вц

реалiзацii фiнансових iнвестицiй у 2017 роцi скJI€tли 4 985 тис.грн. в
2018 роцi таких надходжень не було.
б,5,2 ВитрачаннЯ на прпдбанпя необоротпих активiв
у 2018 роцi склали 46 тис.грн.

2с

t
6.5.3 Чистпй рух коштiв

46 тис.грн, (витрачання).

у результатi iнвестицiйноТ дiяльностi протягом

20

l8 року

б.5.2 Витрачання на придбання необоротних актпвiв у 2017 роцi склали 838 тис.грн,

б.5.3 Чистий рух коштiв
4 1 47 тис.rрн. (надходження).
б.б Рух

у результатi iнвестицiйноi дiяльrrостi протягом 20l7 року

склав

cKJ]aB

коштiв у результатi фiнансовоi дiяльностi

Фiнансова дiяльнiсть
це надходження чи використання коштiв, що мirли мiсце в результатi
eMiciT цiнних паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв, погашення зобов'язань за борговими
цiнними паперами та iншi

-

Сукупнi надходження вiд фiнансовоТ дiяльностi у 20l8 роцi дорiвнюють 29 l49 тис.грн.

i

складаються з надходжень вiд:

- 12 199 тис. грн
6.6.2 надходження вiд отримання позик - 16 950 тис.грн.;
Сукупних витрачань вiд фiнансовоiдiяльностi у 20l8 рочi не було.
б.6.1 Надходження вiд власного капiталу

б.6.3

Чистий рух коштiв у результатi фiнансовоi дiяльностi за 2018 лорiвнюс

тис. грн. (надходження).

-

29

149

Чистпй руr коштiв за звiтний перiод дорiвнюе 102 тис.грн. (витрачання)
Залишок коштiв на початок 2018 року * l76 тис.грн.
б.б.6 Залишок коштiв на кiнець 2018 року - 74 тис.грн.
6.6.4
6.6.5

Сl,купнi надходження вiд фiнансовоТ дiяльностi у 20l7 роцi дорiвнюють 4 786 тис.грн.

i

складаються з надходжень вiд:

6.б.l Надходження вiд власного капiталу -

4 786 тис.грн.;
Iнших надходжень та витрат за201''| piK не вiдображено.

6.6.3

Чистий рух коштiв у результатi фiнансовоi дiяльностi за 20l7 дорiвнюе - 4 786 тис.грн.

(надходження).
6.6.4

Чистий рух коштiв за20|7 piK дорiвшюс

1

12 тис.грн.

6.6.5 Залишок коштiв на початок 2017 року - 64 тис.грн.
6.б.6 Залпшок коштiв на кiнець 2017 року - l76 тис.грн.

б.7 Звiт про власнпй капiтал
Управлiння капiталом Товариства спрямовано на досягнення наступних цiлей: дотримання
вимог до капiталу, встановлених регулятором, i забезпечення здатностi Товариства функцiонувати в
якостi безперервно дiючого пiдприемства. Товариство BB€DKac, що заг€uIьна сума капiталу, управлiння

яким здiйснюсться, дорiвнюе cyMi капiталу, вiдображеного в балансi.
Товариством для забезпечення дiяльностi сформовано Статутний капiта.п в cyMi 25 000 тис.грн.
та станом наЗ1.12,2017 року статуtни капытччl скJIадас 20000 тис. грн., станом на З1,12.2018 року
статутний капiтал скJIадас 25 000 тис.грн.
Резервний капiтал станом за20l'1 i 20l 8 роки в Товариствi не сформованi.
Неоплачений капiтал станом на 31.|2,2017 piK становить7 214 тис.грн, а станом на З1.12.20l8
piK становить l5 тис. грн.

Сума власного капiталу Товариства на З1.12.2017 року становить 14200 тис.грн.,

а

на

З1.12.20|8 - 35 898 тис.грн. i складасться з наступних скJIадових: стат)лний капiтал - 20 000,гис.грн.
Ha31,12.2017 piK, а на 31.12.2018 piK 25 000 тис.грн., нерозподiлений прибуток - 1 4l4 тис. грн.(на
З1.12.2017) i l0 913 тис.грн.(на З1.12.2018).

Розкриття iншоi iнформацii
7.1 Умовпi зобов'язання
7.1.1 Суловi процеси
Станом на звiтну дату ТОВ (1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХlДНИХ КРЕДИТIВ> нс е
учасником судових процесiв, в зв'язку з дiяльнiстю пiдприемства.
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 через практику, що скJIzшася в нестабiльному
економiчному середовищi, за якоi податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчноТ
дiяльностi, у разi, якщо податковi органи пiддад}ть cyMHiBy певне тлумачення, засноване на оцiнцi
керiвництва економiчноТ дiяльностi Товариства, ймовiрно, що Товариство змушене буде сплатити
7.

2\

може вплинуги на BapTicTb фiнансових
додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть
на ринковий piBeHb цiн на угоди, на думкУ
iHcTpyMeHTiB, втрати та резер"и пiд знецiнення, а також
yci iодат*r, ,оrу фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд
керiвництва Товарист"о
"nnur"no
вiдповiдними податковими органами
,rодат*о"i збитки. Податковi звiти можугь переглядатися
протягом трьох poKiB.
7.2

Вплив iнфляuii

за умов, коли
мсБО 29 кФiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiТ> слiд використовувати
здiйсненням
перед
звiтнiсть
eKoHoMiKa краiни е гiперiнфляцiйною. У такому випадку фiнансова
з

звiтностi у валюту представлення пiдлягае коригуванню
фактичного перерахунку'статей фiнансовот
статтями коригуються з урахуванням рiвня iнфляuiТ на
урахуванням iнфляuii (суми за немонетарними
балансу); пlзничi
ocHoBi змiнИ загальногО iндексУ цiн (однаК, лише з датИ придбання. до датИ
lндексу цlн на
застосування
В
виникають.
результатi
монетарними i немонетарними статтями, що
звiтну дату розкривають як окрему скJIадову власного капiтму).
*upu*r"p"ay-ru покzlзник гiперiнфляuiТ та включ:lють в себе не тiльки
Дналiзуючи критерii,
"*-iскладовi, передбачеНi
у параграфi з мсБО 29,та враховуючи додатковi
MoHeTapHi, аrrе i п""*Ологiчнi
с динамiка змiн рiвня
характеристики, керiвництво Товариства BBuDKac, що вZDкJIивим фактором
ав2018рочi _1з,7о^,
iнфляцiт.так,рiвеньiнфляцiIу2оiброцiсклав 4з,зуо,в2017 рочi_ l2,4yo,
зi стану
Таким чином,
дуr*у керiвничтва, eKoHoMiKa УкраiЪи з 20lб року почала виходити
"u
прочесiв. Зважаючи на те, що згiдно з МсБо 29 проведення перерахунку

1

глибоких iнфлячiйних

Тffi;? j*ý;';жж"ыIffi;ж,#:#1fr

ilJт,т*";il",х:оfi ЁъJ'ы%,,н""."iiо

звiтнiсть умовах гiперiнфляuii>.

I хьча керiвництво не може передбачити Bci тенденцiт, якi мож)ль впливати на eko'o'l'.y

мати на майбутнiй фiнансовий
Украiни, а також те, який вIUIив (за наявностi такого) вони можугь
заходiв
дlя забезпечення стабiльноi
ycix
необхiдних
стан Товариства, воно BBrDkae, що вживае
дiяльностi та розвитку Товариства.

активiв,
7.3 Сryпirrь поверненшя дебiторськоi заборговапостi та iншrrх фiнансових

економiчного
товариство здiйснюе свою дiяльнiсть в умовах загальноi кризи вiтчизняного
низькою
,uрч*rеризуеться обмеженiстю внррiшнього iнвестицiйного потенцiалу,
середовища,
нацiональноi
"nu
привабливiстю ceкTopiB економiки для iHBecTopiB, знюкенням конкурентоспроможностi
та на
piBHeM
iнфляцiТ
високим
вiдносно
капiталу,
економiки, ,r."*""-iiur", пi*"iдностi "а ринках
мiрою,
бiльшою
та,
економiцi
свiтовiй
яку впливае зниження темпiв економiчного розвитку у
ймовiрностi того, що активи
суьпiп""о-полiтичнi подii в kpaiHi. Керiвництво не викJIючае iснування
Товариства,
,Ъ."о*уr" буги реалiзованi за iхньою бшlансовою вартiстю в ходi звичайноi дiяльностi
перiоду
звiтного
станом на кiнець
Дле, на оуr*у керiвництва, додатковий резерв пiд фiнансовi активи
з наявних обставин та iнформацii,
не потрiбЪн,

""*од"r"

7.4 Розкрпття iнформацii щодо зв'язанпх cTopiH згiдно

*"О";";1];##'::Ж;.r"

сторони, одна

з

мсБО

24 <<Розкриття

iпqор,аui$

яких мае можливiсть контролювати iншу

або

iншою стороною, як це
здiйснювати Сlлггевий вплив на прийнятгя фiнансових та операцiйних рiше.нь
cTopiH>. Рiшення про те якi сторони
визначено в МСБО 24 кРозкритгя iнформаuii щодо пов'язаних
ix
юридичноi
форми, а-пе i виходячи з характер}
приймають не тiльки на ocHoBi
являються зв'язаними
cTocyHKiB зв'язаними cTopiH'

r
вiдносяться vця..ни
учасники, що володlють {асткою 10%
зв'язаних cTopiH Товариства оi--лпотrсq
вiдсоткiв у статугному капiталi Товариства та управлiнський персонал:

,Що

i

бiльше

-юридична о"обu тоВ кСТДНЩАРТ ФIнАНС) (код за едрпоУ з9lззз45) -учасник
та з 03,12,2018
Товариства, якому наJIежить 100о% частки у статугному капiталi до 03.12.20l8 року,
О/о
СТаТУГНого капiталу -22 500 тис. грн.;
року 90
llпгп-rrлIl/l.\l),t t-lт, - юридична особа акr_чоgвгнЕ товАриство кЗАКРИТИй нвдивЕрсиФковАни}{
4|'l'74|З4,
вЕнчурнии корпордтивнии IнвЕстицIЙниЙ ФонД (ФЛЕШ), код за е,ЩРПОУ:
юридична
157,
А,
офiс
лiтера
0l l33, м.Киiв, бульваР Лесi УкраТнки , будинок 7-Б,
мiсцезнахОдження:
особа, яка володiс часткою

грн,
. ллl . _ ^__
(Наказ
про призначення l42M 3-К вiд 28 квiтня 20lб року),
1крr"r" I.C. - директор Товариства
l0%,2

500 тис,

,

Операцii, що вiдбувались з пов'язашими особами у 2018 poui:
з Кривичем IBaHoM Сергiйовичем:
2Z

нараховано

i

сплачено заробiтну плату, сума нарахованоТ заробiтноi плати скJIzIла

тис.грн.

-

Iншi операцiТ з пов'язаними сторонами у звiтному перiодi вiдсугнi.
Операцii, що вiдбувались з пов'язаними сторонами у 2017 роцi:
з Кривичем IBaHoM Сергiйовичем:
нарахоRано i сплачено заробiтну плату, сума нарахованоТ заробiтноТ плати cкJluma
тис.грн.
lншi операцiТ з пов'язаними сторонами у звiтному перiодi вiдсутнi.

-

129,6

59,0

7.5 Управлiння фiнансовпмп рпзиками
Керiвництво Товариства визна€, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з ризиками i
BapTicTb чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттево змlнитись
унаслiдок впливу суб'ективних чинникiв та об'ективних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямОк
впливу яких заздалегiдь точно передбачити неможливо. .Що таких ризикiв вiдНеСеНо
кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi. Ринковий ризик вклЮЧае валЮтнИЙ

ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий ризик. Управлiння ризиками керiвНИЦТВОм
Товариства здiйснюеться на ocHoBi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсноi оцiнки
його можливого впливу на BapTicTb чистих активiв та застосування iнструментарiю щодО
його пом'якшення.
Операцiйний ризик коFIтролюеться через вдосконаJIення процедур стягнення

дебiтОРСЬКОТ

заборгованостi.

Юридичний ризик контролюеться шляхом застосування типових форм угод з кЛiСНТаМИ
Товариства з метою формалiзачiТ та уникнення ситуацiй, якi можуть погiршити позицiю Товариства у
вiдносинах з клiентами.

Стратегiчний ризик мiнiмiзусться шляхом щорiчного перегляду та коригування стратегiчного

плану Товариства з урахуванням макроекономiчноТ сиryацiТ в KpaiHi.

Ризик репугачii контролюсться в процесi постiйного монiторинry ЗМI, оцiнки ix впливу на
поведiнку клiснтiв Товариства та своечасних повiдомлень позицii Товариства до клiентiв. KpiM того,
проводиться монiторинг ринковоТ позицii Товариства.
Ризик лiквiдностi.
Ризик лiквiдностi виникае при неузгодженостi TepMiHiB повернення розмiщених pecypciB Та
виконання зобов'язань Товариства перед кредиторами. Ринок лiквiдностi е несугтевим внаслiдок
вiдсугностi зал)лених коштiв.

7.5.1.Крлитнпй ризик
Крлlтгний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iHcTpyMeHT не зможе

виконатИ зобов'язанНя i це буде причиноЮ виникненнЯ фiнансового збитку iншоТ сторони, Кредитний
ризиК притаманнИй такиМ фiнансовим iнструшлентам, як поточнi та депозитнi рахунки в банках,
облiгацiТ та дебiторська заборгованiсть.

основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Товариства

е

оцiнка
iнша
та
будь-яка
кредитнi
використовуються
чого
кредитоспРоможностi контрагекГiв, для
рейтинги
борговi
виконувати
спроможностi
доступна iнформачiЯ [якщО застосовуеться, то яка саме] щодо
зобов'язання. Товариство використовуе насц/пнi методи управлiння кредитними ризиками:
-лiмiти щодо боргових зобов'язань за кJIасами фiнансових iHcTpyMeHTiB;
-лiмiтИ щодо боргОвих зобов'Язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою);
-лiмiти щодо вкJIадень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за Нацiональною
рейтинговою шкirлою;
-лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту та
неповернення депозитiв протягом ocTaHHix п'яти poKiB.

ii

СтаноМ

на з1,12.2о|8 року У Товариства вiлсутнi фiнансовi активи, якi або

7.5.2

Ринковпй рпзик

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

Рuнковuй рuзuк- це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд

охоплюе
фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик
Ринковий
та
вiдсотковий
валютний
ризик
ризик.
ipr rrrr, ризику: iнший цiновий Ризик;
ризик
ставок
вiдсоткових
на
акцiт,
коливаннями
зумовлених
цiн
виникае у зв'язку з ризиками збиткiв,

2з

та вzulютних KypciB. Товариство наражатиметься на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в
акцii, облiгацiТ та iншi фiнансовi iнструменти.
Iншuй uiновuй рuзuк- це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки
вiд фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (oKpiM тих, що
виникають унаслiдок 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 цiнового ризику е аналiз чутливостi. Серед методiв
пом'якшення цiнового ризику Товариство буде використовувати диверсифiкацiю активiв та
дотримання лiмiтiв на вкладення в акцiТ та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим
прибутком.
Валюmнuй рuзuк-це ризик того, що справедлива 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 валютi 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.
a
Товариство немае активiв, розмiщених у боргових зобов'язаннях з вiдсотковою ставкою. V

7.5.3

Ризиклiквiдностi

Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов'язань,
пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв або
iншого фiнансового активу.
Товариство здiйснюс 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 "

управляе своiм капiталом

i одночасноТ максимiзацiТ прибутку за
оптимiзацiТ
спiввiдношення
позикових
i
власних
коштiв. Керiвництво ТОВ "l
рахунок
БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХIДНИХ КРЕДИТIВ" регулярно переглядас структуру свого
капiталу. На ocHoBi результатiв такого перегляду ТОВ "l БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО
для забезпечення безперервноТ дiяльностi в майбутньому

'""TJ#ffi 'T:'4r;1,жff^ъх;н##i;ff 117,"-1],ЁHtr;;;,ilжl:,}"JilHl:no"O
цьому керiвництво аналiзуе BapTicTb капiталу та притаманнi його скJIадовим ризики. На ocHoBi

отриманих висновкiв Товариство здiйснюе регулювання капiталу.
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 31.12.20|8 року власний капiтал Товариства становить 25 000 тис,грн.

Внутрiшнiй аудит
Вiдповiдно до чинного законодавства в Товариствi створена служба вн5rгрiшнього аудит)
(контролю), дiяльнiсть якоi регламентуеться <<Положенням про проведення внугрiшнього аудиц
(контролю)>>, редакцiя якого затверддена Загальними зборами учасникiв (протокол N922/12 вiд
7.7.

22.12.20lб року).

Внугрiшнiй аудит (контроль), як система контролю за дiяльнiстю Товариства мае на мет
оцiнку та вдосконалення системи внугрiшнього контролю Товариства.
Служба внугрiшнього аудиту (контролю) бере y.racTb в удоскона.пеннi системи управлiннl
ризиками, внугрiшнього контролю i корпоративного управлiння з метою забезпечення:
- ефективностi процесу управлiння ризиками;
- надiйностi, адекватностi та ефективностi системи внугрiшнього контролю;
2,

- ефективного корпоративного

управлiння;
," o:::::1pHocTi
фiнЙсовоi
i управлiнськоi iнформацii;
- дотримання Товарисr"о,
законодавства Украiни.
"""о.
7.8 Подii пiс
балапсУ
пiсля .u,rп-"."-11ти(Зl ГРУДНЯ
20l8 РОКУ) Не ВiДбулося
iстотний"пп""-пuО'ЛаТИ
жодних подiй, якi справили
б
Н а д ату
;" х;;lщ Р#н;
" "о " "
:i: ffiхх; ;},;:
ПОДii, якi
свiдчать .rро
;
:ii:
:Ёщ
у"о"",
,"пу"_и
*о
на
коригування
кiнецl ь звiтного перiоду
"л (подii,
фiнансовоi звiтноiтi й )о]в pinl,
якi вимагають
подii, якi свiдчаlь про
умови,
виникли
що
пiсля звi
КОРИГУВаННЯ
(подiil якi не вимагають
фiНаНСОВОТ ЗВiТНОСТi,
-Ё "i"u,u,Tb певного ,J;Ж";еРiОду
- повноти
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!иректор
ТОВ (l БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО
НЕОБХIДНИХ КРЕДИТIВ)
Головний бу<га_гlтер

ТОВ (l БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО
НЕОБХIДНИХ КРЕДИТIВ)
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