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dерэюавне реzулювання у сферi puHKiB

фiнансовuх послу2.

I. Звiт щодо аудитIу фiнансовоi звiтностi
[умка iз засmеремсенням
Ми провели аудит фiнансовоТ звiтностi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

вIдповIддльнIстю (l БЕзпЕчнЕ дгЕнтство нЕоБхIдних крЕдитIв) (далi -
тоВ (1 БЕЗПЕЧНЕ ДГЕНТСТВО БЕЗПЕЧНИХ КРЕДИТIВD, також - Товариство), яка

включас баланс (звiт про фiнансовий стан) на З1.12,20|7 року, звiт про фiНанСовi

результати (звiт про сукупний дохiд), звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом),

звiт про власний капiтал за piK що закiнчився зазначеною датою, та примiток до фiнансовоТ
звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних в Роздiлi <ОснОва

для думки iз застереженням)) нашого Звiту, фiнансова звiтнiсть вiдображае достовiрно, в

ycix суттевих аспектах фiнансовий стан ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
вIдповIддЛЬНIСТЮ (1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХIДНИХ КРЕДИТIВ) на 3l
грудня 2017 р., ii фiнансовi результати i грошовi потоки за pik, що закiнчився зазначеною

датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi (кМСФЗ>).
Осново dля dумкu iз засmереuсенням

За результатами аудиторськоТ перевiрки фiнансовоТ звiтностi Товариства за 20l7 piK

Аулитор зауважив наступне:
Значну частину активiв на звiтну дату становить поточна дебiторсьКа

заборгованiсть у cyMi 45215 тис.грн. (97,58Уо валюти балансу) що складаеться з

заборгованостi пО нарахованиМ вiдсоткаМ наданих кредитiв (позичок) фiзичним
особам, залишкiв коштiв на платiжнiй системi для здiйснення операцiйноi дiяльноотi
та 3l488,1 тис.грн. заборгованостi по наданим кредитам фiзичним особам.
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справедливу BapTicTb дебiторськоi заборгованостi неможливо визначити
достовiрно, оскiльки, аудитори не мали змоги отримати акти звiрки по заборгованостi
вiд фiзичних осiб - боржникiв. За запевненнями kерiвництва Тоъариства справедлива
BapTicTb визначена належниМ чином, та вони не вважають, що за межами фiнансовоТзвiтностi залишилась будь-яка суттева iнформацiя щодо застосування справедливоi
BapTocTi, яка може вплинутИ на визначенНя справеДливоТ BapTocTi лебiторськоТ
заборгованостi. Оцiнка справедливоТ BapTocTi та необхiднi.." *ор".увань не мас
всеохоплюючого впливу на фiнансову звiтнiсть в цiлому.

Ми провели аудит вiдповiдно до <Мiжнародних стандартiв контролю якостi,
аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послу.о, видання 2015 року,(мсА), прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АудиторськоТ палати
УкраТни J\b 344 вiд 04.05.2017 року, для застосування до завдань, виконання яких буде
здiйснюватися пiсля l червня 2017 року.

НашУ вiдповiдальнiсть, згiдно з цими стандартами, викладено в роздiлi
к В idповidальнi сmЬ ауdumора за ауdum фi нансо Boi' звimно с mi)) нашого звiту.

Ми е незалежними по вiдношенню до товдриствд з оБмЕжЕною
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕнтство нЕоБхIдних крЕдитIв> згiдно зкоdексом еmuкu професiйнuх бухzалmерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики длябухгалтерiв (<<KodeKc рмсЕБ>) та етичними вимогами, застосовними в YKpaTHi до нашого
аудиту фiнансовот звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдъовiдно до цихвимог та Кодексу РМСЕБ,

Ми вважаемо, що отриманi нами аудиторськi докази с достатнiми та прийнятними
для використання ix як основи для нашоТ думки.

Ключовi пumання ауDumу
Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження,6ули

значущими пiд час нашого аудиту фiнансовоТ звiтностi за поrочr"Й перiод.
проаналiзувавши перелiк Bcix питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого

надiлено найвищими повноваженнями, та питань, що мали найбiльше значення пiд час
аудитУ фiнансовоТ звiтностi поточного перiоду, ми не iдентифiкув.Iли ключовi питання
аудиту, якi необхiдно висвiтлювати в нашому звiтi.

Iнформацiя, tцо не е фiнансовою звimнiсmю mа звimом ауdumора tцоdо Hei
управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за i"lпy iнформацiю. Iнша

iнформацiя складаеться з iнформацiТ, яка подаеться до НацкомфiнпЬслугЪ.iдrо кПорядку
надання звiтностi фiнансовими компанiями, фiнансовими установами - юридичними
особами публiчного права, довiрчими товариствами, а також юридичними особами -
суб'ектами господарювання, якi за свотм правовим статусом не е фiнансовими установами,але мають визначену законами та нормативно-правовими актами ,Щержфiнпослуг або
Нацкомфiнпослуг можливiсть надавати послуги з фiнансового лiзингуо РЪ.пор"j*е"""
,ЩержавноТ KoMiciT з регулювання ринкiв фiнансових послуг УкраТни BiizT.iun" igO+ ро*уN 27), Еtле не мiстить фiнансовоi звiтностi та нашого звiту аудитора щодо неТ.

наша Думка щодо фiнансовот звiтностi не поширюсться 
"u 

irry iнформацiю та ми
не робимо висновок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiсТ iншоТ iнфорЙацiТ.



У зв'язку з нашим аудитом фiнансовоТ звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е

ознайомитися з iншою iнформацiею та при цьому розглянуги, чи icHye суттева

невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiею та фiнансовою звiтнiстю або нашими знанняМи,

отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядае такою, що мiстить
суттеве викривлення. Якщо, на ocHoBi проведеноТ нами роботи, ми доходимо висновку, щО

icHye сутгеве викривлення цiеТ iншоТ iнформацiТ, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.
Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту. ,

Вidповidальнiсmь управлiнськоzо персоналу mа muх, ко?о наdiлено найвutцuмu
повноваJlсеннямлl, за фiнансову звimнiсmь

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне
подання фiнансовоТ звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi,
та за таку систему внутрiшнього контролю, яку керiвництво визначас потрiбною для тОГО,

щоб забезпечити складання фiнансовоТ звiтностi, що не мiстить суттевих викривлень

внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансовоТ звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за

оцiнку здатностi товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi,

розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльнОСтi, Та

використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського
облiку, KpiM випадкiв, якщо управлiнський персонал або планус лiквiдувати товариство чи

припинити дiяльнiсть, або не мае iнших реальних альтернатив цьому.
Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд За

процесом фiнансового звiтування Товариства.

Вidповidальнiсmь ауdumора за ауdum фiнансовоi звimносmi
Нашими цiлями е отримання обrрунтованоТ впевненостi, що фiнансова звiтнiсть У

цiлому не мiстить сутт€вого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випУск
звiту аудитора, що мiстить нашу думку.

Обгрунтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi, проте не гарантус, що аудит,

проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттеве викривлення, якщо воно icHye.

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються

суттсвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкуеться, вони можУТЬ

впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на ocHoBi цiеТ фiнансовоТ
звiтностi.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовусмо професiйне

судження та дотримуемось професiйного скептицизму протягом усього завдання з аУДиТУ.

KpiM того, ми:
. iдентифiкуемо та оцiнюсмо ризики сутгевого викривлення фiнансовоi звiтностi

внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляемо й виконуемо аудиторськi проuеДУри У
вiдповiдь на цi ризики, а також отриму€мо аудиторськi докази, що с достатнiмИ Та

прийнятними для використання ix як основи для нашот Думки. Ризик не виявлення

сут.гсвого викривлення внаслiдок шахрайства е вищим, нiж для викривлення внаслiдок
помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски,
неправильнi твердження або нехтування заходами внугрiшнього контролЮ;

. отримуемо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, Для

розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення

думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
. оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обrрунтованiсть

облiковиХ оцiнок i вiдповiдних розкритгiв iнформачiТ, зроблених управлiнським
персоналом;



' ДОХОДИМО ВИСНОВКу щодо приЙнятностi використання управлiнським персоналом
Припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на
ocHoBi Отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи icHyc суттева невизначенiсть
ЩоДо подiЙ або умов, якi поставили б пiд значний cyMHiB можливiсть товариства
ПроДовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такоТ
сУтгевоТ невизначеностi, ми повиннi привернуги увагу в своему звiтi аудитора до
вiдповiдних розкриттiв iнформацiТ у фiнансовiй звiтностi або, якщо TaKi розкритtя
iнформацiI е неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на
аУдиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аулитора. BTiM майбутнi подiТ або
УМоВи можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi.

' оцiнюемо загальне подання, структуру та змiст фiнансовоТ звiтностi включно з

РОЗкриТтями iнформацii, а також те, чи показус фiнансова звiтнiсть операцiТ та подii, що
покладенi в основу lT складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення,

Ми повiдомляемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про
заПланованиЙ обсяг i час проведення аудиту та сутгевi аудиторськi результати, включаючи
бУдь-якi сутгевi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

Ми також надаемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що
ми Виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляемо iм про Bci
СТОСУНКИ Й iншi питання, якi могли б обrрунтовано вважатись такими, що впливають на
НаШУ НеЗалежнiсть, а також, до це застосовне, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

II. Звiт щодо вимог lнших законодавчих i нормативних aKTiB
OcHoBHi BidoMocmi Tt звlmнна

повна назва ТОВАРИСТВО З ОБМВЖЕНОЮ
ВrДПОВIДАЛЬНIСТЮ (1 БЕЗПЕЧНЕ
АГЕНТСТВО НЕОБХIДНИХ КРЕДИТIВ )

Код СДРПоу з986|924
Мiсцезнаходження 01004, м.КиiЪ, б-р Тараса ТТIевченка, 1l, прим.

51а з червня 2017 року
Щата державноТ реестрацiТ 26,06,20|5, Jф запису: 1 070 l02 0000 0584l l
,.Щати внесення змiн до установчих
документiв

2З.06.2017 р. зареестрована нова редакцiя
Статуту, вiдбулася змiна юридичноТ адреси
Товариства

Перелiк лiцензiй (дозволiв) Товариства
на провадження певних видiв дiяльностi
iз зазначенням TepMiHy Тх дiТ.

Свiдоцтво про внесення до реестру фiнансових
установ серiя IK jlbl46 вiд 20.10.20l5p.,
реестрацiйний J\Ъ |610322З, код фiн. установи
lб
Лiцензiя Нацкомфiнпослуг на провадження
господарськоi дiяльностi з надання фiнансових
послуг, розпорядження Нацкомфiнпослуг Jrlb3462
вiд 24.|2.2015 року. Розпорядженням
Нацкомфiнпослуг вiд 26.01,2017 Jф 163 кПро
переоформлення деяким фiнансовим установам
дiючих лiцензiй, у зв'язку зi звуженням виду
господарськоТ дiяльностi, що пiдлягае
лiцензуванню> автоматично переоформлено
лiцензiю 26.01.2017 року безстроково.

Види дiяльностi за КВЕД Код КВЕД 64.|9Iншi види грошового
посередництва;



Код КВЕЩ 64.92lнlлl види кредитування
(основний);

Керiвник Кривич IBaH Сергiйович (Наказ J\Ъ3-к вiд
28.04.20lб року)

Головний бухгалтер

Щоdо вidповidносmi (невidповidносmi) прuйняmоi управлiнськuм персоналом
Товарuсmва облiковоi полimакu BuJ|tozaш законоdавсmва про бухzuлmерськuй облiк mа
фiнансову звimнiсmь mа МСФ3.

Концептуальною основою фiнансовоТ звiтностi Товариства за piK, що закiнчився 3l
ГРУДня 2017 року, е Мiжнароднi стандарти фiнансовоТ звiтностi (МСФЗ), включаючи
Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ),
виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО).

Принципи побудови, методи i процедури застосування облiковоТ полiтики Товариства,
здiЙснюються згiдно Наказу Про облiкову полiтику який свiдчить, що облiкова полiтика
вiДповiдае BciM вимогам МСФЗ та нормам чинного законодавства Украiни для складання
фiнансовоТ звiтностi.

ЩоOо моJtслuвосmi (спромоеrcносmi) Товарuсmва безперервно зОiйснюваmu свою
diшbHicmb проmяzом найблuнсчuх 12 мiсяцiв

АУдитором отриманi прийнятнi аудиторськi докази у достатньому обсязi щодо
Доречностi використання управлiнським персоналом Товариства припущення про
безперервнiсть дiяльностi при складаннi фiнансовоТ звiтностi. Товариство
ПРОДОВЖУВаТиМе свою дiяльнiсть у близькому маЙбугньому, не маючи Hi HaMipy, Hi
потреби лiквiдуватися або припиняти it.

Щоdо dоmрuлtання фiнансовою усmановою обмеаrcень tцоdо сумitцення
проваdмсення BudiB zоспоdарсько'i diшbHocmi

АУДитором отриманi прийнятнi аудиторськi докази у достатньому обсязi щодо
ДоТриМування Товариством обмежень щодо сумiщення провадження видiв господарськоТ
дiяльностi, установленихп. З7. кЛiцензiйних умов провадження господарськоТ дiяльностi
З надання фiнансових послуг (KpiM професiйноТ дiяльностi на ринку цiнних паперiв)>, що
Затверджено Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи Jф 9l3 вiд 07.12.20lб року, а
роздiлом 2 <Положення про встановлення обмежень на сумiщення дiяльностi фiнансових
установ з надання певних видiв фiнансових послуг)) (Розпорядження !ержавноi KoMicii з

реГУлювання ринкiв фiнансових послуг УкраТни вiд 8 липня 2004 року N 15l5 iз змiнами).

Розкрummя iнформацii у фiнансовiй звimносmi.
Акmuвu, ix облiк mа оцiнка.
Станом на 3l.|2.20l7 року на балансi Товариства у складi необоротних активiв

облiковуються нематерiальнi активи у cyMi 286 тис.грн. ocHoBHi засоби - 657 тис.грн.
(примiтка 7.1). У складi оборотних активiв облiковуються -дебiторська заборгованiсть за
товари, роботи, послуги у cyMi |З274 тис. грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть у
cyMi 3l809 тис. грн., дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами -
l29 тис.грн, та з бюджетом - 3 тис.грн. Сума у розмiрi 176 тис. грн. - це грошi та ix
еквiваленти (примiтка 7 .4).

Загальна BapTicTb активiв становить 46ЗЗ4 тис. грн.



Iнформа цiя tцо do зо бо в' язань.
,щовгостроковi зобов'язання та забезпечення станом

вiдсутнi.
на 31.12.2017p. складають

в складi поточних зобов'язань облiковуеться кредиторська заборгованiсть за товари,
роботи, послуги в cyMi 276з9 тис. грн.; поточна кредиторська заборгованiсть 

'за

розрахунками з бюджетом в cyMi 303 тис. грн; поточнi забезпечення (резерв Ыдпусток) - З7
тис.грн, та iншi поточнi зобов'язання в розмiрi 4l55 тис. грн (примiтка Z.O;. Загальна сума
поточних зобов'язань становил а 32|34 тис. грн.

Iнформацiя сmосовно фiнансовоzо резульmаmу.
Чистий дохiд вiд реалiзацiТ продукцiТ становив 47016 тис.грн.,_ з7059 тис.грн. Витрати господарськоi дiяльностi становили

одержано прибуток в розмiрi l382 тис. грн. (примiтка 7.9).

iншi операцiйнi доходи
82693 тис. грн. За piK

Iнформацiя do 3Bimy про рух zрошовuж кошmiв (за прм,tUлt меmоdом),
Ру< коштiв вiд операцiйноi дiяльностi товариства в zЪlT роцi складае (882l) тис. грн.,

вiд iнвестИцiйноТ дiяльностi - 4147 тис.грн., вiд фiнансовоТ дiяльностi - 4786,r..ip".
Чистий рух коштiв за звiтний перiод - |l2 титс.грн.

Залишок грошових коштiв та ik еквiвалентiв на 3 |,|2.2017 року на рахунках у банках
складае l76 тис. грн.

IнформаЦiя dо 3вimу прО власнuЙ капimаЛ (змiнЧ У ВЛаСНОIlrу капimалi)
Власний капiтал на кiнець звiтного перiоду с*ладjе |4200,йс, .рr., що складасться з

зареестрованого статутного капiталу Товариства у cyMi 20000 тис. грн., нерозподiленого
прибугкУ у cyMi 1414 тис,грн, та неоплаченого капiталу у cyMi 72|4тиi, грн.

таким чином, облiк власного капiталу вiдповiдае вимогам облiковот полiтики
товариства та нормативним актам, якi чиннi в ykpaTHi, облiковi данi достовiрнi та тотожнi
даним фiнансовоТ звiтностi.

Розмiр mа сmан формування сmаmуmноzо капimалу.
СтаноМ на З1.|2.20|6 року зареестрований статутний капiтал Товариства з

обмеженоЮ вiдповiдаЛьнiстю <1 БЕзпЕчНЕ АгЕнТствО нЕоБхIДних крЕДИТIВ)
становив 8 000 000,00 грн. единим учасником € - юридична особа - товдриство з
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (СТАНДАРТ ФIНАНС> Код еДРПОУ 397З3З5,
частка в статутному капiталi 8 000 000,00 грн або l00 %. Згiдно банкiвськоi виписки дТ(АРТЕМ БАНК) ВiД 03.07.20l5 року Засновником було внесено 8 000 000,00 грн.

СтаноМ на 31 грудня 2017 року згiдно рiшення €диного у"а"r"*Ь Товариства
Статутний капiтал Товариства було збiльшено до 20 000 000,00 грн. (,Щвадцяти мiлiйонiв
грн. 00 коп.)' за рахунок додаткових BHecKiB учасника. (Протокол -тlъi+zоZ вiд 14.07.2017
року). Станом на 3l. |2,20|7 року фактично внесено грошовими коштам и 4786 тис.грн., щопiдтвердженО банкiвськоЮ випискоЮ пАТ кБ (ПРИВАТБАнк> по рахунку26504052600258ЗаперiОдсерпень2017року-грудень2017рокунасуму 4786000,dOгЬн.

Таким чином станом на 31.12.2017 року статутний капiтал сформований у cyMi |2786
тис.грн. Неоплачений статутний капiтал становить 7 2l4,0 тис.грн.

I_[e пiдтвеРджустьсЯ первинниМи докумеНтами, записамИ по бухгалтерському рахунку40 <Зареестрований (пайовий) капiтал>> та вiдображенням цiеТ суми в iоздiлi-l'паЪиву
балансу по статгi <Зареестрований капiтал> (рядок 1400) та <<Неопла"""rЙ капiтал> (р"до*
l425).

ведення бухгалтерського облiку по вищезазначеним статтям вiдповiдае вимогам
]!{сБо.

Вidповidнiсmь розмiру власно?о капimалу BuшozaJ|l, усmановленuм нормаmuвно-
право в uм u акmамu На цкомфiнпо any z



ВЛаСНИЙ КаПiтал ТОВ (l БЕЗПЕЧНЕ АгЕнтство нЕоБхIдних крЕдитIв)станом на 3l ,12,20|7 року складае |4200 тис. грн., що складаеться з зареестрованогокапiталу _ 20000 тис, грн., нерозподiленого приОугку у cyMi l414 тис.грн. та неоплаченогокапiталу у cyMi 72|4 тис.грн.
Розмiр власного капiталу тов (l БЕзпЕчнЕ АгЕнтство нЕоБхIднихКРЕДИТIВ> За ДаНИМИ фiНаНСОВОТ звiтностi станом на 3l. l2.20l7 року вiдповiдае вимогамП' l, РОЗД, XI <ПОЛ_ОЖеННЯ ПРО ДеРжавний реестр фiнансових ycfaHoB> (розпорядження

,Щержкомфiнпослуг J,,lb 4l вiд 28.08.2003 ро*у i.,"iru""1.

Iнформацiя про пов'язанtм осiб.
пов'язаними сторонами вважаються сторони, якщо одна сторона мае можливiстьконтролювати iншу сторону або здiйснювати сутгевий вплив на прийняття фiнансових таоперацiйних рiшень iншою стороною. Пов'язанi сторони Товариства 

"*ntouurr" учасникiв,ключовий управлiнсъкий персонал, пiдприемства, якi "uй" спiльних власникiв таперебувають пiд спiльним контролем, пiдпрru".r"u, що перебувають пiд контролемкJIючового управлiнського персоналу, а також компанiТ, стосовно яких на Товариство еiстотний вплив.
У таблицi представленi пов'язанi сторони Товариства:

господарських операцiй з пов'язаними особами у 2о17 роцi не вiдбувалось.

IНфОРМаЦiЯ ПРО НаЯВнiсmь поdiй пiсля dаmч балансу, якi не знайtалчвidобраэrcення у фiнансовоi звimносmi, проmе моilсуmь маmч суmmевuй вплtlв нафiнансовuй сmан
на виконання зобов'язань з формування статутного капiталу, единим учасникомТовариства _ тоВ (СТАНДАрт ФIнАЁСu у noro"y iotB ро*у Oyno 

"".." 
но l|24тис.грн.,згiдно платiжних доручень NsJф38,39 

"iд 
r1.02.20lа РокУ,4О вiд 22,02.2018 poKy,4l вiд23,02,2018 РОКУ, 42 ВiД24.02,20|8 року, 4З-44 вiд26.02'.20i8 року, 4 5 вiд27..02.20l8 року.таким чином на дату перевiрки статутний капiтал Товариства становить lз9l0тис.грн. НеоплачеНий капiтаЛ складае на дату перевiрки б090 тис,грн.

Iншi подiТ, що можутЬ мати сутт€вий-вплив ,Ъ бi"ur.овий стан Товариства вiдсутнi.l9,02,20l8 РОКУ ЗГiДНО РiШеНня сдиного учасника Товариства 1протЬкол Jrlbl4/02 вiд19,02,2018 року) було вирiшено змiнити адресу мiсцезнаходження товариства на: 0l0l l, м.КиТв, площа Арсенальна, l-Б.
Вidповidно do Меmоduчнuх рекоменdацiй ulоdо вuмоz dо ауdumорськuх звimiв, tцопоdаюmься dО НацiоналЬноi KoMicii' tцо зdiйСню,е бgрJtСавне реzулювання у сферi puHKiB

фiнансовuх послуе 3а рвульmаmамIl ауdumу рiчноi'звimносmi mа зlвimнuх daHux фiнансовuхУСmаНОВ За 20I7 PiK (РОЗПОРЯdСrcення Нацкомфiнпослуе М142 вid 0I.02.2018 poKy),HadaeMoнасmуlну iнформацiю.
IнформацiЯ ТоваристВа для клiентiв розмiщена на власному веб-сайтi (веб-сторiнки)

hпps://mycredit.ua у повному обсязi i е актуальною на дату складання висновку.

Jф Пов'язана сторона Пiдстава
1 l Uts кСТАНДАРТ ФIНАНС> Код

сдрпоу з97ззз5
Учасник Товариства, якому належить
|00% частки у статугному капiталi.

2 Кривич IBaH Сергiйович, код
2881717214

,Щиректор Товариства



Фiнансова компанiя дотримуеться затверджених внутрiшнiх правил наданнявiдповiдних фiнансових послуг, якi вiдповiдають 
".ru"о"пarим до таких правил вимогамcTaTTi 7 ЗаконУ УкраiЪИ кПрО фiнансовi послугИ та державне регулювання ринкiвфiнансових послуг)), статей to, ts,-18,. 19 За*ону'п|о споживачiв, та укладае договори знадання фiнансових послуг виключно вiдповiдно до **"* правил.

Фiнансова компанjя надае фiнансовi послуги на пiдставi договору , який вiдповiдаевимогам cTaTTi б Закону УкраiЪи кПро фjнансовiЪослуги, та л.р*u"rЬ f".улювання ринкiвфiнансових послуг)) стаття 18 Закону УкраiЪи <Про iахист прав споживачiв>, роздiлу IIЗаКОНУ УКРаiЪИ КПРО споживче *р.д"rу"u"r"о, статгi 1056 l щку та положеннямвнутрiшнiх правил надання фiнансовйх послуг фiнансовою компанiсю.
Фiнансова компанiя дотримуеться вимог щодо заборони залучення фiнансовихактивiв вiд фiзичних осiб iз зобъв'язанням щодо наступного ix повернення, установленихпунктом 38 Лiцензiйних умов N 9lЗ.
Фiнансова компанiя дотримуеться вимог cTaTTi

послуги, та державне регулювання ринкiв фiнансових
разi конфлiкту iHTepeciB.

l0 Закону Украiни кПро фiнансовi
послуг)) щодо прийнятгя рiшень у

Фiнансова компанiя забезпечуе зберiгання грошових коштiв i документiв та маснеобхiднi засоби безлеки, зокрема користу€ться послуги охорони щодо спостереження заспрацюваннями засобiв охоронно-тривожноТ сигналiзацii.

III. Iншi елементи
OcHoBHi BidoMocmi

ауdumу
про ауdumорсьlЕ фiрлtу mа умовч dоzовору на провеdення

Повне найменування юридичноТ 
"""б"вiдповiдно до установчих документiв

Товариство з обмеженоюffi
АУД4ТОРСЬКА ФIРМА кУНIВЕРСАЛ-
АУДИТ)

Код еДПоУ

Реестрацiйнi данi

;7:=-:r.__ -

zzбyuu55
3ареестроване Солом'янською -рЙЙною
державною адмiнiстрацiсю у м. Киевi 30
вересня l994 покч

l lvrlr,цt5flахUл)кеННЯ

М, серiя, дата видачi та TepMiH дii
свiдоцтва про внесення до Реестру
суб' eKTiB аудиторськоТ дiяльностi

Свiдоцтво АулиторськоТ палати УкраiЪи
про вiдповiднiсть системи контролю
якостi

0з126 м. КиТп пwп А Ri,о,,,.,л-л о_ - _,_- _ -__-", ./J Jr. ] r. UrJrvчDNvr U, 7 lrrКБ..+
03126 м. КиТв. вчл. А. Бiп"r,i,..,"ГТЕ-. z
Uвlдоцтво про включення до Реестру
Аудиторських фiрм та аудиторiв за J\b 0З22,
яке видане рiшенням АудиторськоТ Палати
УкраiЪи вiд 26.01.200l року }lb 98 та
продовжено до 24 вересня 2020 року(рiшення АПУ вiд 24 вересня 2015 ро*у
J\ъз 15/3).

|Свiдоцтво JФ0383, ffi
АПУ вiд 26,09.20lЗ року про те, що суб'ект
аудиторськоТ дiяльностi пройшов зовнiшню
перевiрку системи контролю якостi
аудиторських послуг, створеноТ вiдповiдно до
стандартiв ауди-гу, норм професiйнот етики та
законодавчих i нормативних вимог, що
регулюють аудиторську дiяльнiсть i



J\Ъ, серiя, дата uидачil;-ФйБlГ
Свiдоцтво Нацiональноi KoMicii, що
здiйснюе державне регулювання у сферi
ринкiв фiнансових послуг УкраТни Ъро
включення до реестру аудиторських фiрмта аудиторiв, якi можуть проводити
аудиторськi перевiрки фiнансових

Реестрацiйний номер Свiдоцтва 0l02 вiд 06
лютого 2014 року.
TepMiH дiТ з 0б.02.20|4 року до 24,О9.2020
року

Телефон, поштова та електронна адреса т/ф (Oаа) 27
mai l : Laris а07 2 @,gmаi l. соm
19 лютого 20l8

закiнчення п 28 лютого 2018
,Щата i номер ДБоuору ,u про".д""Б

]ф l9102-1 ТОВ вiд l9 лютого 20l8 року

r]IцlG
Аудиторс

фiрма

tУНlВiРСАЛ.АУД}lТц

\ |дентифiкацiйний /
J,Oд 228900зз

.Щиректор ТОВ АФ--(УНIВЕРСАЛ-
АУДИТ)),

л_ 1I4Top, Сертифiкат аудитора вiд
27,12.1994 р. серiя А }lb 00li99, тЁрмiн дii
сертифiкату до 27,|2,2018 року.

.Щата складання аудиторського звiту
28 лютого 20l8 року.

CipeHKo Л.В.

9



Дата (piK, мiсяць, число)|

Долаток l
lo Нацiонrutьноl о tlоложення (cлrHllaply)
о}хга]герськоло об.riку l ''Загшьнi вимоп до фiнансовоI звjrностi.'

за едрпоу

: -:il]ацlино-правова_ rfflrdцlино-правова форма господарювання Товариmю з
З,_: :хономiчноi дiяльностi iншi вили кп.йБiiii]-IЧ ""дu 

кредиryвання
. :.:lя Xi-]bKicTb працiвникiв

за коАтуу
за копФг

квЕд

Баланс (3BiT про фiнаllсовпй стан)
па 3I грулня 20t7 р.

Актив

п блiков)rютьс, за методом участi в капiталi

--т 
пiдприемств

в у цснтралiзованик страхойiТББr-йiТББrr

j;i;_-I] J IIofaTKy lla

lo

rDopMa ЛrI Код за

актпвн

. :,i,чсна

l

активи

витрати

ншежних виплат



Вiлсrроченi податковi зобов'язання

у тому числl:

резерв довгострокових зобов'язань

'cbot,o за роздilrом II

крсдиторська заборгованlсть за страховою дlяльнlстю

Усього за розпiлом lII
IV. Зобов'язання, пов'язанi з необоротними апивамн.

}тримуванимп для продажу, та групами вибугтя

Керiвнпк
odi;

Крившч IBaH Сергiйовшч



.Щата (piK, мiсяць, число
Пiлпрпсмство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВЦАЛЬНIСТЮ "1 БЕЗПЕЧНЕ за ещрпоу

ЛГЕНТСТВО НЕОБХIДНИХ КРЕДИТIВ,i
(найменуванпя)

коди
|,1 l 12 l зl

l924

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
3а PiK 2017 р.

Форма N2 Код за дкvлl tвоtооз 
*l

I. ФIНЛНСОВI РЕЗУЛЬТЛТИ

Стаття Код
рядка

за звiтний
riерiод

за аналогiчпий
перiод

попереднього
Dокч

l 2 3 4
Ч_истий дохiд вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) 2000 47 0|6 1 092
Чuсmi заробленi cmpaxoBi прелlii' 20I0

пре.uii пidпuсан i, валова сума 20l1
п р eMii', п е р е d aHi у пер ес mр аху вання 20l2
з,ttiна резерву незаробленuх преллiй, всlлова сума 20l з
з.ttiна часtпкu пересmраховuкiв у резервi незаробленtlt премiй 201 4

Собiвартiсть реалiзованоi продукцii
l товарiв,робiт, послуг) 2050 (

Чuсmi понесенi збumкu за сmраховllJуru вuплаmалru 2070
Ва-rовий:

прибуток 2090 47 016 1 092
зоиток 2095 )

Joxid (вumраmu) Bid змiнu у резервах dовzосmроковlJх
э.э(,ов'жань

2l05

7oxid (вumраmu) вid змiнu iшluux сmраховuх резервiв 21 10
ztliHa iншuх сmраховuх резервiв, в&цова сума 2I1l
zttiHa часmкu пересmраховuкiв в iHulllx сmраховuх резервах 21]2

Iншi опсрачiйнi доходи 2l20 37 059 887

v mому чuслi:
boxid Bid змiнч варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2I2l

doxid Bid первiсноzо вllзнання бiолоziчнла акmuвiв i 2122

dохid вid вuкорuсmання кошmiв, вuвiльненuх BiD 2]23

_\-rltiHicTpaTиBHi в 2l30 ( 38 20з ) ( 1091 )
Вrграти на збут 2l50 ) ( )
. -_:J1 оПеDаЦlин1 В 21 80 42 808 84б )

|,mо.|lч чuслl:
вumраmu Bid змiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2181

вumраmu Bid первiсноzо вuзнання бiолоziчнuх aKmuBiB i
с Llьськоz о спо d аD cbKoi' пр о dукuii'

2182

Фiнавсовий результат вiл операцiйноi дiяльностi:
2l90 3 064 42

2|95
вц участl в капlтаJIl 2z00

] ]:l;::CoBi :1охоли 2220
-',-:;] 2240 8 000

!'По-uу цu",r,
bxid вid блаzоdiйно| dопомо?u

224 1

| .:--. Б] зliтра,гtt 2250 )
- ],: , :, з,] \ часl i в капiталi 2255 ( ) ( )

22,70 ( 1379 ) 8000 )
-лпок (збumок) Bid вплuву iнфляцii'на ллонеmарнi сmаmmi 2275

/,|



Продовження додатка
Фiнансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 1 685 42 I

збиток 2295 ( )
Витрати (лохiд; з податку на прибуток 2300 (з03) (8)

Прибуток (збиток) вiд припиненоi дiяльностi пiсля
оподаткування

2з05

Чшстий фiнансовий результат:
прибуток 2з50 l 382 э4
збиток 2з55 )

П. СУКУПНИЙ ДОХIД

Стаття Код

рядка
за звiтний

перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
року

l 2 3 4

Щооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400
Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405
Накопиченi KypcoBi рiзницi 2410
Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних
пiдприемств

2415

Iнший сукупний дохiд 2445
Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455
Iшший сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460
Сукупнпй дохiд (сума рядкiв 2350,2355та2460) 2465 l 382 з4

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ

на соцlальнl заходи

Iншi операцiйнi

за аналогiчний
перiод

попереднього

l 857

l 937

44

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ

J"/(D.ч}

ý 9 --:/

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попередцього

1 2 3 4
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600
Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 26l0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
одну просту акцiю 2615
Щивiденди ца одну просry акцiю л *.1 ,;1.-]:,},'i 

'{;,r,*, 

" 2650

у
,

Керiвник
1:.

,+, Кривич IBaH Ссргiйович

Головний бухгалтер

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтший
перiод

1 7 3
Матерiальнi затрати 2500 44
Витрати на оплату працl 2505 1,76

25l0 39
Амортизацiя 2515 2,77

2520 80 475
Разом 2550 81 0l1

..-{,lPlIOY J,,-
-\l'.'tч'*\*
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ПiДПРИСМСтво 
;SВЁif^3i9irО""#1ýтр"ю вIдповцАльнIстю "1БЕзпЕчнЕ o."nr.r#* "'-'ijЦ;ffiX

(найменув:rннф

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
за PiK 2017 р.

|ди
l7 l

Форма N3 Кол за ДКVД- t ВdбЙ_l
Стаття

1

r Pwv

Код За звiтний перiод За апалогiчни; перюд
попереднього DoKv

2 J 4

Надходженнявiд; 
JJJrDlаll'Ilе|'аЦtИНОrДrЯЛЬНОСТi

Р.-i.uцii проду*ц 
"uрi", робiт, послуг) 3000 45 404 7l8

3005
lJ anuJll l|Uлаl ку на доДану Bapтlcтb 3006

чUlDчDчl w чrrпarriL;уваННЯ 30l0
ллuппл бlл ulримання суОсидIи, дотацrй 301 l

urB вlл покупцlв l замовникlв 301 5

3020 22

з025
:::1а:е:"пл Dlл uuр,,кникrв неустоики (штрафlв, пенi) 3035 77

3040
PлMirHtt, рOяJIтI, авторських

винагород
3045

, l4ллчллtнн}| вlл с Iрахових преМlЙ з050
3055 l|0 262 2,105
3095 1 945

v,LLyv \gLLr\^ пq vrrJl4ly.

Iоварiв фобiт, послу-)
llпяltt

3 l00 5 789 ( 281 )
3 05 l4| ( 2| )

1пбпп'
з l0 ( з9 ) ( 6 )JUUP з l5 ( 34 ) 5 )J ,uuul; язань з податк)/ на приOчток J lб 8 ) )у 5uuuбязань з податку на додану

Bapтlcтb
зl17 ( ) ( )

зl l8 ( J ) ( )пq vr lJlo l у аlrilпUl з l35 l 262 675 )ц,L,Yglqлп^ пd vllJlal у IlUtsgрнеННЯ aBaнclB 3 l40 lt 388 3

3 l45
)

з l50
( ) )

з l55 l54 l9з ) .5 084
3190 4 608 l48
3195

3200

-8 82l -2 723II. Рух коштiв
Надходження вiд реалiзацii:
фiнансових iнвестицiй 4 985 3 0l5необоротних активiв з205
Надходження вiд отриманих:
вiдсоткiв з2l5

нлr з220
Нuд*од*еrн" 

"iдlФuББiiББ 3225
1алхолження вrд погашеннrI позик з230

з2з5

/l,,



ншi надходження з250
Витрачання на придбання:

фiнансових iнвестицiй з255 ) (

необоротних активiв з260 ( 838 ) ( 228

Виплати за деривативами з2,70 ( ) (

Витрачання на наданцJI позик з2,75 ( (

Витрачання на придбання дочiрнього пiдприемства та
iншоi господарськоi одиницi 3280

( ) (

Iншi платежi з290 ( (

Чистий рух коштiв вй iнвестицiйноi дiяльшостi з295 4l4,| 2,787

III. Рух коштiв у результатi фiнансовоi дiяльпостi
Надходження вiд:
Власного капiталу 3300 4 786
Отримання позик 3305
Надходження вiд продажу частки в дочiрньому
пiдприемствi зз l0
ншl цадходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцiй зз45
rогашення позик 3350

Сплату дивiдендiв зз55
Витрачання на сплату вiдсоткiв зз60 ) (

Витрачання на сплату заборгованостi з фiнансовоi
оренди

зз65 ( ) (

Витрачання на придбання частки в дочiрньому
пiдприсмствi 3370

( ) (

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочiрнiх пiдприемствах зз75

( ) (

Iншi платежi 3390 ) (
чистий рух коштiв вiд фiнансовоi дiяльшостi 3395 4 786
Чпстий рух rрошовrrх коштiв за звiтний перiод з400 112 64

3алишок коштiв на початок року 3405 64
Вплив змiни валютних KypciB на зaulишок Kol,,TiB 34l0
3алишок коштiв на кiнець року '...-: з415 176 64

Керiвник

Головний бухгалтер

Кривич [ван Серriйовнч

t4НОпуе,чЮ Orre,y,l В,7 ro piB ал



.Щата фiк, мiсяць, число)

за СДРПОУТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВlДПОВlДАЛЬНIСТЮ "1 БЕЗПЕЧНЕ
АГЕНТСТВО НЕОБХЦНИХ КРЕДИТIВ"

(наймеrryвання)

Звiт про власппй капiтал
За PiK 2017 р.

Форма J\!4 Код за ДкУДГls0100Г-l

l 1

l

Нерозпо-
дiлениЙ

прибуток
(непокри-

тий
збиток)

алишок на початок

нка (yuiHKa)
ансових iHcTpyMeHTiB

iншого сукупного
асоцlиованих l

чистого прибутку,
а до бюджету

iдповiдно до

|ума чистого прибутку

lз

Стаття

iориryвання:
,MiHa облiковоi

Ркоригований зали-
цок на початок

-{истий
збиток) за звiтний

hrший сукупний
ioxh за звiтнпй

-lакопиченl KypcoBl

пlльних

прибутку:
3иплати власникам

Эпрямування
Io заре€строваного

на створення
спецiальних



Керiвнпк

Головний бухгалтер

Крпвнч IBaH Сергiйович

?Holzy€ Hlo OJe,"/l b'Azo rleaa

неконтрольованоi
частки в дочiрньому

,':,'/i,,_n., * u, r_..*1L};
' i i,'rl'по,z liЗt '__*

- l а\:\\ý*

9



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ
(1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХIДIИХ КРЕДИТIВ)

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI ЗА PIK,
що зАкIнчився 31 грудня 2017 року

змIст
найменyвання роздiлiв Прпмiток Стопiнки
1.Iнформацiя про Товариство 2

2.Загальна основа формчванпя фiпансовоi звiтностi:
2.1 Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ. J

2,2МСФЗ, якi прийнятi, але ще не набули чинностi та змiни в МСФЗ дlя рiчноi
фiнансовоi звiтностi 20l 7 року

з-6

2.3 Валюта подання звiтностi та функцiонztльна в:uIюта, сryпiнь округлення 6

2.4 Припущення про безперервнiсть дiяльностi 6

2.5 Рiшення про затвердження фiнансовоi звiтностi. 6

2.6 Звiтний перiод фiнансовоТ звiтностi. 6

3.CyTTeBi положення облiковоi полiтики:
3.1 Оспова (або оспови) оцiнки, застосована прп складаппi фiнансовоi
звiтпостi.

6

3.2 Загальнi положенпя щодо облiковпх полiтпк.
3.2.1 основа фоDмування облiкових полiтик 6

3.2.2 lнформацiя про змiни в облiкових полiтиках 6

3.2.3 Форма та назви фiнансових звiтiв. 6

З.2.4 Методи подння iнформацiТу фiнансових звiтах 6-7

3.3.облiковi полiтики щодо фiнансових iпcTpvMeHTiB
3,3.1 Визнання та оцiнка фiнансових iHcTpyMeHTiB

,7

З.3.2 Грошовi кошти та ixHi еквiваленти 7

3.3.3 Дебiторська заборгованiсть 7-8

З.3.4 Подальша оцiнка активiв 8_9

3.З.5 Фiнансовi активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю 9

3.3.6 Зобов'язання. 9

3.3.7 Згортання фiнансових активiв та зобов'язань 9

3.4 Облiковi полiтики щодо основнпх засобiв
3.4.1 Визнання та оцiнка основних засобiв 9-10

3.4.2 Подальшi витрати l0
3.4.З Амортизацiя основних засобiв 10

3.4.4,Зменшення корисностi основних засобiв та нематерi,ulьних активiв l0
3.5 Облiковi полiтики щодо податку на прпбуток 0-1 1

4.Iншi застосовапi облiковi полiтшкиrщо € доречнпми для розумiння
фiнансовоi звiтностi
4.1 Забезпечення
4 .2.Виплжи працiвникам
4.3. Пенсiйнi зобов'язання
4,4 Доходи та витрати |2

S.OcHoBHi пDипyщення, оцiнки та сyдження |2

5.1 Судження щодо операцiй, подiй, або умов за вiдсугностi конкретних МСФ} 12

5.2.Судження щодо справедливоТ BapTocTi активiв Товарцства. 12

5.3 Судження щодо зм н справедливоТ BapTocTi фiнансових активЬ 12-1з

5.4 Судження щодо оч куваних терм iHiB утримування фiнансових iнструментф lз
5.5 Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв 13

6.Розкриття iнформацii щодо викорпстапня справедливоi BapTocTi.
6.1 Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за

спDаведJIивою вартiстю
1з-l4

\4

1

/r

ll
ll
11



г

6.З PiBeHb iepapxii справедJIивоТ BapTocTi, до якого належать оцiнки справед.гtивоi
BapTocTi

14

6.4 Перемiщення мiж рiвнями icpapxii справедливоТ BapTocTi l4
6.5 Iншi розкриття,
вартостi.Справедлива
балансовою вартiстю

що вимагаються МСФЗ 13 <Оцiнка справедливоI
BapTicTb фiнансових iнстуrиентiв в порiвняннi з ii

15

7.розкриття iнформацii, що пiдтверджуе сцаттi, поданi у фiнансовпх звiтах.
7.1 OcHoBHi засоби 5-lб
7.2 Iнвестицii пов'язанцм сторонам за методом 1"lacTi у капiталi. 6
7.3 Дебiторська заборгованiсrь 6
7.4 Грошовi кошти 6-17
7. 5 Статугний к4пiта.гr 7
7.6 Зобов'язання 7-18
7.'7 Доходц 8
7,8 Витрати 8-19
]Р Прибугки та збитки 9
7.10 Оподаткування 9
8. Розкриття iншоТ iнформацii
8.1 YMoBHi зобов'язання та невизначенi KoHTpaKTHi зобов'язання 19
8.2 Судовi процеси 19
8.З Розкриття iнформацii про пов'язанi сторони 19
8.4 Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками 20
8.4.1 Кредитний р]азик z0
8.4.2 Ринковий ризик 20
8.4.3 Ризик лiквiдностi 20
9.Управлiння капiталом. 2l
10 ПодiТ пiсля звiтноI дати 21

ý

l .IнФормАцIя про товАриство

найленування Товарuсmваi Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю (l БЕзпЕчнЕ
АГЕНТСТВО НЕОБХIДНИХ КРЕДИТIВ>> (надалi - Товариство).

Юрuduчнай сmаmус ТОВ к] БЕЗПЕЧНЕ ДГЕНТСТВО НЕОБХIДНИх КрЕдитIв,,
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <1 БЕзпЕчнЕ АгЕнтство нЕоБхIдних
крЕдитIВ) е юридичною особою з моменту його державноТ реестрацii, створено 26 червн я 2015
року. Номер запису в единому державному peecTpi юридичних осiб та фiзичних осiб -
пiдприемцiв l 070 102 0000 05841 1.

ТОВ "l БЕЗIIЕЧНЕ ДГЕНТСТВО НЕОБХIДНИХ КРЕДИТIВ'' видано свiдоцтво
нацiональнот koMicii, що здiйснюе державне реryлювання у сферi ринкiв фiнансових послуг про
ресстрацiю фiнансовоi установи, серii IK М 1 46 вiд 20. 1 0.201 5 року.

тов "1 БЕзпЕчнЕ АгЕнтстВо нЕоБхIдниХ крЕдитIВ " мас право надавати насryпнi
фiнансовi послуги:

- надавати кошти у позику, в тому числi i на умовах фiнансового кредиту, на пiдставi
отриманоi лiцензiт Нацкомфiнпослуг на провадження господарськоi дiяльностi з наданнrI
фiнансових послуг, розпорядження Нацкомфiнпослlт Ns3462 ьiд24.12.20l5 року. Розпорядженням
Нацкомфiнпослуг вiд 26.01.2017 Ns 163 " Про переоформлення деяким фiнансовим установам
дiючих лiцензiй, у звязку зi звуженням виду господарськоТ дiяльностi, що пiдлягас лiцензуванню''
автоматично переоформлено лiцензiю 26.0 1,20|7 року бестроково.
У 2017 роцi Товариство надавало послуги позики.
офiс Товариства знаходиться в YKpaiHi у ,. Киевi, бульвар Тараса IIIgз.lgццп, будинокl l,
примiщення 5lA.
Учасники

Станом на 3l грудня 20l,| рокУ единиМ заре€строваним r{асником Компанii е
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ (СТАНДАРТ ФIНДНС), код
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едрпоУ з973зз45, адреса засновника: 01 103, м. КиТв, Печерський район, вулиця Кiквiдзе,булинок l8, офiс 52, юридична особа, яка володiе l00%o часткою.
2. Загальна основа формування фiпапсовоiзвiтпостi
2. 1. .Щостовiрне подапня та вiдпоЪiднiсть МСФЗ

Фiнансова звiтнiсть Товариства е фiнансовою звiтнiстю заг€uIьного призначення, якасформована з метою достовiрного подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностiта грошовиХ потокiВ Товариства цlя задоволення iнфоiмацiйних norp.b широкого колакористуваЧiв прИ прийняттi ними економiчних рiшень.
КонцептуаЛьною оснОвою фiнанСовоi звiтнОстi Товариства за piK, що закiнчився Зl грудня2017 РОКУ, е МiЖНаРОДНi СТандарти фiнансовоi звiтнЬстi Смссilзl, вIспючаючи мiжнароднiстандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (ктмФз, пкт), виданi Радою зМiжнародних стаrцартiв бухгалтерського облiку 1гмсьо;, в редакцii чиннiй на 01 сiчня 2017

року, щО офiцiйнО оприлюдненнi на веб-сайтi MiHicTepcT"a фiнансi" УкраТни.
Пiдготовлена ТовариСтвом фiнансова звiтнiсru .rй*о та без будь-яких застережень вiдповiдаеBciM вимогам чинних_мсФЗ з врахуванням змiн, внесених рмсБЬ станом на 01 сiчня 2017 року,ДОТРИМаННЯ ЯКИХ ЗабеЗПеЧУС ДОСТОВiРне подання iнформацii в фiнансовiй звiтностi, u Ьч"Ъ,

доречноТ, достовiрноТ, зiставноТ та зрозумiлоI iнформацii..
при формуваннi фiнансовоi звiтностi Товариство керувirлося також вимогами нацiональнихзаконодавчих та нормативних akTiB щодо органiзацii i ведення бухгалтерського облiку таскJIадання фiнансовоi звiтностi в ykpaiHi, якi не протирiчать вимогам мсФз.2,2,мсФз, якi прийнЯтi, але ще не набули .r"u"o"ri та змiни в МСФЗ для рiчноi фiнансовоТзвiтностi 2017 року

мсФЗ (IAS) 8.з0 вимагае розкриття в звiтностi стандартiв, якi були випlлценi, irле ще ненабралИ чинностi. TaKi вимоги забезпечrють розкриття вйомоi або такоТ, що пiддаеться оцiнцi

::*:,Y:111i::jЧ"o""e 
КОристувачам оцiнити можливий вплив вживання цих мсФз на фiнансовузвlтнlсть компанlt.

нижче наведено стандарти та роз'яснення, якi були випущенi, а-ле не вступили в силу на датувипуску фiнансовот звiтностi нашого Товариства. тов (1 БЕзпЕIiнЕ дгЕнтствонЕоБхIДниХ крЕдитIВ>> мае HaMip застосуватИ цi стандарТи з дати ik всryпу в силу.МСФЗ (IFRS) 9 <<Фiнансовi iнструменти>>

,,_л_1_:l.r:1 
20l4 року Рада з МСФЗ випустив остаточну редакцiю МСФЗ (IFRS) 9 кФiнансовi

lнструменТи)), яка замiнюе мсБО (IAS) 39 <<Фiнансовi iнструпленти: визнання та оцiнка> та yciпопереднi редакцiТ мсФЗ (IFRS) 9. мс.ФЗ (IFRS) 9 об'сднуе разом три частини проекту з облiку
фiнансових iHcTpyMeHTiB: класифiкацiя i оцiнка, знецiнення та облiк хеджування. МСФз (IFRS) 9набирае чинностi длrя рiчних звiтних перiодiв, що починаються l сiчня 2018 р. або пiсля цiеiдати, при цьому допускасгься дострокове застосування.

Поправки до МСФЗ (IF,RS) 7 i мсФз (IFRS) 9 <.Щата обов'язкового вступу в силу мсФз(IFRS) 9 i розкритг1 ilФ_оцмацii при переходi до нового порядку облiку> i мсФЗ (IFRS) 9 (в
|_"al*Чii20l3 РОкУ) ( <<Облiк хеджування i поправки до МСФЗ (IFRS) 9, мсФз (IFRS) 7 i мсФз(IAS) з9 "). Органiзацiя повинна застосову"чr" мсФЗ (IFRS) 9 (в редакцiТ2014 року) до рiчнихперiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiеТ дати- Одrч* дпя рiчних перiодiв, щопочинаються до 1 сiчня 2018 року, органiзацiя може застосовувати бiльш paH"i реда*цii МаФз(IFRS) 9 замiсть застосування МСФЗ (IFRS) 9 (в редакцiТ 20li роки), -" ,in"*, в тому випадку,якщо вiдповiдна дата першого застосування доводиться на перiоi до i-rr1gro.o 20l5 року,мсФз (IFRS) 15 <Дохiд вiд договорiв з клiентами>>

МСФЗ (IFRS) 15 бУВ ВИПУЩеНИй В TPaBHi 2014 року i передбачае модель, що включас п,ять
етапiв, якi будугь застосовуватися щодо YРrrки за договорами з покупцями. Згiдно мсФз (IFRS)15 Вир1^lка визнаетьсЯ у cyMi, що вiлбивае вiдшкодУ"u"п", право на яке органiзацiя очiкуеотримати в обмiн на передаЧу ToBapiB або послуг по*уrrцо. новии стандарт ПО вир1^Iчi замiнить
Bci iснуючi вимоги мсФЗ до визнання вир}лrки. ПiсляЪого, як рада з МСФЗ закiнчить роботу налпоправками, якi вiдкладуtь дату набрання силу на один pik лля рiчних перiодiв, що починаються 1сiчня 2018 р, або пiсля цiеТ дати буде вимагатися повне ретроспективне застосування або
модифiковане ретроспективне застосування, при цьому допускаеться дострокове застосування.
ПоправкИ до мсФЗ (IF,RS) 10 та МСФз (IдS) 28 <<IIродаяс або внесок активiв в угодах мiж
iпвестором i його залежною органiзацiсю або спiльниЙ пiдприемством>>

з
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Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ (IFRS) l0 та МСФЗ (IAS) 28, в частинi облiку
втрати контролю над дочiрньою органiзацiею, яка продасться залежною органiзацiТ або спiльному
пiдприемству або вносяться в них. Поправки роз'яснюють, що прибугок або збиток, якi виникають
в результатi пролажу або внеску активiв, що представляють собою бiзнес згiдно з визначенням в
МСФЗ (IFRS) З, в угодi мiж iHBecTopoM i його зiцежною органiзацiею або спiльним
пiдприемством, визнаються в повному обсязi. Однак прибугок або збиток, якi виникають в
внаслiдок продажу або внеску активiв, якi не становлять собою бiзнес, визнаються тiльки в межах
часток 1"racTi, нzulвних у iнших, нiж органiзацiя iHBecTopiB в залежною органiзацiТ або спiльному
пiдприемствi.Рада по МСФЗ перенесла дату вступу цих поправок в сиJIу на невизначений строк,
однак пiдприемство, яке застосовуе цi поправки достроково, повинна засосовувати ix
перспективно.

Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 <dtласифiкацiя та оцiнка операцiй по виплатах на ocHoBi
акцiй>>

Рада по МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 2 <Виплати на ocнoBi акцiй>, в яких
розглядаються три основних аспекти:вплив умов переходу прав на оцiнку операцiй по виплатах на
основы акцiй з розрахунками грошовими засобами; класифiкацiя операцiй по виплатах на ocHoBi
акцiЙЗ умовою розрахункiв на HeTTo-ocHoBi для зобов'язань по податку, який угримуеться у
ДЖеРеЛа; Облiк Змiн умов операцii по виплатах на ocHoBi акцiЙ, в результатi чого операцiя
припиняе класифiкуватись як операцiя з грошоими коштами i починае класифiкуватись як
операцьш з розрахунками дольовими ынструментами.
При прийняттi поправок органiзацii не зобов'язанi перераховувати iнформацiю за попереднi Ъ
ПеРiОди, однак допускаеться ретроспективне застосування за умови застосування поправок по
вiднОшенню до Bcix трьох аспектiв та виконання iнших критерiТв. Поправки вступають у силу для
рiчних перiодiв, якi починаються 01 сiчня 2018 року, або пiсля цiсТдати. Щопуска€ться дострокове
застосування.

МСФЗ (IFRS) 16 <<Орендо>
МСФЗ (IFRS) lб був випущений у сiчнi 2016 року i замiнюе собою МСФЗ (IAS) l7 Оренда.
Роз'яснення КРМФЗ (IFRIC) 4 <<Визначення наявностi в угодi ознак оренди), Роз'яснення

ПКР(SIС) 415 <Операцiйна оренда-стимули) та Роз'яснення ПКР (SIC) 27 <Визначення сугньостi
операцiЙ, якi мають юридичну фор"у оренди>.МСФЗ (IFRS) lб встановлюе принципи визнання,
оцiнки, представлення та розкриття iнформацii про оренду i вимагае, щоб орендарi вiдображали
yci договори оренди з використанням единоi моделi облiку у балансi, аналогiчно порядку облiку,
який передбачено МСФЗ (IAS) 17 для фiнансовоТ оренди.

Порядок облiку дJIя орендодавця у вiдповiдностi з МСФЗ (IFRS) 16 практично не змiниться у
порвняннiз дiючими вимогами МСФЗ (IAS) 17.

МСФЗ (IFRS) 16 всryпае в силу по вiдношенню рiчних перiодiв, якi почнуться з 1 сiчня 2019
РОКУ, абО пiсля цiеi дати..Щогryскасться достокове застосування, аJIе не ранiше застосування
пiдприемством МСФ3 (IFRS)I 5.

МСФЗ (IFRS) 17 <<flоговорI| страхуванпя>
У TpaBHi 2017 року Рада по МСФЗ вигryстив МСФЗ (IFRS) 17 к.Щоговори страхування)
МСФЗ (IFRS) 17 представляе всебiчну модель облiку договорiв страхування,охоплюючи Bci

дОРечнi аспекти облiку.В ocHoBi МСФЗ (IFRS) 17 мiститься загальна модель, яка доповнена
наступним:

О Певнi модифiкацii длlя договорiв страхування з прямою )ластю в iнвестицiйному доходi
(метод перемiнноi винагороди).

О СпроЩений пiдхiд (пйхiд на ocHoBi розподiлу премii) в основному для
короткострокових договорiв.
МСФЗ (IFRS) 17 всryпае в сиJIу по вiдношенню до звiтних перiодiв, якi починаються з
l сiчня 2021 року, або пiсля цiеi дати, при цьому вимагаеться представити порiвняльну
iнформаuiю..Щопускаеться дострокове застосування за умови, що пiдприемство
ЗаСТОСОВУе МСФЗ (IFRS) 9 та МСФЗ (IFRS) 15 на даry першого застосування МСФЗ
(IFRS) 17, або до Hei.
Поправки до МСФЗ (IAS) 40 <<IIереводи iнвестшцiйпоi HepyxoMocTi з категорii в
категорiю>>

ПОПРавки роз'яснюют, коли пiдприемство повинно переводити об'екти Hep5rxoMocTi,
ВКJIЮЧаЮчи HepyxoMicTb. Яка знаходиться в процесi булiвництва або розвитку, в категорiю, або з
категорii iнвестицiйноТ HepyxoMocTi.
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поправки вступають в силу у вiдношеннi до рiчних перiодiв, якi починаються з l сiчня 2018року.,Щопуска€ться дострокове застосумння за умови розкриття даного факта.

ц,rо"_.-ТJ,'"1iiJiЖНЖ:Жr,n1?', ""bi"o 
iоiJ,iоtврр.t"""уйЪ"i в груднi 201б року).

мсФЗ (IFRS) 1 <<IIерше застосувапня Мiжнароднlх стандартiв фiпансовоТ звiтностЬ>-видuшення короткострокових звiльнень дlя пiдприеra'r", 
"*i 

вперше aа"rо"о"уaть МСФЗ.KopoTKocTpoKoBi звiльнення, якi передбаченi'пункrампЕз-Е7 мсФЗ (IFRS) l, були видаленiоскlлькИ вони викоНаJIи свою функцiюfrанi попраiки 
""rynu,or" 

в силу з 1 сiчня 20l8 року.мсФЗ (IAS) 28 <IнвЙицii в асоцiiiо."rri- ор."нiзацii та спiльпi пiдприемства>>Роз'яснення того, що рiшенн" ой."u"" об'екги iнвестицiТ no 
".rрч"Йивiй BapTocTi черезприб5rгок, або збиток повинно прийматися окремо для кожноi iнвестицii.

'ЩаНi ПОПРаВКИ ЗаСТОСОВУЮТЬСЯ ретроспективно i вryпають- в c}uly l сiчня 2018року.,щопускаеться дострокове застосування.
Поправки до МСФЗ (IF,Rý) 4 ЙастосУвапня мсФз (IFRS) 9 <<Фiнансовi iпструмептп)>разом з

ЦСФЗ (IFRS) 4 <<{оговорп страхувапня>.
,Щанi поправки прибирuо,i 

"роб,.У:, ]ч-"чпикJIи у зв'язку iз застос5rванням нового стандарryпо фiнансовим iHcTpy""*u,, мсФЗ _(IF}ý_ra;йовадження МСФЗ (rFRS) 17 ''.Щоговористрахрання", який замiнюе собою мсФЬ цгКýl?.П"iравки передбачають двi можltивостi дляпiдприемств, якi випускають договори страхування: тимчасове звiльнення вiд застосування мсФз(IFRS) 9 та метоД накладаннЯ,Тимчасове ,uir"n"H"" вперше застосовуеТься пО вiдношенню дозвiтних перiодiв, якi починаються l сiчня 20l8 року, або пiсля цiеТдати.Роз'яснеппя КРМФЗ(IFRIс)22 <ОперацiIв i;;r"r;i; валютi i попередня оплата)>В РОЗ'ЯСНеННi ПОЯСНЮеТЬСЯ, ЩО ДаТОю операцii з метою визначеннrI обмiнного курсу, якийповинеН використоВуватисЯ при початКовомУ визнаннi вiдповiдно_го u*rr"yr"TpaT чи доходу(абойого частИни) прИ припиненнi визнання немонетарного активу uбо н"rонЙарного зобов'язання,якl виникають В результатi здiйснення звершенrш чи отримання попередньоi оплати, явля€тьсядата, на яку пiдприСчств9 споЧатку визнае немонетарний актив або немонетарне зобов'язання, якевиникае в результатi здiйснеНня чИ отримання попередньоI ошlати.У разi декiлькох здiйсненьоперацiй або отримання попередньоТ оплати пiдrрrurЪЙл повинно визначити дату операцii для
Роз'ясненн" 

""Y:1,]-9илу дJIя pi,rrr* звiтних перiодiв, починаючи з l сiня 2018 року.

"lТffififfiКРМФЗ(IFRlС) 
23,i<IlеВИЗНаЧенiстi y.Иr,o-eHHi правил обрахуванпя податку

Роз'яснення розглядають порядок облiку податку на прибугок, коли icHyc невизначенiстьподаткових трактовок, що впливае на застосування МСФЪ GAS)12.Роз'яснння 
_не- застосовуетьсЯ до податкiв i зборiв, якi не вiдносяться до сферизастосування МСФЗQАS)l2, а також не мiстить особливих вимог, якi стосуються процентiв iштрафiв, якi пов'язанi з невизнаЧеними ПоДаткоВимитракТоВкаМи. '

nl"n" цi|.ii'ЯСНеННЯ 
ВСТУПае В СИЛУ Для рiчних;;;;;;р;Ьдi", .,оrr*,аючи з l сiня 2019 року, або

зч1I-в-мсФз дJIя PrtIHoi ФIIIАнсовоI звrпIостI 2017 року :мсФЗ (IAS) 7 "Звiт про рух грошових коштiв" доповнений вимогами до розкриття суггевоТiнформацii щодо змiН у збо";"зuнliяц пов'язаних. бlЙr"о"ою дiяльнiстю компанii (п, 44аМСФз(IДS) 7). Тепер в звiтi необхiдно 
"**frur",, змiни в результатi грошових потЬкiв вiд фiнансовоi дiяльностi;

бt.;ТJ; 
В РеЗУЛЬТаТi ОТРИМання або втрати контролю над дочiрнiми органiзацiями та iншими

. впливу змiн KypciB вirлют;

. змlни у справедливiй BapTocTi;

. iншi змiни.
у мсФЗ (IAS) 12 "Податкп па прпбуток" BHeceHi поправки в частинi визнання вiдклlаденихподаткових активiв щодо нереiшiзованихЪбиткiв 1п. zяа йсФЗ (IAS) 12). Стандарт доповненийiлюстрацiсю того, як в результатi зниження справедливоi BapTocTi фiнансового in".py""rTy череззростання ринковоi процентноi ставки виникае вiднiмаеться податкова рiзниrц. Адже при прод€Dкуабо погашення такогО активУ органiзацiя отримае вiдрахування для цiлЪй оподаткрання в розмiрi
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номiнально'r-(а не справедливоi) BapTocTi активу i тим самим зможе реалiзувати вiдстрочений
податковий актив.

МСФЗ (IFRS) 12 llРозкриття iнформацii про участь в iншпх оргашiзацiях" зобов'язуе
розкривати в примiтках до фiнансовоI звiтностi iнформацiю про лочiрнiх i асоцiйованих
органiзацiях, спiльних пiдприемствах та операцiях.

Перерахованi вище змiни не вплинули на модель звiтностi Товариства за 20 1 7 piK.
2.3. Валюта подання звiтностi та фупкцiональна ваJIюта, ступiпь округлення

Валюта подання звiтностi вiдповiдае функцiональнiй валютi, якою е нацiональна валюта
Украiни - гривня, скJIадена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.
2.4. Припущення про безперервнiсть дiяльностi

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi
дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбуваеться в ходi
звичаЙноi дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не вкJIючае коригування, якi необхiдно було б провести
В ТОМУ Випадку, якби Товариство не могло продовжити подzrльше здiЙснення фiнансово-
господарськоТ дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi.
2.5. Рiшення про затвердження фiнансовоi звiтностi

Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керiвником
Товариства 15 лютого 2018 року. Hi 1^lасники Товариства, Hi iншi особи не мають права вносити
змiни до цiеi фiнансовоi звiтностi пiсля iT затвердження до випуск.
2.б. Звiтний перiод фiнансовоi звiтностi

Звiтним перiодом, за який формуеться фiнансова звiтнiсть, вв€Dкасться кzrлендарний piK, тобто
перiод з 0l сiчня по 3l грулня 20l7 року.
3. CyTTeBi положепня облiковоi полiтики
3.1. Основа (або основи) оцiшки, застосована при складаннi фiнансовоi звiтностi

Щя фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на ocHoBi iсторичноi собiвартостi, за винятком оцiнки за
справедливою вартiстю окремих фiнансових iHcTpyMeHTiB вiдповiдно до МСБО 39 <Фiнансовi
iнструменти: визнання та оцiнка), з використанням методiв оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB,
ДозВолеНих МСФЗ 13 <Оцiнки за справедливою вартiстю))та МСБО 28 <IнвестицiТ в асоцiйованi
пiдпРиемСтва)- за методом 1^racTi в капiталi iнших пiдприемств. TaKi методи оцiнки вкJIючають
використання бiржових котирувань або даних про поточну ринкову BapTicTb iншого аналогiчного
За ХаРактером iнструмекцч, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi визначення
СПРаВеДЛИВОТ BapTocTi. Передбачувана справедJIива BapTicTb фiнансових активiв i зобов'язань
визначаеться з використанням наявноТ iнформацii про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки.
3.2. Загальнi положенпя щодо облiкових полiтlлк
3,2.1. Основа формування облiковuх полimuк

ОбЛiКОвi пОлiтики - KoHKpeTHi принципи, основи, домовленостi, правила та практика,
ЗаСтосованi суб'ектом господарювання при ск.паданнi та поданнi фiнансовоi звiтностi. МСФЗ
НаВОдить облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скJIасти таку фiнансову
звiтнiсть, яка мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцii, iншi подiт та умови, до
ЯКИХ ВОНИ ЗаСТОСОвуЮться. TaKi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив ik застосування е
несуггевим.

Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом Товариства
вiдповiдно до вимог мсБо 8 коблiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки> та iнших
ЧИННИХ МСФЗ.
3.2.2. Iнформацiя про змiнu в облiковuх полimuках

Товариство обирас та застосовуе своi облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцii,
iНШих подiй або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагае або не дозволяс визначення категорii
статей, дJIя яких iншi полiтики можугь буги доречними.

Товариство не застосовувirло змiни в облiкових полiтиках ь 201'7 роцi порiвняно iз облiковими
полiтиками, якi Товариство використовувало для скJIадання фiнансовоi звiтностi за перiод, що
закiнчився 3l грудня 2016 року.
3.2.3. Форма mа назвu фiнансовuх звimiв

ПеРелiк та назви форм фiнансовоТ звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам, встановленим
НП(С)БО l <Загальнi вимоги до фiнансовоi звiтностi>.
3.2.4. Меmоdu поdання iнформацii у фiнансовuх звimах

Згiдно НП(С)БО l Звiт про сукупний дохiд передбачае подання витрат, визнаних у прибугку
абО Збитку, за класифiкацiею, основаною на методi "функцiТ витрат" або "собiвартостi реалiзацiI",
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згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до ix функцiй як частини собiвартостi чи,

наприкJIад, витрат на збуг або адмiнiстративну дiяльнiсть.
Представлення грошових потокiв вiд операцiйноi дiяльностi у Звiтi прб рух грошових коштiв

здiйснюеться iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкриваеться iнформацiя про
ocHoBHi кJIаси надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. Iнформацiя про ocHoBHi

види грошових надходжень та грошових виIIлат формуеться на пiдставi облiкових записiв
Товариства.
3.3. Облiковi полiтикп щодо фiнапсових iHcTpyMeHTiB

3.3,1. Вuзнання mа оцiнка фiнансовuх iнсmруменmiв
Товариство визнае фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли воно стас

стороною контрактних положень щодо фiнансового iHcTpyMeHTa. Операцii з придбання або
продажу фiнансових iHcTpyMeHTiB визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.

Товариство визнае TaKi категорii фiнансових iHcTpyMeHTiB:

фiнансовий актив, досryпний для продtDку;
iнвестицiT, угримуванi до погашення;

дебiторська заборгованiсть;
кредиторська заборгованiсть.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство

оцiнюе ix за iхньою справедливою вартiстю.
3.3.2.Грошовi кошmа mа ix еквiвшtенmu
Грошовi кошти скJIадаються з коштiв на поточних рахунках у банках,
Еквiваленти грошових коштiв - це KopoTкocTpoKoBi, високолiквiднi iнвестицiТ, якi вiльнО

конвертуIоться у вiдомi суI!{и грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик ЗмiНИ

BapTocTi. Iнвестицiя визначаеться зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого
строку погашення, наприкпад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання.

Грошовi кошти та ix еквiвaшенти можугь угримуватися, а операцiТ з ними проводитися в

нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi.
Грошовi кошти та ix еквiвtшенти визнаються за уN{ови

активами.
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та

справедливою вартiстю, яка дорiвнюе ix номiнальнiй BapTocTi.
Первiсна та под€шьша оцiнка грошових коштiв та ix еквiвалентiв в iноземнiй валютi

здiйснюеться у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами НБУ.
У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках у банках (наприклад, У

випадку призначення НБУ в банкiвськiй ycTaHoBi тимчасовоТ адмiнiстрацii), цi активи мОжУть буги
класифiкованi у складi непоточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю
банкiвськоi установи та вiдсугностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання ix як

активу припиняеться i ix BapTicTb вiдображаеться у скJIадi збиткiв звiтного перiолу.

3. 3. 3.rЩеб imорська заборzо в aHicmb

,Щебiторська заборгованiсть - це фiнансовий акгив, який являс собою контрактне право

отримати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'екта господарювання.

.Щебiторська заборгованiсть визнаеться у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли
Товариство стас стороною контрактних вiдносин щодо цього iHcTpyMeHTy. Первiсна оцiнка

дебiторськоi заборгованостi здiйснюеться за справедJIивою вартiстю, яка дорiвнюе BapTocTi

погашення, тобто cyMi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки.
Якщо е об'ективне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова

BapTicTb активу зменшуеться на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку РеЗеРВiВ.
Величина резерву сумнiвних боргiв визначаеться за методом застосування коефiцiснта

cyMHiBHocTi. За метоДом застосУвання коефiцiента cyMHiBHocTi величина резерву розраховусться
множенням суми залишку дебiторськоТ заборгованостi на початок перiоду на коефiцiент

cyMHiBHocTi. Коефiцiснт cplHiBHocTi розраховусться на ocHoBi класифiкацiТ дебiторськоТ
заборгованостi за строками непогашення.

Класифiкацiя дебiторськоI заборгованостi здiйснюеться групуванням дебiторськоi
заборгованостi за строками iT непогашення iз встановленням коефiцiента cyMHiBHocTi дlя кожноТ

групи. Коефiцiснт cyMHiBHocTi встановлюеться пiдприсмством, виходячи з фактичноi суми

бЪзнадiйноТ дебiторськоi заборгованостi за попереднi звiтнi перiоди. Коефiцiент cyMHiBHocTi

зростас зi збiльшенням cTpokiB непогашення дебiторськоi заборгованостi. Величина резерву
7
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сумнiвних боргiв визначаеться як cyllla добугкiв поточноi дебiторськоТ заборгованостi вiдповiдноi

групи та коефiцiента cyMHiBHocTi вiдповiдноi групи,

Щля розрахУНКУ СУIч[и резерву суплнiвних боргiв застосовувати TaKi коефiцiенти:

;; ф"; лЪОirорЪ"*оl' .чбор.ованостi строкомнепогашення до 30 каJIендарних днiв - не

створюеться;
дебiторська заборгованiсть строком непогашення вiд з0 до 60 календарних днiв - коефiuiент

0,20;' 
дебiторська заборгованiсть строком непогашення вiд 60 до 90 к:шендарних днiв - коефiцiент

0,22;' 
дебiторСька заборгОванiсть строком непогашення вiд 90 до l80 календарних днiв - коефiцiеrrг

0,52;
дебiторська заборгованiсть строком непогашення бiльше 180 календарних днiв - коефiцiенТ

1,00;
визначена величина сумнiвних боргiв на дату балансу становить зzlлишок резерву сумнlвних

боргiв на ту саму дату.
Сума Йrr*i" 

"".rчrч"ruся у прибугку чи збитку, Якщо у наступному перiолi сума збитку вiд

зменшеннЯ корисностi зменшустьСя i це зменшеннJl може буги об'сктивно пов'язаним з подiсю,

яка вiдбувuеriс" пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд

зменшення корисностi сторнуеться за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування

визначаеться у прибугку чи збитку, У разi неможJIивостi повернення дебiторськоi заборгованостi 0
вона списуеться за рахунок створеного резерву покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.

,щебiтьрська заборгованiсть може буги нескасовно призначена як така, що оцiнюсться за

..rрuu.дпruою вартiстю з вiдобралсенЕям результату переоцiнки у прибугку або збитку, якщо таке

призначення усувас або значно зменшуе невiдповiднiсть оцiнки чи визнання (яку iнколи

називають (неузгодженiстю облiку>), що iнакше виникне внаслiдок оцiнювання активiв або

зобов'язань чи визнання прибугкiв або збиткiв за ними на рiзних пiдставах.

Подальша оцiнка дебiторськоТ заборгованостi здiйснюсться за справедIивою вартiстю, яка

дорiвнюе BapTocTi погашення, тобтО cyMi очiкУваних контрактних грошових потокiв на дату

оцi"*". Проте, в випадку поточноi дебiторськоi заборгованостi, ефект дисконтуван}lя ввa:касться

несуггевим i поточна дебiторська заборгованiсть оцiнюсться за первiсною вартiстю.

У разi змiнИ справедIиВоТ BapTocTi дебiторськОi заборгованостi, що мають мiсце на звiтну

даry, TaKi змiни визнаються у прибугку (збитку) звiтного перiоду.

3.3.4. Поdальша оцiнка акmuвiв
Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату

переоцiнки у прибугку або збитку
Оцiнка-фiнансових активiв, що оцiнюються за офiцiйним бiржовим курсом органiзатора

торгiвлi.
Оцiнка BapTocTi фiнансових активiв, що BHeceHi до бiржового списку органiзатора торгlвлl, L

проводиться за офiчiйним бiржовим курсом, оприлюдненим вiдповiдно до вимог законодавства.

Оцiнка BapTocTi фiнансових iнвестицiй, що обертаються бiльш як на однiй фондовiй бiржi,

проводиться за найменшим з бiржових KlpciB.
Якщо на дату оцiнки бiржовий курс за акцiями, що BHeceHi до бiржового списку органiзатора

торгiвлi не визначено, оцiнка таких акцiй проводиться за останньою балансовою вартiстю.

якщо на дату оцiнки бiржовий курс за облiгацiями, що BHeceHi до бiржового списку

органiзатора торгiвлi не визначено, оцiнка таких акцiй проводиться за останньою балансовою

вартiстю.
Оцiнка фiнансових активiв, що не BHeceHi до бiржового списку органiзатора торгiвлi

,Щля очiнки акцiй, що входять до скJIаду активiв Товариства та не перебувають у бiржовому

списку органiзатора торгiвлi, та паiъ (часток) господарських товариств за обмежених обставин

"аблЙеною 
оцiнкою Jпра"едr,"uоТ BapTocTi може буги собiвартiсть, Це мОже бРИ ТОДi, КОЛИ

наявноТ ocTaHHboi iнформацii недостатньо, щоб визначити справедливу BapTicTb, або коли icHye

широкий дiапазон ,о*"""" оцiнок справедIивоi BapTocTi, а собiвартiсть е найкращою оцiнкою

справедливоi BapTocTi у цьому дiапазонi.
Якщо е пiдстави ввtDкати, що балансова BapTicTb суmево вiдрiзнясться вiд справедливоi,

Товариство визначае справедливу BapTicTb за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення

,о*уr" бу.и .yro"n""i значнИми змiнами у фiнансовому cTaHi eMiTeHTa таlабо змiнами



кон'юнкц/ри ринкiв, на яких eMiTeHT здiйсшое свою дiяльнiсть, а також змiнами у кон'юнкryрi
фондового ринку.

!ля оцiнки балансовоi BapTocTi таких акцiй та паiъ (часток) Товариство ана-пiзуе данiпiдтвердженi ринком та фiнансовУ звiтнiсть eMiTeHTa офiцiйно' o.rp-'ю,on""y або надану
eMiTeHToM.

оцiнка фiнансових активiв обiг яких зупинено та./або щодо
зупинення внесення змiн до системи реестру та цiнних паперiв, якi
що мають ознаки фiктивностi

яких прийнято рiшення про
вкltюченi до списку eMiTeHTiB,

Фiнансовi активи, обiг яких зупинено таlабо щодо яких прийнято рiшення про зупинення
внесення змiн до системи реестру, протягом дванадцяти мiсяцiв }дати опрЬ.д""ння рiшення про
зупинення обiгу таlабо рiшення про зупинення внесення змiн до """r"r, ресстру оцi"..r""" Ъu
останньою балансовою вартiстю,

.Щля подалЬшоi оцiнкИ справедIиВоТ BapTocTi фiнансових активiв eMiTeHTiB, обiг яких зупинено
та/або щодо яких прийнято рiшення про зупинення внесення змiн до системи ресстру бiльше
дванадцяти мiсяцiв, у тому числi фiнансових активiв eMiTeHTiB, якi включенi до списку-емiтентiв,
що мають ознаки фiктивностi, Товариство проводить аналiз щодо cTpoKiB вiдновлення обiгу таких
фiнансовиХ активiв, перевiряе iнформацiю щодо подання фiнансовоТ звiтностi таких eM-iTeHTiB,
результатiв ix дiяльностi, аналiзуе ймовiрнiсть надходження майбутнiх економiчних вигiд.

ЯкщО вiдсрнЯ iMoBipHicTb вiдновлення обiry таких фiнансових активiв, не можJIиво отримати
фiнансовУ звiтнiсть 

_ 
i перевiрити результати дiяльностi eMiTeHTa, ця оцiнки ймовiрностi

надходження економiчних вигiд таких фiнансовi активи оцiнюються за нульовою вартiстю.
Оцiнка фiнансовиХ активiВ у разi лiквiдацii таlабО визнання емiтента./ве*с"педu"ц" банкругом

та вiдкритгя щодо нього лiквiдацiйноi процедури
Фiнансовi активи, обiг якlтх на дату оцiнки не зупинено та реестрацiя випуску яких не

скасована, але емiтенТ/векселедаВець таких фiнансових активiв лiквiдованЪй та/або був визнаний
банкругом та щодо нього вiдкрито лiквiдацiИну процедуру за рiшенням суду, оцiнюються за
нульовою вартiстю.

3.3.5. Фiнансовi акmuвu, tцо облiковуюmься за шпорmuзованою варmiсmю
!о фiнансових активiв, угримуваних до погаш"""", То"ариство вiдносить облiгацii та векселi,

що ix Товариство мас ре:}льний HaMip та здатнiсть угримрати до погашення. Пiсля первiсного
визнання Товариство оцiНЮ9 ik за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного
вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, 

"*що "on, 
a.

3.3.6. Зобов'язання
поточнi зобов'язання _ це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз

вищенаведених ознак:
товариство сподiваеться погасити зобов'язання або зобов'язання пiд.пягае погашенню

протягом l2 мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;
товариство не мае безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом

щонайменше 12 мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
Поточнi зобов'язання Товариства визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям

визнання зобов'язань. Поточнi зобов'язання не дисконц/ються.
Первiсно зобов'язання, на якi нараховуlоться вiдсотки, визнаються за справедливою вартiстю,

яка дорiвнюе cyMi надходжень MiHyc витрати на проведення операцii. У подальшому суми
фiнансових зобов'язань вiдображаються за амортизованою BapTicr. au методом ефективноi:aru"*"
вiдсоT ку та будь-яка рiзниця мiж чистим надходженнями ia вартiстю погашення визнаеться уприбугках чи збитках протягом перiодУ дiТ запозичень iз 

"r*Ърr"rчпням 
ефективноi 

""u"*,вiдсотка. У випадку поточнпх зобов'язань ефект дисконтування ввФкаеться 
"Ьсу.гсвим 

i вони
оцiнюеться за первiсною вартiстю.

3.3.7. ?zорmання фiнансовuж акmuвiв tпа зобов'язань
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство мае юридичне право

здiйснюваТи за-гliК визнаниХ у балансi сум i маС HaMip або зробит" 
".ue"orarriK, 

або реалiзувати
актив та виконати зобов'язання одночасно.

3.4. Облiковi полiтпки щодо основнпх засобiв .
3.4.L Вазнання mа оцiнка основнах засобiв

Товариство визнае матерiальниii об'скт основним засобом, якщо BiH )лримусться з метою
використання ix у процесi своет дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i
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соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацii) яких
бiльше одного року та BapTicTb яких бiльше 6000 грн.

первiсно Товариство оцiнюе ocHoBHi засоби за собiвартiстю. У подальшому ocHoBHi засоби
оцiнюються за ix собiвартiстю MiHyc будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi
збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченот амортизацii на дату переоцiнки викJIючаеться
з валовот балансовот BapTocTi активу та чистоi суми, перерахованоi до переоцiненот суми активу.
.Щооцiнка, яка входить до скJIаду власного капiталу, переноситься до нерозподiленогЬ прибугку,
коли припинrIеться визнаннrI вiдповiдного активу.

(Прuлtimка 7,1)
3.4.2. Поdальuti вumраmu.

товариство не визнае в балансовiй BapTocTi об'екта основних засобiв витрати на щоденне
обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'скта. L{i витрати 

"rзt 
uоri"" в прибугку чи

збитку, коли вони понесенi. В балансовiй BapTocTi об'екта основних засобiв визнаються Taki
подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.
3,4.3. Аморmuзацiя основнuх зособiв,

Амортизацiя основних засобiв Товариства нараховуеться прямолiнiйним методом. в
залежностi вiд групи основних засобiв встановлюються i термiни ix корисного використання:

Будiвлiтаспоруди - 15-20poKiB;
Машини та обладнання
Транспортнi засоби
Iнструмеrrги, прилади та i нвентар
Комп'ютерна та оргтехнiка
Меблi

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

ь

Побугова TexHiKa - 2-3 роки;
Iншi ocHoBHi засби - 2-5 poKiB.

капiтальнi вкJIадення в орендованi примiщення амортизуються протягом TepMiHy ix
корисного використання. Амортизацiю активУ починаютЬ, коли BiH стае придатним для
використання. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувасгься ранiше: на
дату, з якоТ актив класифiкують як угримуваний дIя продажу, або на дац, з якоТ припиняють
визнання активу.
3.4.4. ?менulення корuсносmi основнuж засобiв mа немаmерiальнuх акmuвiв

на кожну звiтну даry Товариство оцiнюе, чи е якась ознака того, що кориснiсть активу може
зменшитися. Товариство зменшус балансову BapTicTb активу до суми його очiкуваного
вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його
балансовот BapTocTi. Таке зменшення негайно визнаеться в прибугках чи збитках, якщо актив не
облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi,
визнаний для активу в попереднiх перiодах, Товариство сторнус, якщо i тiльки якщо змiнилися
попереднi оцiнки, застосоваНi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання
збитку вiд зменшьнЕя корисностi амортизацiя основних зЬсобiв коригуеться в майбугнiх перiодах L
з метою розподiлення переглянугоi балансовот BapTocTi необоротного активу на систематичнiй
ocHoBi протягом строку корисного використання.
3.5. Облiковi полiтики щодо податку па прпбуток

Витрати з податку на прибугок являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого
податкiв. Поточний податок визначаеться як с).ма податкiв на прибугок, Що пiдлягаюiь сплатi
(вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибугку (збитку) зч ."irrrrй перiод. Поточнi витрати
Товариства за податками розрахОвуютьсЯ з викорисТанняМ податковиХ ставок, чинних (або в
основному чинних) на дату балансу

вiдстрочений податок розраховуеться за балансовим методом облiку зобов'язань та являе
собою податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi ,йr"u"о"r* 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 акт""и визнаються з урахуванням
iMoBipHocTi наявностi в майбуt,ньому оподатковуваного прибугку, за рахунок якого можугь буги
використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Баланiова BapTicr" вiдсфочених
податкових активiв переглядаеться на кожну даry й зменшусться в тiй Mipi, у якiй бiльше не icHye
ймовiрностi того, що буле отриманий оподаткований прибугок, достаiнiй, щоб дозволити
використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.
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Вiдстрочений податок розраховуеться за податковими ставками, якi, як очiкуеться, булрь
застосовуватися в перiодi реалiзачiт вiдповiдних активiв або зобов'язань, Товариство визнае

поточнi ia вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включае 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 капiталi, якщо податок належить до

статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiолi.

4. Iншi застосованi облiковi полiтикп, що € доречппми для розумiнпя фiнансовоi звiтностi
4.1. Забезпечення

ЗабезпечеНня визнаЮться, колИ ТовариствО мас теперiшню заборгованiсть (юридичну

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

,"rой""О), щО погашеннЯ зобов'язанНя вимагатИме вибуггЯ pecypciB, KoTpi втiлюють у
економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.

(Пршмimка 7.5)

4.2. Виплати працiвникам
Товариство визнае KopoTкocтpoKoBi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля

""рu*у"u""я 
будь-якоi вже сплаченоТ суми. Товариство визнас очiкувану BapTicTb

короткострокових виплат працiвникам за вiдсугнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання

працiвниками послуг, якi збiльшують ixHi права на майбугнi виплати вiдпускних.
(Прuлlimка 7,7)

4.3. Пенсiйпi зобов'язання
вiдповiдно до украiъського законодавства, Товариство угримуе внески iз заробiтнот шtати

працiвникiв до ПенЬiЙного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз

поточних нарахувань заробiтноi платнi, TaKi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були

наданi працiвниками послуги, що надають iM право на одержання BHecKiB, та зароблена вiдповiдна

заробiтна платня.
4.4. Доходlл та вптрати

.Щоходи та витрати визнаються за методом нарахування.

дохiд - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження

чи збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов'язань, результатом чого е

збiльшеннЯ чистиХ активiв' за виняткоМ збiльшеннЯ, пов'язанОго з внескаМИ 1^rасникiв.

.щохiд визнаеться у звiтi про прибугки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та

критерiям визнання. Визнання доходу вiдбуваеться одночасно з визнанням збiльшення активiв або

зменшення зобов'язань.
Дохiд вiд продажу фiнансових iHcTpyMeHTiB, iнвестицiйноТ HepyxoMocTi або iнших активiв

визнаеться у прибутку або збитку в разi задоволення Bcix наведених далi умов:
а) Товариство передаJIо покупцевi суггевi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на

фiнансовий iHcTpyMeHT, iнвестицiйну HepyxoМicTb або iншi активи;

б) за ТовариСтвом не залишаеться aHi подалЬШа }л{асть управлiнського персоналу у формi,
яка зазвичай пов'язана з володiнням, aHi ефективний контроль за проданими

фiнансовими iнструлrентами, iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активами;

в) суму доходу можна достовiрно оцiнити;
.i ймовiрно, що дО Товариства надiйдугь економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiею;

та
r) витрати, якi булИ або булугЬ понесенi у зв'язкУ з операцiею, можна достовiрно оцiнити.

ДохiД вiД 
"uдч"п" 

послуГ вiдображаеться в момент виникнення незzшежно вiд дати

надходдення коштiв i визначаеться, виходячи iз сryпеня завершеностi операцiт з надання послуг

на дату балансу.

щивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштlв,

Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибугтя чи

амортизацii активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого € зменшення чистих

активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виIIлатами )ласникам.
Витрати визнаються у звiтi про прибугки та збитки за уN{ови 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

майбугнiх економiчних вигiд або тодi та тiею мiрою, якою майбугнi економiчнi вигоди не

вiдповiдають або перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан,
7t
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витрати визнаються у звiтi про прибрки та збитки також у т}тх випадках, коли виникають
зобов'язання без визнання активу.

Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що Й

вiдповiднi доходи.
(Прuмimкu 7.6 mа 7.7)

5. OcHoBHi прппущення, оцiнки та судження
При пiдготовцi фiнансовоi звiтностi Товариство здiйснюс оцiнки та припущення, якi мають

вплив на елементи фiнансовоТ звiтностi, rрунтуIочись на МСФЗ, МСБО та тлумачеННЯХ,

розроблених KoMiTeToM з тлумачень мiжнародноi фiнансовоi звiтностi. Оцiнки та судженшl
базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин ввrDкаються

обrрунтованими i за результатами яких приймаються судження щодо балансовоi BapTocTi активiв
та зобов'язань. Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Товариства iнформацiТ про
поточнi подiТ, фактичнi результати можугь зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де
TaKi судження с особливо вDкJIивими, областi, що характеризуються високим piBHeM складностi, та
областi, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для пiдготовки фiнансовоТ
звiтностi за МСФЗ, наведенi ни)iкче.

5.1. Сулження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних 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 прийняття економiчних

рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть:
о подае достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки

Товариства;
. вiдобрalкае економiчну cyTHicTb операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну

форrу;
. е нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;
. е повною в ycix суггевих аспектах.
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посиласться на прийнятнiсть наведених

далi джерел та враховус ix у низхiдному порядку:
а) вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання;
б) визначенЕя, критерiТ визнання та концепцiТ оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та

витрат у Концепryальнiй ocHoBi фiнансовоi 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 лiтераryру з облiку та
прийнятi галузевi практики, тiею мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.
5.2. Сулження щодо справедливоi BapTocTi активiв Товариства

Справед.гlива BapTicTb iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових
ринках, розраховуеться на ocHoBi поточноi ринковоТ BapTocTi на момент закриття торгiв на звiтну
дату. В iнших випадках оцiнка справедlивоI BapTocTi rрунтуеться на судженнях щодо
передбачуваних майбугнiх грошових потокiв, iснуючоТ економiчноТ сиryацii, ризикiв, властивих

рiзним фiнансовим iHcTpyMeHTaM, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 <Оцiнка
справедливоi BapTocTi>.
5.3. Сулження щодо змiн справедливоi BapTocTi фiпаlлсових активiв

Керiвництво Товариства вважас, 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
ваJIютних 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, дати оферти i коригувань
пiд час оцiнки iHcTpyMeHTiB, бiльша або менша змiна в оцiнцi BapTocTi фiнансових iHcTpyMeHTiB у

ý
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разi вiдсугностi ринкових котирувань Ma;la б iстотний вплив на вiдображений у фiнансовiй
звiтностi чистий прибугок та збиток.

Використання рiзних маркетингових припущень таlабо методiв оцiнки також може мати
значний вплив на передбачувану справедливу BapTicTb.
5.4. Судженця щодо очiкуванпх TepMiHiB утримування фiнансових iHcTpyMeHTiB

Керiвництво Товариства застосовуе професiйне судження щодо TepMiHiB )лримання
фiнансових iHcTpyMeHTiB, що входять до складу фiнансових активiв, Професiйне судження за цим
питанням Грунтуеться на оцiнцi ризикiв фiнансового iHcTpyrrleHry, його прибугковостi й динамiцi
та iнших факторах. Проте iснують невизначеностi, якi мож5пь буги пов'язанi з призупиненням
обiгу чiнних паперiв, що не е пiдконтрольним керiвництву Товариства фактором i може суггево
вплин)ли на оцiнку фiнансових iHcTpyMeHTiB.
5.5. Судження щодо впявлення ознак знецiпення активiв

На кожну звiтну дату Товариство проводить аналiз дебiторськоТ заборгованостi, iншоТ
дебiторськоТ заборгованостi та iнших фiнансових активiв на предмет наявностi ознак ix
знецiнення. Збиток вiд знецiнення визнаеться виходячи з власного професiйного судження
керiвництва за наявностi об'ективних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних
майбугнiх грошових потокiв за даним активом у результатi однiеi або кiлькох подiй, що вiдбулися
пiсля визнання фiнансового активу.
6. Розкриття iнформацii щодо використання справедливоi BapTocTi
б.1. Методпки оцiнювапня та вхiднi данi, викорпстанi для складання оцiнок за справедливою
вартiстю

Товариство здiйснюе викJIючно безперервнi оцiнки справедливоТ BapTocTi активiв та
зобов'язань, тобто TaKi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 39 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан
на кlнець кожноI-о зв tного пе

класи активiв та
зобов'язань,
оцiнених за

справедливою
вартiстю

Методики оцiнювання
Метод
оцiнки

(ринковий,
дохiдний,
виmатний)

Вихiднi данi

Грошовi кошти та ix
еквiваленти

Первiсна та подальша оцiнка
грошових коштiв та ix
еквiвалентiв здiйснюеться за
справедIивою вартiстю, яка
дорiвнюе ii номiнальнiй BapTocTi

Ринковий Офiцiйнi курси НБУ

.Щепозити (KpiM
депозитiв до
запитання)

Первiсна оцiнка депозиту
здiйснюеться за його
справедливою вартiстю, яка
зазвичай дорiвнюс його
номiнальнiй BapTocTi. Подальша
оцiнка депозитiв у нацiональнiй
ва.гlютi здiйснюеться за
справедливою вартiстю
очiкуваних грошових потокiв

,Щохiдний
(дисконryван
ня грошових
потокiв)

Ставки за депозитами,
ефективнi ставки за

депозитними
договорами

Борговi цiннi папери Первiсна оцiнка боргових цiнних
паперiв як фiнансових активiв
здiйснюеться за справедливою
вартiстю, яка зазвичай дорiвнюе
цiнi операцii, в ходi якоТ був
отриманий актив. Подальша
оцiнка боргових цiнних паперiв
здiйснюеться за справедливою
вартiстю.

Ринковий,
дохiдний

Офiцiйнi бiржовi курси
органiзаторiв торгiв на
даry оцiнки,
котирування
аналогiчних боргових
цiнних паперiв,
дисконтованi потоки
грошових коштiв

Iнструменти
капiталу

Первiсна оцiнка iHcTpyMeHTiB
капiталу здiйснюеться за iх
справедливою вартiстю, яка
зазвичай дорiвнюе цiнi операцiТ, в

Ринковий,
витратний

Офiцiйнi бiржовi курси
органiзаторiв торгiв на
дату оцiнки, за
вiдсугностi визначеного

1з



ходi якоi був отриманий актив,

Подальша оцiнка iHcTpy1,1eHTiB

капiталу здiйснюсться за

справедливою вартlстю на дату

оцiнки.

бiржового курсу на дату
оцiнки,
використовуеться
остан}ш балансова
BapTicTb, цiни закриття
бiржового торгового дня

Дохiдний KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть погашення,
очiкуванi вхiднi грошовi
потоки

!ебiторська
заборгованiсть

Первiсна та подальша оцlнка

дебiторськоi заборгованостi
здiйснюеться за справедливою

вартiстю, яка дорiвнюе BapTocTi

погашення, тобто cyMi очiкуваних

контрак-тних грошових потокrв на

Витратний KoHTpaKTHi }мови,
ймовiрнiсть погашення,
очiкуванi вихiднi
грошовi потоки

Поточнi
зобов'язання

Первiсна та под.rльша оцlнка

поточних зобов'язань
здiйснюеться за вартiстю
погашення uхо

'n?ou\:::;:#:{:::'Й;{r;:';;;;Йri'Бri данi,. корист},ючись найкращою iнфОРМаЦiеЮ,

наявною за даних обставин, яка може включати власнi данi Товариства. У процесi формування

.u*prr"* вхiдних даних Товариство може розпо:1]1л_:i,_,воiх власних даних, zulе воно ма€

скорегувати цt данi, якщо доступна у розумних межах iнформачiя свiдчить "р" Т: T:.-i:,,j
учасники ринку ""*ьрr.rьи 

б iншi данi-або Товариство мае щось особливе, чого немае у lнших

учасникiвринкУ(наприклад'притаманНУТовариствУсинергiю).Товариствунепотрiбно
докJIадати "".r"рп"r*.уЪ"по,'йоОЪrрrruш 

iпбор"Ъцiо про 
"р"пущення 

У:l:С-никiв ринку, Проте,

товариство мае взяти до уваги всю iнформацiю про при.пущення учасникiв ринку, яку можна

достатньо легко оrр"ri".'закритi вхiднi iaHi, сформованi у спосiб, описаний вище, вв,Dкаються

припущенН""" 1,.ru"n"*i" р"н*У та вiдповiдu"" ""ii оцiнки справедливоТ BapTocTi,

товариство здiйснюе безперервнi оцiнки справедливоi BapTocTi активiв та зобов'язань iз

використанням закритих вхiдних оur"r Зоо pi""", якi протягом поточного звiтного перiоду не

призвели до змiни розмiру прибугку або збитку звiтного n"oy 
;,r-- t, гпппарллlt.воi ваоmосmi

i:;.';;::r:ir'ii!u'rЙ"':;;";;i;;;;;;*i, dо якоzо н(utеilсаmьЪцiнкч справеdлuВО'i ВаРmОСmi

6. 4. П е р е мi ulе н н я,irrc р Ь "", " 
lер,р,П с п р ав еd л uв оi в ар mо с mi

У Товариства за звiтний перiод вiдсугне перемiщення

справедливоi BapTocTi.

мiж 2-м та З-м рiвнями iepapxiT

muс.

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

спостережуваним
и)

Усього
класп активiв
та зобов'язапь,
оцiнених за
справедлпвою

1 piBeHb
(Ti, що мають

котирувашня, та
спостережуванi)

2 piBeHb
(Ti, що пе мають
котирувань, mle
спостережуванi)

BapTrcTK)
зl.|2.2

017
3|.l2.2

015
31.12.201

1
з1.12.2

016
31.12.20

|1
з1.12.2

01б.Щ,ата оцiнки 31.12.20
|1

3|,|z.Z
016

Торговельна та
iнша
дебiторська
.о6лл.пряgiaть

Iнвестицii
доступнi для
продажу

4 192 87 4 |92
Торговельна та
iнша
кредиторська
заборгованiсть

87

1,4

l

(
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|7

8

8
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26

6,5, Iншi роhкрummя, lцо вuJпа?оюmься МСФЗ 1З кОцiнка справеdлuвоi варmосmi>Справеdлuва варmiсmь фiнансовuх iнсmруменmiв в порiвняннi з ix балансЪвою варmiсmю
muс. ZpH

Керiвництво Товариства BB.DKae, що навеленi розкриrг" щодо застосування справедlивоiBapTocTi е достатнiми, i не BBzDKae' що за межами фiнансовоi звiтностi a-r,ur",iua" будь-яка с),]-г€ва

tflf,:Ж"Ж#Н:;1*ОСУВаННЯ 
СПРаВеДЛиВоТ BapiocTi, яка може буги корисною для користувачiв

]таном на 31 грудня2017

Найменування засобу
Ремонт примiщення

Кавоварка !елонгi

Компьютер Intel Соrе i 5-4460

Комльютер lntel Соrе i 5-4460

Норбук Asus X540LA

Норбук Dell Iпsрiгоп 3558

Ноутбук DelI lnspiron 3558

Ноутбук НР l5

Ноугбук НР l7

Ноутбук НР 250

Норбук НР 250G 4

Ноугбук НР 255

Ноутбук НР РrоВооk

Охоронна система

о,-: 
1 :-т:::,,:""х 

засобiв:

Балансова BapTicTb, тис грн
396

15

д

.l.

Балаrrсова
BapTicTb

Справедлпва
BapTicTb

з1.12.2017 |.l2,20lб зl.|2.2017 з1,12.2016
r UPr UБ('JIbtla .r.a lнша ДеОlТорська
заборгованiсть

цll лоступнl для продажу

т
4 192 87 4 l92 87

/.а . vLra
2017 piK 2о16 ni
Первiсна
BapTicTb

Знос залпшкова
BanTicTb

Первiсна
BapTicTb

Знос залишкова
BapTicTb2з6,0

Станом на
б5,/,0 64,0 35,0 29,0

893,0



Амортизацiя за piK скJlала 236 тис.грн.

Станом на 3l грулня2lР|6 у складi основних засобiв:

Найменування засобу
Компьютер Intel Соrе i 5-4460

ЁЬу.оiп НР 2jOG 4

22

l2

l4

|,7

8

|4

15

8

бзj

Балансова BapTicTb, тис грн
l0

g

J

--т_
1

i-----t*

системный блок Intel Соrе

усього

7.2 lнвесmuцi'i пов'язанuл сmоронам за MemodoM облiку учасmi у капimалi:
На протязi 20l7 року Компанiя не володiла фiнансовими iнвестицiями.

7. 3,Щеб imорська заборzованiсmь (muс ерн)

Дбirор""*u .аборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги станом на 3l
у cyMi 13 274 тис грн скJIадаеться з заборгованостi по нарахованим вiдсоткам

10

2.ý

грудня 20l7 pol
наданих кредит

(позичок) фiзичним особам.

,Щебiторська заборгованiсть за виданими авансами становить l29 тис. грн.

Iнша пЬточrч д"бirор"ька заборгованiсть станом на 31 грулня20|7 року скаладаеться з 320,9 Tl

грн залишка коштiв на платiжнiй системi дlя здiйснення операцiйноi дiяльностi та 3l 488,1 ти

грн заборгованiсть по наданим кредитам фiзичним особам.

Прuмimка 7.4.Грошовi кошmu mаiх еквiваленmu (zрн)

Станом на 31 ,|2.20|6 Ta31r,12.2017 року грошовi кошти скJIадалися з зutлишкlв на

банкiвських рахунках, а саме:

Станом наЗ1,12.2016 та 31 .12.2017 HlcTb скJIада€ться:

Станом па3|.l2.20l7 Станом Ha31.12.20l7

,Щебiторська заборгованiсть
за продукцiю, товари,
ооботи. послуги

\з 274 ,Щебiторська заборгованiсть
за продукцiю, товари,

роботи, послуги

7з9

.Щебiторська заборгованiсть
за виданими авансами

|29 ,Щебiторська заборгованiсть
за виданими авансами

l27

,Щебiторська заборгованiсть
за розрахунками з

бюджетом

J ,Щебiторська заборгованiсть
за розрахунками з бюджетом

Iнша поточна дебiторська
заборгованiсть

31 809 Iнша поточна дебiторська
заборгованiсть

6 994

7 860всього 45 2|5

Персональний комп'ютер ]

l

I

-*-**----i--*-"
j

Персональний комп'ютер ARTLINE

Персональний комп'Ьтер AKTllT,lB

системний блок Intel Соrе

сиётемний олък lntel ёьrъ

сисй"нйи опоГ iпt.Гсйс'

сиёiё"н",й олБк lntel соге

усього

г
г*



7.5 Сmаmуmнuй капimа.п
Станом на з1j22о_16__рокУ зареестрований статугний капiтал Товариства з обмеженоюВiДПОВiДаЛЬНiСТЮ (1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНiСТВО tШОБilдних крЕд4тIвп 

"ruro""* 
8 000 000,00грн,, що вiдповiдае вимогам чинного законодавствата встановленим нормативам,_

_ Сrруктура стацлного капiталу представлена настуIIним чином:
Один у^lасник - юридична особа, частка в стацдному капiта-гli 8 000 000,00 грн або 100 %ЧаСТКа, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕН9Ю ВIДIСiВIДДЛьнIстю кстдн!дрт ФIнднс> кодсдпоу з97зз35, Зареестровано: 0l l0З, м.КиЪ, 

"yn 
i<i*iозе, буд. tB ь, офiЬ's2.

Станом на 31,12.2017 року зареестрований статуryний капiтал 
"r.t u""no в розмiрi20 000 000 грн.

Фактично внесено грошовими коштами 12 786 тис.грн, (Банкiвськi виписки з ПдТ КБкПРИВАТБАНК) по рахунку 26504052600258 за перiод 
""цп_.1" 

20l7 року по грудень 20l7 рокуна суму 4 786 000,00 грн та банкiвська виписка в АТ кАРТЁм вднко 
"iд 

r5з.оz.zОl5 року на суму8 000 000,00 грн)
Неоплачений стацrгний капiтал становить 7 214,0тис.грн.

7. 6 3обов'язання (muс.zрн)
поточпi зобовrязання i забезпечення

Поточнi забезпечення становлять 37 тис. грн. та скпадаються з резерву вiдпусток.

- Поточна кредпторська заборговапiсть за товарп, роботп, послугп становить 27 бз9тис, грн i складаються з розрахунками з вiтчизняними та iноземними постачzlльниками.Станом на 3l грудн1 2017 року Компанiя не мала простроченоi та cyMHiBHoT iншоТкредиторськот заборгованостi (31 грудня 
.2017 року: строк виникнення такоi заборгованостi неперевищуВав З65 днiв). Ба-гlансова BapTicTb iншоТ крЁдиторськоi заборгованостi дорiвнюе iTсправедливiй BapTocTi,

l -JvПоточна кредиторська заборговаrriсrь .Jа тов
скпадаеться з заборгованостi, пов'язоноi с господарською дiяльнiстю Компанiт.

77

Ja

Сума на
31.12.2017 року

(грц).

ПАТ кБ (dIРиВАТБАнк> 26504052600258 175 801,15 бз 7з7,44
175 801,15 63 737,44

Стапом на 31.12.2017 року
тис.

Станом па 31.12.201б рокуПоточна кредиторська
заборгованiсть за товари, роботи та
послуги, тис. грн.

27 бз9 llоточна кредиторська
заборгованiсть за товари, роботи
та послчги_ тис гпн

l35

Поточна кредиторська
заборгованiсть за розрахунками з
бюджетом

зOз Поточна кредиторська
заборгованiсть за розрахунками з
бюджетом

8

Поточна кредиторська
заборгованiсть за розрахунками зi
страхування

Поточна кредиторська
заборгованiсть за розрахунками зi
сIрахування

Поточна кредиторська
заборгованiсть за розрахунками з
оплати працi

Поточна кредиторська
заборгованiсть за розрахунками з
оплати працi

Поточнi забезпечення, тис. грн. 37 Поточнi забезпечення, тис, грн.

Iншi поточнi зобов'язання, тис. грн. 4 155 Iншi поточнi зобов'язання, тис.
цц.

87

Усього з2 lз4 Усього 2з0



Iншi поточнi зобов'язання станом на 3l грулня 2017 року у cyмi 4 155 тис. грн скJIадtlються з
надлишково сплачених коштiв вiд фiзичних осiб по наданим кредитам (позикам).
KopoTKocTpoKoBi кредптп банкiв

Короткострокових кредитiв немае.
Iпшi довгостроковi фiнансовi зобов'язаппя

"IH-"* довгостоковпх фiнансових зобов'язань не мае.
7.7 .Щохоdu (muс.zрн)

У 2017 р. ТОВ (1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХIД{ИХ КРЕД,IТIВ) отримало
насryпнi доходи:

Чистий дохiд вiд реалiзацiТ послуг за 20l'| piK складасться з отриманих вiдсоткiв за
наданими позиками,

Iншi доходи скJIадаються з вiдсоткiв на прострочеrtу заборгованiсть.
7.8 Вumраmu (muс.zрн)

Елементи операцiйних витрат представленi наступним чином:

Iншi операцiйнi витрати за piK, що закiнчився 31 грулня 20l7 року скJI€tли 80 476 тис.
грн., в якi входять розрахунково-касове обслуговування, розрахунки з вiтчизняними
постача-пьниками. та iH.

I

тис.грн
За 2017 piK За 2016 piK
Чистий дохiд вiд реалiзачii
продукцii (ToBapiB, робiт, послуг)
тис.гDн.

47 0|6 Чистий дохiд вiд реалiзачiT
продукцii (ToBapiB, робiт, послуг)
тис.грн.

l 092

Iнший операцiйний дохiд, тис. грн. з7 059 Iнший операцiйний дохiд, тис.
грн.

887

Усього 84 075 Усього 19,19

За 2017 niK За 2016 piK
Матерiальнi затрати, тис. грн. 44 Матерiальнi затрати, тис. грн. J
Витрати на оплату працi. тис. гDн. 176 Витрати на оплату працi. тис. грн. 2,|

Вiдрахування на соцiальнi заходи,
тис. грн.

з9 Вiдрахування на соцiальнi заходи,
тис. гDн.

6

Амортизацiя, тис. грн. 277 Амортизацiя, тис. грн. 44
Усього 53б 80

За 2017 piK За 2016 piK
Iншi операцiйнi витрати, тис. грн. 80 475 Iншi операцiйнi витрати, тис. грн. 1 857

l, исJIl:

За2017 рiк(тис.грн) За 2016 piK (тис.грн)
Витрати на рохрахунково-касове
обслуговування

4 451 Витрати на рохрахунково-касове
обслуговування

150

Витрати на маркетинг 2 996 Витрати на маркетинг 2з8

Юридичнi послуги 67 Юридичнi послуги 16

Ко нсул ьта цi й Ho-i нформа цi й н i

послуги та iншi
|07,7 Консультацiйно-iнформацiйнi

послуги та iншi
399

Послуги по стягненню
заборгованостi

1 048 Послуги по стягненню
заборгованостi

,7

Витрати на оренду 83 Витрати на оренду l8

Технiчнi витрати 27 l89 Технiчнi витрати 48

Господарськi витрати
,7 Господарськi витрати 5

lншi господарськi витрати 1 Iншi господарськi витрати l

18

I



у тому перiодi, в якому вiдповiднi послуги надаються працiвникам Компанiт
Iнформацiя щодо впплат провiдномууправлiнському персоцалу (тис.грн)
ЗаГаЛЬНИЙ РОЗМiР ВИНаГОрод вищому керiвництву (заробiтнu ,rnuru ru 

"lорu*у"ання 
на

соцiальнi заходи) , вкJIючений до складу адмiнiстративних 
"rrpur, 

представлений у такий спосiб:
2017 piK 201б niK

Винагороди вищому керiвництву, тис.грн

Iодчr*" й вiдрахування по заробiтнiй платi, тис.грн
Усього винагород

176
з4,з

210,3

27
5,3

323

7.9 Прuбуmкu mа збumкu (muс.zрн)
За результатом Bcix видiв дiяльностi в 20l7 роцi Компанiсю отриманий чистий прибуток в

розмiрi 1З82 тис. грн.

7.10 Опоdаmкування
податки на прибугок вiдображенi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства, яке

всц/пило в дiю або мае буги введено в дiю станом на кiнець звiтного перiоду. Витрати з податку
на прибугок вкJIючають поточний податок на прибугок i вiдстрочений noiuro* i 

""."uor"." у
9*uДi ПРИбУГКУ ЧИ ЗбИТКУ За PiK, KpiM випадкiв,-коли вони вiдносяться до операцiй, визнаних в
iншиХ сукупниХ доходаХ або безпосередньо у складi капiта.гlу, в тому ж або iншому перiодi.

Компанiя е rUIатником податку на прибугок на загальних пiдставах.
За 2017 piK сума податкУ на приброк становить 303 тис. грн. та пiдлягае сплатi до09.03.2018 року. За 2016 piK сума податку на прибугок - 8 тис. грн,

8. Розкриття iншоi iнформацii
8.1 YMoBHi зобов'язання mа невuзнанi конmракmнi зобовrязання

ТОВ (1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХIДИХ КРЕДИТIВ> не мае умовних активiв i
зобов'язань, а також i невизнаних контрактних зобов'язань.
8.2 CydoBi процесu

Станом на звiтну лаry ТОВ Kl БЕЗПЕЧнЕ АгЕнТство нЕоБхIДlих крЕДиТIВ> не е
)ласником судових процесiв, в зв'язку з дiяльнiстю пiдприемства.

Кримiнальнi провадженrя вiдносно Товариства у перiодi, що перевiряеться вiдсугнi.
8.3 Розкрummя iнформацii про пов'жанi сmороiч

Станом на З1.12.2017 року пов'заними сторонами з Тов (1 БЕЗПЕчнЕ дгЕнтство
НЕОБХIДНИХ КРЕД4ТIВ> с:

lнформатизацiя 592 Iнформатизацiя 68

Витрати на зв'язок та iHTepHeT 1з9 Витрати на зв'язок та iHTepHeT 59

Аудиторськi послуги l7 Аудиторськi послуги 5

Витрати на формування поточних
забезпечень (резерву)

14 з2l Витрати на формування поточних
забезпечень (резерву)

148

Витрати вiд первинноТ переусryпки
позик та списання нарахованих
вiдсоткiв

28 487 Витрати вiд первинноТ
переуступки позик та списання
нарахованих вiдсоткiв

694

Усього 80 475 1 857

Jъ Пов'язана сторона Пiдстава
1 ТОВ кСТАIIДДРТ ФIIИНСD (коd за

едрпоу 39733345
УЧаСНИК ТОВ Kl БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО
НЕОБХIДНИХ КРЕДИТIВ>, якому нЕrлежить
100О/о частки у статугному капiталi.

19
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За 2017 piK За 201б piK
Прибугок пiдприемства, тис. грн. Т- t ЗВZ Прибугок пiдприемства, тис. грн. l ЗЦ



I.C. Кривич,
Облiкова картка IuIатника податкiв
28817l72l4

!иректор ТОВ (l БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО
НЕОБХIДНИХ КРЕДИТIВ), Наказ про
призначення 142NЬ 3-К вiд 28 квiтня 2016

Господарських операцiй з пов'язаними сторонами у 2017 роцi не вiдбувалося.
8.r' Щiлi та полiтикп управлiння фiнансовпми ризпками

Керiвництво Товариства визнае, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з ризиками i BapTicTb
чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суггево змiнитись унаслiдок вIIливу
суб'ективних чинникiв та об'ективних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок вIIливу яких заздалегiдь
ТОчНО пеРедбачити неможJIиво. ,Що таких ризикiв вiднесено кредитниЙ ризик, ринковиЙ ризик та
ризик лiквiдностi. РинковиЙ ризик вкlIючае валютниЙ ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий
ризик. Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюеться на ocHoBi розумiння причин
виникнення ризику, кiлькiсноi оцiнки Його мохсгtивого вIIливу на BapTicTb чистих активiв та
застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення.
8.4.1. Креdumнuй разuк

Кредитний 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 iHcTpyMeHTaM, як поточнi та депозитнi рахунки в
банках, облiгацiТ та дебiторська заборгованiсть.

ОСНОВНим методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Товариства е оцiнка
КРеДИТОСпРОмОжностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi реЙтинги та будь-яка
iНша дОсryпна iнформацiя щодо ix спроможностi виконувати борговi зобов'язання. Товариство
використовуе наступнi методи управлiння кредитними ризиками:

О лiмiти щодо боргових зобов'язань за кJIасами фiнансових iHcTpyMeHTiB;
О Лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою

групою);
о лiмiти щодо вкJIадень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за

Нацiональною рейтинговою шкалою;
О Лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту

та неповернення депозитiв протягом ocTaHHix п'яти poKiB.
8.4,2. Рuнковuй разuк

РИНКОвиЙ Ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбугнi грошовi потоки вiд
фiнансового iHcTpyMeHTa коливатим)лься внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплюс
три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик
виникае у зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцii, вiдсоткових ставок та
вaulютних KypciB. Товариство нарalкатиметься на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в акцii,
облiгацiТ та iншi фiнансовi iнстрlменти.

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 операцii на ринку.

ОСНОвним методом оцiнки цiнового ризику е аналiз чугливостi. Серед методiв пом'якшення
цiнОвого ризику Товариство використовуе диверсифiкацiю активiв та дотримання лiмiтiв на
вкJIадення в акцiТ та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибугком.

ВidСОmковuЙ рuзuк - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбугнi грошовi потоки вiд
фiнансового iHcTpyMeHTa коливатим)лься внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок.
керiвництво Товариства усвiдомлюе, що вiдсотковi ставки мож}ть змiнюватись i це впливатиме як
на доходи Товариства, так i на справедливу BapTicTb чистих активiв.
8. 4. 3. Рuз uк лiквid Hocmi

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

ТОВаРиСтво здiйснюе контроль лiквiдностi шляхом планування поточноТ лiквiдностi.
товариство аналiзус термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими
фiнансовими активами, а також Прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйноi дiяльностi.
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9. Управлiнця капiталом
тов "1 БЕзпЕчнЕ АгЕнтстВо нЕоБхIд{их крЕдитIВ " управляе cBoiM капiталомДЛЯ ЗабеЗПеЧеННЯ беЗПеРеРВНОТ ДiЯЛьностi в маtбугЙоrу i оо"оrаснот максимiзацii прибугку заРаХУНОК ОПТИМiЗаЦiТ СПiВВiДНОШеННя позикових i власних коштiв. керiвництво тов ,,1 БЕзпЕчнЕАгЕнтстВо нЕоБхIдниХ крЕдитIВ_rзу""р", .r"p..n *. структуру свого капiталу. НаocHoBi результатiв такоIо пер_егляду тов 

- ,,i БЕзпЕчнЕ дгЁнтёiво нЕоБхIднихкрЕдитIВ" вживае заходiв дп" й-чп.уuання загальноТ струкryри капiталгу.КерiвництВо ТоварисТва здiйснЮватиме огляд .rру*ryр' капiталу на щорiчнiй ocHoBi. Прицьому керiвництво аналiзуе BapTicTb капiталу ,u "irruIЫi його ";;;;;"|r."*r. На ocHoBiотриманих висновкiв Товариство здiйснюе реryлювання капiта-гlу.згiдно чинного законодавстсва фiнънсовl компанii, якi план5,тоть надавати один видфiнансових послуг, зобов'язанi мати власний капiтал у poa"ipi не менше З млн гривень.власний капiтал компанiй, якi шlанують надавати два i бiльше видiв фiнансових послуг, неповинен бути менше 5 млн гривень.

:;:'Ч"^;1",:;"'Т,lУ"riН. власний капiтал Товариства становить 14 200 тис.грн.

Пiсля звiтноТ лати (31 грудня 2017 року) не вiдбулося жодних подiй, якi справили бi стотний в пл ив на по к,lзн и ки ф i нанЬ о" от йr"о'"rii; ;;;";;;.
,Щиректор
ТОВ Kl БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО
нЕоБхIдIих крЕд4тIв >> :

.::
I1т"чry 0ухгалтер , :
TOBKl БЕЗПЕЧНЕАГЕНТСТВО '

НЕОБХIД{ИХ КРЕД4ТIВ) '',
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