Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число) 2020
12
31
за ЄДРПОУ
36495136
за КОАТУУ
1210100000
за КОПФГ
240
за КВЕД
66.19

Пiдприємство
Товариство з обмеженою відповідальністю "Є-ПЕЙ"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Територiя
Організаційно-правова форма господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю
інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та
Вид економічної діяльності
пенсійного забезпечення
1
6
Середня кількість працівників
Aдреса, телефон
вулиця Гоголя, буд. 15, оф. 308, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49000
3729601
Одиниця вимiру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2),
грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на
31 грудня 2020
р.

V

Форма №1 Код за ДКУД

1801001

Код
рядка
2

На початок
звітного періоду
3

На кiнець
звiтного перiоду
4

Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом І
ІІ. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

1
28
27
28
113
85
-

1 251
2 028
777
21
113
92
-

1030
1035
1040
1045
1050
1060
1065
1090
1095

29

1 272

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

1 098

1 095

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180
1181

2
63
13 315
179 204
10 112
-

2
1
72 913
329 834
81 546
-

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

-

-

AКТИВ
1
І. Необоротні активи

резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом ІІ
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
Баланс

1183
1184
1190
1195
1200
1300

105
193 787
193 816

111
403 956
405 228

Код
рядка
2

На початок
звітного періоду
3

На кiнець
звiтного періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425

(

5 010
612
11 582
-

)

(

5 010
711
11 991
-

Вилучений капітал

1430

(

-

)

(

-

Інші резерви
Усього за розділом І
ІI. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань

1435
1495

17 204

17 712

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530
1531

-

-

резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом ІІ
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом ІІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

-

-

1600
1605

-

-

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695
1700

176 284
279
278
49
176 612
-

386 648
739
739
29
100
387 516
-

1800
1900

193 816

405 228

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал

Баланс

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

Керiвник

Сігалов Юрій Мусійович

Головний бухгалтер
1

Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

)
)

Пiдприємство

КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число) 2020
12
31
за ЄДРПОУ
36495136

Товариство з обмеженою відповідальністю "Є-ПЕЙ"
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за
Рік 2020
р.
1801003
Форма N2 Код за ДКУД
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
За аналогічний
Стаття
Код
За звітний
період
рядка
період
попереднього
року

1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
премії підписані, валова сума
премії, передані у перестрахування
зміна резерву незароблених премій, валова сума
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції
(товарів,робiт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
зміна інших страхових резервів, валова сума
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Iншi операцiйнi доходи
у тому числі:
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2
2000
2010
2011
2012
2013
2014

2110
2111
2112
2120
2121

10 888
-

772
-

дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
у тому числі:
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2122

-

-

2123

-

-

витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Доход від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
у тому числі:
дохід від благодійної допомоги

2182

-

-

2190
2195
2200
2220
2240
2241

2 743
-

5 459
-

Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2250
2255
2270
2275

2050
2070
2090
2095
2105

2130
2150
2180
2181

3
251 664
-

(

(

(
(
(

(

(
(
(

251 664
-

259 809
-

220
-

4
188 046
-

)

(

)

(

)
)
)

(
(
(

)

(

)
)
)

(
(
(

7 044
181 002
-

176 315
-

40
-

)

)

)
)
)

)

)
)
)

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

Продовження додатка 2

2290
2295
2300
2305
2350
2355

2 523
(2 015)
-

(

508
-

(

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття
1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію
Керiвник
Головний бухгалтер

)

(

4 444
-

)

)

За звітний
період

2
2400
2405
2410
2415

3
-

За аналогічний
період
попереднього
року
4
-

2445
2450
2455
2460
2465

508

4 444

Код
рядка

За звітний
період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
7
376
90
757
258 579
259 809

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

(

Код
рядка

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті

)

5 419
(975)
-

За аналогічний
період
попереднього
року
4
6
761
192
15
182 385
183 359

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
-

За аналогічний
період
попереднього
року
4
-

2615
2650

-

-

Сігалов Юрій Мусійович

Пiдприємство

КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число) 2020 12
31
за ЄДРПОУ
36495136

Товариство з обмеженою відповідальністю "Є-ПЕЙ"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за
Рік 2020
р.

Форма N3 Код за ДКУД

Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських
винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов’язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження

1801004

Код

За звітний період

2

3

За аналогічний період
попереднього року
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

251 667
-

188 061
-

3025
3035
3040
3045

1 253
-

710
-

3050
3055
3095

14 014 916

10 746 763

3100
3105
3110
3115
3116
3117

(
(
(
(
(
(

266 557
283
89
1 617
1 553
-

)
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
(

136 374
644
193
998
828
-

)
)
)
)
)
)

3118
3135
3140
3145

(
(
(
(
(

64
50 000
-

)
)
)
)
)

(
(
(
(
(

170
500
-

)
)
)
)
)

3150
3155 (
3190 (
3195

13 798 660
150 630

) (
) (

10 745 799
51 026

3200
3205

-

-

3215
3220
3225
3230

-

-

3235
3250

-

-

)
)

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової
оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року
Керiвник
Головний бухгалтер
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50 989
128 215
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КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число)
Пiдприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Є-ПЕЙ"

2020

12

за ЄДРПОУ

31

36495136

(найменування)

за

Стаття

1
Залишок на початок
року
Коригування:
Зміна облікової
політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток
(збиток) за звітний
період
Інший сукупний
дохід за звітний
період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка)
фінансових інструментів
Накопичені курсові
різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)
Спрямування прибутку
до зареєстрованого
капіталу
Відрахування до
резервного капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до
законодавства
Сума чистого прибутку
на створення
спеціальних
(цільових) фондів

Код
рядка

Звіт про власний капітал
Рік 2020
р.

Форма №4

Код за ДКУД

Зареє- Капітал у Додат- Резер- Нерозпо- НеоВилустрова- дооцін- ковий
вний
ділений
плачений
ний
ках
капітал капітал прибуток чений капітал
(пайовий)
(непокри- капітал
капітал
тий
збиток)

1801005

Всього

2

3

4

5

6

7

8

9
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-

-
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-

-
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-

-

-

-

-

4095
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-

-

612
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-

-
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-

-
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-

-
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-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-
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-

-
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-

-
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-

-
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-

4114
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

99
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-
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-

-

-

-

-

-

4220

-

-

-

-

-

-

-

-

1
Сума чистого прибутку
на матеріальне
заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в
капіталі
Зменшення номінальної вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої
частки в дочірньому
підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець
року
Керiвник
Головний бухгалтер

2

3

4

5

6

7

8

9
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-
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-

4240

-

-

-

-

-

-

-

-

4245

-

-

-

-

-

-

-

-

4260

-

-

-

-

-

-

-
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-
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-
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-

-

711

11 991

-

-
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Примітки до фінансової звітності
ТОВ «Є-ПЕЙ» за рік,
що закінчився 31.12.2020 року
У цих пояснювальних примітках наводиться додаткова інформація, розкриття якої вимагається Законом
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 року, із змінами і
доповненнями, і Міжнародними стандартами фінансової звітності, і яка не міститься у формах фінансової
звітності: Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2020 р., Звіт про фінансові результати (Звіт про
сукупний дохід) за 2020 р., Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 р., Звіт про власний
капітал за 2020 р.

1. Загальна інформація
Повне найменування українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄПЕЙ» (далі по тексту – ТОВ «Є-ПЕЙ», Товариство).
Скорочене найменування українською мовою: ТОВ «Є-ПЕЙ».
Код за ЄДРПОУ: 36495136.
Організаційно-правова форма: ТОВ «Є-ПЕЙ» є юридичною особою у формі Товариства з обмеженою
відповідальністю.
Фактична адреса Товариства: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Гоголя, буд. 15, офіс 308
Юридична адреса Товариства: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Гоголя, буд. 15, офіс 308
Метою діяльності ТОВ «Є-ПЕЙ» є надання послуг, а саме переказ коштів у національній валюті на фінансовому
ринку України.
Статутом Товариства, затвердженим Загальними зборами Учасників ТОВ «Є-ПЕЙ» від 02.04.2012 року Протокол
№ 9, передбачено, що виключним видом діяльності є надання фінансових послуг, а саме:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

обслуговування платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх обслуговування ,
кліринг, інші форми забезпечення розрахунків;
переказ грошей;
довірче управління фінансовими активами;
діяльність з обміну валюти;
фінансовий лізинг;
надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
надання гарантій та поручительств;
послуги у сфері страхування та накопичувального пенсійного забезпечення;
факторинг;
інші фінансові операції;
різні види допоміжної діяльності у сфері фінансового посередництва та інші види діяльності.

Товариство має Ліцензію з надання послуг з факторингу від 07.09.2017 р., виданою Національною комісією, що
здійснює регулювання у сфері фінансових послуг, та Ліцензію НБУ на переказ коштів у національній валюті
без відкриття рахунків від 04.06.2014р №10.
Для реалізації своїх функцій Товариство враховує встановлені розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 08.07.2004р. №1515 обмеження на суміщення діяльності фінансових
установ з надання певних видів фінансових послуг.
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Органи управління: органами управління Товариства є Збори Учасників. Виконавчий орган Товариства –
Директор, призначений Зборами Учасників.
Середня кількість працівників Товариства протягом звітного періоду: 6.
Дата проведення державної реєстрації: 27 травня 2009 року, номер запису про державну реєстрацію
№ 1 224 102 0000 046548.
Учасниками Товариства є:
•

•

фізична особа – громадянин України – Сігалов Ігор Юрійович, 1978 року народження, ідентифікаційний
номер 2873212034, паспорт АЕ №716310, виданий 24.07.1997 року Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в
Дніпропетровській області, зареєстрований: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Виконкомівська, буд. 1Б,
кв.8;
фізична особа – громадянин України – Сігалов Максим Юрійович, 1985 року народження,
ідентифікаційний номер 3107622030, паспорт АН №643606, виданий 08.11.2007 року Жовтневим РВ
ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, зареєстрований: 49000, м. Дніпропетровськ, вул.
Гоголя, буд. 17,кв.29.

ТОВ «Є-ПЕЙ» не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів.

2. Економічне середовище, в якому Товариство проводить свою діяльність
У 2020 році падіння реального ВВП продовжувалося. Скасування жорстких карантинних обмежень з кінця
травня та уведення адаптивного карантину зумовило поступове відновлення економічної активності та
поліпшення стану ринку праці. Стимулюючі заходи Національного банку та Уряду України підтримували бізнесактивність.
Поліпшення зовнішньої кон’юнктури, фінансових результатів підприємств та нарощування витрат бюджету
на дорожню інфраструктуру підтримали інвестиційний попит. Споживчий попит відновлювався швидко, про
що свідчили високі темпи зростання роздрібної торгівлі. Втім, відновлення економічної активності було
нерівномірним, зокрема через збільшення захворюваності на гостру респіраторну хворобу COVID-19,
спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 та нижчі цьогорічні врожаї.
Ці фактори нейтралізували зворотний тиск на ціни з боку послаблення гривні, подорожчання енергоносіїв
та відновлення економічної активності. Базова інфляція незначно сповільнилася (до 3,1% р/р у вересні). Попри
низькі поточні показники інфляції тривало погіршення інфляційних очікувань бізнесу й населення.
Слабка інфляційна динаміка зумовлена збільшенням пропозиції продуктів харчування та зміною споживчої
поведінки через поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
У 2020 році Національний банк проводив м’яку монетарну політику. Хоча Правління Національного банку
двічі приймало рішення залишити облікову ставку незмінною – 6%, вона утримувалася нижче нейтрального
рівня. Стимулююча монетарна політика спрямована на відновлення економіки в умовах помірної інфляції та
невизначеності щодо подальшого перебігу пандемії в Україні та світі.
У банківській системі зберігався значний профіцит ліквідності (визначений як сума коштів на коррахунках
банків та в депозитних сертифікатах Національного банку).
Рейтингова агенція Moody’s у червні 2020 року підвищила кредитний рейтинг України до рівня "В3" з рівня
"Саа1", який не змінювався з кінця 2018 року. Рейтингові агенції Standard&Poor’s та Fitch у вересні 2020 року
підтвердили свої рейтинги для України на рівні "B".
В цілому поширення пандемії COVID-19 у світі та в Україні на початку 2020 року і запроваджені урядами
більшості країн карантинні обмеження призвели до стрімкого зниження економічної активності в більшості країн
світу, у тому числі й в Україні. В міру пом’якшення карантинних обмежень відбувалося поступове відновлення
економічної активності. Проте ризики затяжного відновлення та тривалішого охолодження глобальної та
української економіки зберігаються через стрімке підвищення рівня захворюваності з серпня 2020 року та
повернення до жорсткіших карантинних заходів як в Україні, так і в світі.
Упродовж всього 2020 року українська економіка продовжувала перебувати під впливом нерозв’язаного
збройного конфлікту в деяких районах Луганської та Донецької областей, а також складних політичних та
економічних відносин із Росією. Ці чинники можуть мати різноспрямований вплив на результати діяльності й
фінансовий стан звітуючого Товариства. Однак міра такого впливу наразі не може бути достовірно визначена.
Керівництво ретельно стежить за поточним станом розвитку подій і вживає необхідних заходів для послаблення
впливу негативних чинників.
Керівництво не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати па фінансовий сектор та інші галузі
економіки, а також те. який вплив (за наявності такого) вони можуть мати па майбутній фінансовий стан
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Компанії. Керівництво впевнене, що воно вживає всіх необхідних заході» для забезпечення стабільної діяльності
та розвитку Товариства.
Сьогодні на ринку працює 35 систем грошових переказів, з них 29 систем здійснюють перекази в межах
України та 13 систем працюють па ринку транскордонних переказів.
Останнім часом громадяни все більшу перевагу під час здійснення переказів в Україні надають переказам з
використанням платіжних карток - «з картки па картку». Щодо переказів транскордонних, то традиційно
використовуються класичні систем переказів, створені як резидентами України, так і нерезидентами.
Національний банк не втручається в тарифну політику небанкіаеьких фінансових компаній, що працюють
на ринку переказу коштів. Водночас питання тарифікації платіжних послуг мас вирішуватися комплексно та
враховувати інтереси обох сторін, щоб забезпечити необхідну якість послуг. їх безпеку та підтримання
працюючої платіжної інфраструктури.
Стрімкий розвиток технологій сьогодні визначає і майбутнє ринку платежів. Зараз НБУ розпочав перехід па
міжнародні стандарти - ISO 20022. як основу для здійснення миттєвих платежів, та IBAN який дає можливість
вказувати єдині реквізити платежу. Це великий проект, що потребує згуртованої робо ти усіх учасників
платіжного ринку, та дасть можливість Україні у перспективі успішно інтегруватися до світового співтовариства.
Основні наслідки розвитку безготівкових платіжних систем включають збільшення споживання, зростання
продуктивності і зайнятості, скорочення витрат на проведення платежів та зниження частки «тіньової економіки».
Водночас використання готівки супроводжується значними витратами для суб'єктів економічної діяльності,
включаючи підприємства роздрібної торгівлі і споживачів.
Наявність зазначених переваг стимулює дедалі більше використання електронних платіжних інструментів.
Платіжні картки, нові види електронних і мобільних платежів відіграють все важливішу роль, і фактично
витісняють готівку та інші види безготівкових платежів. Одна з найбільш характерних рис сучасних платіжних
систем - це менше використання чеків і зростання популярності електронних платежів.
Електронна торгівля пропонує значні переваги як для споживачів, так і для підприємств торгівлі, тому є
досить привабливим ринком для капіталовкладень.

3. Загальна основа формування фінансової звітності
Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником Товариства 24
лютого 2021 року. Учасники Товариства та інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності
після її затвердження до випуску.
Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою
достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для
задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, є
Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку
(МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
(РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2020 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства
фінансів України.
Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам
чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2020 року, дотримання яких забезпечує
достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої
інформації.
При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та
нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні,
які не протирічать вимогам МСФЗ.
Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня,
складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.
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Припущення про безперервність діяльності
Цю фінансову звітність підготовлено на основі припущення щодо здатності продовжувати свою діяльність
на безперервній основі, що передбачає реалізацію активів і погашення зобов’язань під час звичайної
господарської діяльності. Управлінський персонал Товариства не має намірів або потреби ліквідовуватися, чи
суттєво звужувати масштаби діяльності.
Однак, станом на дату складання цієї фінансової звітності існує непередбачуваність та невизначеність щодо
можливих наслідків впливу пандемії COVID-19 на діяльність Компанії. При проведенні оцінки здатності
Компанії продовжувати діяльність безперервно управлінський персонал врахував всю доступну інформацію за
звітний період та після закінчення звітного періоду до дати випуску фінансової звітності. На підставі здійсненого
аналізу наявної інформації та подій, управлінський персонал вважає, що компанія може продовжувати свою
діяльність на безперервній у зв’язку з наступним:
галузь діяльності компанії не зазнала значного негативного впливу у зв’язку з пандемією COVID-19;
Товариством не було втрачено основного ринку та ключових клієнтів;
доходи компанії та грошові надходження від операційної діяльності в 2020 році не зазнали суттєвого
зниження;
протягом 2020 року і до дати затвердження фінансової звітності не відбулось значного скорочення
персоналу;
вартість активів, що використовуються для генерування грошових потоків суттєво не зменшилась;
Товариство має достатньо грошових коштів для виконання поточних зобов’язань та дотримання
боргових угод;
стратегія та бізнес-модель Товариства є ефективними та конкурентоспроможними;
створена система управління ризиками дозволяє своєчасно виявляти і оцінювати ризики та вживати
адекватні заходи щодо їх зниження;
Товариство здатне продовжити свою діяльність без державної допомоги у зв’язку з COVID-19.
Керівництво вважає, що підготовка наведеної фінансової звітності на основі припущення щодо здатності
продовжувати свою діяльність на безперервній основі є прийнятною та доречною.
Однак, у зв’язку із невизначеністю траєкторії та тривалості пандемії COVID-19, майбутні умови здійснення
діяльності компанії можуть відрізнятись від оцінок управлінського персоналу.
Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01
січня по 31 грудня 2020 року.
Нові та переглянуті стандарти
Станом на звітну дату прийняті наступні МСФЗ, зміни до них та інтерпретації, ефективна дата яких
01.01.2020 року:
Стандарти та правки до них
Концептуальні основи фінансової звітності - У новій редакції оновлено структуру
документа, визначення активів і зобов'язань, а також додано нові положення з оцінки та
припинення визнання активів і зобов'язань, подання і розкриття даних у фінансовій
звітності за МСФЗ. Згідно нової редакції інформація, представлена у фінансовій
звітності, також повинна допомагати користувачам оцінити ефективність керівництва
компанії в управлінні економічними ресурсами. Принцип обачності трактується через
підтримку нейтральність представлених даних. Обачність визначається як прояв
обережності при винесенні суджень в умовах невизначеності. Правдиве уявлення даних
трактується як подання суті операцій, а не тільки їх юридичної форми. Нова редакція
КОФЗ передбачає дві форми звітності: звіт про фінансовий стан і звіт про фінансові
результати. Інші форми об'єднані під назвою «інші форми і розкриття», визначається,
що дані фінансової звітності представляються за певний період і містять порівняльну
інформацію, а також за певних обставин - прогнозні дані. У новій редакції КОФЗ
вводиться поняття «звітуюче підприємство», під яким мається на увазі сторона
економічної діяльності, яка має чітко визначені межі та поняття зведеної звітності. Вираз
«економічний ресурс» замість терміну «ресурс» підкреслює, що Рада МСФЗ більше не
розглядає активи лише як фізичні об'єкти, а, скоріше, як набір прав. Визначення активів
і зобов'язань не відносяться до «очікуваних» надходжень або відтоків. Замість цього
визначення економічного ресурсу відноситься до потенціалу активу / зобов'язання
виробляти / передавати економічні вигоди. Нова глава КОФЗ присвячена опису різних

Ефективна
дата
01.01.2020

4

методів оцінки (історична і поточна вартість (справедлива вартість, вартість
використання)), інформації, яку вони надають. Дострокове застосування дозволяється.
МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» - Зміни запроваджують переглянуте визначення
бізнесу. Бізнес складається із внесків і суттєвих процесів, які у сукупності формують
здатність створювати віддачу. Нове керівництво визначає систему, яка дозволяє
визначити наявність внеску і суттєвого процесу, у тому числі для компаній, які
знаходяться на ранніх етапах розвитку і ще не отримали віддачу. У разі відсутності
віддачі, для того щоб підприємство вважалося бізнесом, має бути наявним
організований трудовий колектив. Визначення терміну «віддача» звужується, щоб
зосередити увагу на товарах і послугах, які надаються клієнтам, на формуванні
інвестиційного доходу та інших доходів, при цьому виключаються результати у формі
скорочення витрат та інших економічних вигод. Крім того, наразі більше не потрібно
оцінювати спроможність учасників ринку замінювати відсутні елементи чи інтегрувати
придбану діяльність і активи. Організація може застосувати «тест на концентрацію».
Придбані активи не вважатимуться бізнесом, якщо практично вся справедлива вартість
придбаних валових активів сконцентрована в одному активі (або групі аналогічних
активів).
Ці зміни є перспективними
МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та МСБО 8 «Облікова політика, зміни в
облікових оцінках та помилки». - Зміни уточнюють визначення суттєвості, пояснення
до цього визначення та застосування цього поняття завдяки включенню рекомендацій
щодо визначення, які раніше були наведені в інших стандартах МСФЗ.
Інформація є суттєвою, якщо обґрунтовано очікується, що її пропуск, спотворення
або затуманення може вплинути на рішення основних користувачів фінансової звітності
загального призначення, винесені на підставі такої фінансової звітності, що представляє
фінансову інформаціюпро звітуючу компанію Зміни забезпечують послідовність
використання визначення суттєвості в усіх стандартах МСФЗ. Дострокове застосування
дозволяється.
МСБО 10 «Події після звітного періоду», МСБО 34 «Проміжна фінансова
звітність», МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені
активи", Керівництво із застосування МСФЗ 2 «Виплати на основі акцій», Посібник з
застосування МСФЗ 4 «Договори страхування», Основи для висновків до МСФЗ 17
«Страхові контракти». - У всіх випадках словосполучення «економічні рішення»
замінено словом «рішення», а поняття «користувачі» звужено до «основних
користувачів». Дострокове застосування дозволяється.
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСФОЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття
інформації», МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» Зміни стосуються
процентних ставок (такі як LIBOR, EURIBOR і TIBOR), що використовуються в різних
фінансових інструментах: від іпотечних кредитів до похідних інструментів. Поправки
−змінили вимоги до обліку хеджування: при обліку хеджування передбачається, що
контрольний показник процентної ставки, на якому засновані грошові потоки, що
хеджуються і грошові потоки від інструменту хеджування, не зміниться в результаті
реформи; −обов'язкові для всіх відносин хеджування, на які безпосередньо впливає
реформа внутрішньобанківської ставки рефінансування; −не можна використовувати
для усунення будь-яких інших наслідків реформи; вимагають розкриття інформації про
ступінь впливу поправок на відносини хеджування. Дострокове застосування
дозволяється.
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Нові МСФЗ, прийняті станом на 31.12.2020, ефективна дата яких не настала
МСФЗ та правки
до них

Основні вимоги
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У серпні 2020 року Рада з МСФЗ в рамках Реформи IBOR
опублікувала поправки, що доповнюють випущені у 2019 році та
зосереджують увагу на наслідках реформи базового рівня
процентних ставок на фінансовій звітності компанії, які виникають,
коли, наприклад, базовий показник процентної ставки, який
використовується для обчислення процентів за фінансовим активом
замінено альтернативною базовою ставкою.

01.01.2021
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МСФЗ та правки
до них
Фінансові
інструменти:
Розкриття
інформації, МСФЗ
4
Страхові
контракти
та
МСФЗ 16 Оренда

Основні вимоги

Ефективна дата

Поправки до фази 2 розглядають питання, які можуть вплинути
на фінансову звітність під час реформи базового рівня процентних
ставок, включаючи наслідки змін договірних грошових потоків або
відносин хеджування, що виникають внаслідок заміни базового рівня
процентної ставки. з альтернативною базовою ставкою (проблеми із
заміною).
На етапі 2 свого проекту Рада внесла зміни до вимог зазначених
стандартів, що стосуються:
·
зміни договірних грошових потоків - компанії не
доведеться припиняти визнання або коригувати балансову вартість
фінансових інструментів для змін, що вимагаються реформою, а
замість цього оновить ефективну процентну ставку, щоб
відобразити зміну до альтернативної базової ставки;
·
облік хеджування - компанії не доведеться припиняти
облік хеджування виключно тому, що вона вносить зміни, які
вимагає реформа, якщо хеджування відповідає іншим критеріям
обліку хеджування; і
·
розкриття інформації - компанія повинна буде
розкривати інформацію про нові ризики, що виникають внаслідок
реформи, та про те, як вона управляє переходом до альтернативних
ставок.
Поправки до Фази 2 поширюються лише на зміни, які вимагає
реформа базового рівня процентних ставок до фінансових
інструментів та відносин хеджування.

Поправки забороняють компанії вираховувати з вартості
основних засобів суми, отримані від реалізації вироблених
МСБО
16
предметів, коли компанія готує актив до його цільового
«Основні засоби»
використання. Натомість компанія визнає такі надходження від
продажу та пов'язані з ними витрати у прибутку або збитку.

01.01.2022

Поправки уточнюють, що «витрати на виконання договору»
МСБО
37
являють собою витрати, безпосередньо пов'язані з договором «Забезпечення,
тобто або додаткові витрати виконання договору (наприклад, прямі
непередбачені
1 січня 2022
витрати на працю і матеріали), або розподіл інших витрат, які також
зобов’язання
та
року
безпосередньо пов'язані з договором (наприклад , розподіл
непередбачені
амортизації об'єкта основних засобів, що використовується при
активи»
виконанні договору).
Актуалізація посилань в МСФЗ (IFRS) 3 на Концептуальні
основи підготовки фінансової звітності, не змінюючи вимог до
обліку для об'єднання бізнесів.
МСФЗ
«Об’єднання
бізнесу»
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Додано виняток щодо зобов'язань і умовних зобов'язань. Цей
виняток передбачає, що стосовно деяких видів зобов'язань і умовних
зобов'язань організація, яка застосовує МСФЗ (IFRS) 3, повинна
посилатися на МСФЗ (IAS) 37 «Забезпечення, непередбачені
зобов'язання та непередбачені активи" або на Роз'яснення КТМФЗ
(IFRIC) 21 «Збори », а не на Концептуальні засади фінансової
звітності 2018 року.

01.01.2022
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МСФЗ та правки
до них

Основні вимоги

Ефективна дата

Щорічні
поправки в МСФЗ
(2018-2020): МСФЗ
(IFRS) 1

Дочірнє підприємство, яке уперше застосувало МСФЗ.
Поправка дозволяє дочірньому підприємству, що застосовує IFRS 1:
D16 (a) (яке переходить на МСФЗ пізніше своєї материнської
компанії), виконати оцінку накопиченого ефекту курсових різниць у
складі іншого сукупного доходу - на підставі такої оцінки, виконаної
материнською компанією на дату її переходу на МСФЗ.

01.01.2022

Щорічні
поправки в МСФЗ
(2018-2020): МСФЗ
(IFRS) 9

Комісійна винагорода, що включається в «10-відсотковий» тест
при припиненні визнання фінансових зобов'язань. Поправка
уточнює характер такої комісійної винагороди - воно включає тільки
винагороду, сплачене між позикодавцем і займополучателя,
включаючи винагороду, сплачене або отримане від особи інших
сторін.

01.01.2022

Введення даних стандартів не матиме суттєвого впливу на фінансову звітність Товариства.

4. Суттєві положення облікової політики
Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, та справедливої вартості або
амортизованої собівартості окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».
Оцінка справедливої вартості здійснюється з використанням методів оцінки фінансових інструментів,
дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю». Такі методи оцінки включають використання
справедливої вартості як ціни, яка б була б отримана за продаж активу, або сплачена за передачу зобов’язання у
звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. Зокрема, використання біржових котирувань або даних
про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових
потоків або інші моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових
активів і зобов’язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки, а
також на індивідуальних облікових підходах управлінського персоналу Товариства, зокрема на підставі
запланованих угод між учасниками ринку щодо купівлі-продажу фінансових інструментів.

Загальні положення щодо облікових політик
Облікові політики – конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, засновані суб’єктом
господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за
висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну
інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати,
якщо вплив їх застосування є несуттєвим.
Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог
МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9
«Фінансові інструменти», та МСФЗ 15 « Дохід від договорів з клієнтами».

Форма та назви фінансових звітів
Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності».

Методи подання інформації у фінансових звітах
Згідно НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за
класифікацією, основаною на методі "функції витрат" або "собівартості реалізації", згідно з яким витрати
класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або
адміністративну діяльність. Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових
коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи
надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень
та грошових виплат формується на підставі облікових записів Товариства. Положення облікової політики,
описані нижче, застосовувалися послідовно в усіх звітних періодах, наведених в цій фінансовій звітності
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Визнання та оцінка фінансових інструментів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі відповідно до МСФЗ, коли і
тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання
або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.
За строком виконання фінансові активи та фінансові зобов’язання поділяються на поточні (зі строком
виконання зобов’язань до 12 місяців) та довгострокові (зі строком виконання зобов’язань більше 12 місяців).
Товариство класифікує фінансові активи як такі, що оцінюються у подальшому або за амортизованою
собівартістю, або за справедливою вартістю на основі обох таких чинників:
а) моделі бізнесу суб’єкта господарювання для управління фінансовими активами; та
б) характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу.
Товариство визнає такі категорії фінансових активів:
• фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у
прибутку або збитку;
• фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю.
Товариство визнає такі категорії фінансових зобов'язань:
• фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою собівартістю;
• фінансові зобов'язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у
прибутку або збитку.
З метою коректного визначення категорії, за якою мають класифікуватись фінансові активи, Товариство
проводить наступні тестування та оцінки: «визначення бізнес-моделі» - оцінка, за допомогою якої Товариство
визначає мету утримання портфелю фінансових активів; «тест характеристик передбачених договором грошових
потоків» - тест, за допомогою якого аналізуються характеристики передбачених договором грошових потоків
фінансового активу. За результатами визначення бізнес-моделі та результатами «тесту характеристик
передбачених договором грошових потоків» визначається класифікація фінансового активу.
Термін «бізнес-модель» визначає те, яким чином Товариство управляє фінансовими активами з метою
отримання грошових потоків. Бізнес-модель визначається провідним управлінським персоналом Товариством та
звичайно характеризує діяльність Банку, яку він проводить з метою досягнення поставлених цілей.
Визначаються 2 основні бізнес-моделі:
1) бізнес-модель «утримання фінансових активів для отримання передбачених договором грошових
потоків»;
2) бізнес-модель «утримання фінансових активів для отримання передбачених договором грошових потоків
або продажу».
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство оцінює їх за
їхньою справедливою вартістю .
При припиненні визнання фінансового активу повністю різниця між:
а) балансовою вартістю (оціненою на дату припинення визнання) та
б) отриманою компенсацією (включаючи будь-який новий отриманий актив мінус будь-яке нове взяте
зобов’язання) визнають у прибутку або збитку.
Товариство використовує для обліку дебіторської заборгованості, яка виникла за договорами уступки прав
вимоги, метод справедливої вартості, оскільки на підставі обґрунтованих суджень найвищого управлінського
персоналу Товариства не використовує бізнес-модель «утримання фінансових активів для отримання
передбачених договором грошових потоків». У зв'язку з цим, керуючись положеннями пп. 4.1.2, пп. 4.1.4 МСФЗ
9 та ст. 1 Закону № 996, Товариство використовує для обліку такої заборгованості оцінку за їхньою
справедливою вартістю.
Фінансовий актив оцінюється за амортизованою собівартістю, якщо він придбавається з метою одержання
договірних грошових потоків і договірні умови фінансового активу генерують грошові потоки, котрі є суто
виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми.
Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовим активом, який
обліковується за амортизованою вартістю.
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Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних
розділах облікової політики.

Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у
відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається
зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не
більше ніж три місяці з дати придбання.
Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в національній валюті
та в іноземній валюті.
Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта (ніж валюта звітності).
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами.
Подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній
вартості.
Подальша оцінка еквівалентів грошових коштів, представлених депозитами, здійснюється за амортизованою
собівартістю.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється у
функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України (НБУ).
У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках (наприклад, у випадку
призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути класифіковані у складі
непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності
ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість відображається у
складі збитків звітного періоду.

Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю
До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство відносить облігації,
депозити, дебіторську заборгованість, у тому числі позики, та векселі.
Після первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод
ефективного відсотка.
Застосовуючи аналіз дисконтованих грошових потоків, Товариство використовує одну чи кілька ставок
дисконту, котрі відповідають переважаючим на ринку нормам доходу для фінансових інструментів, які мають в
основному подібні умови і характеристики, включаючи кредитну якість інструмента, залишок строку, протягом
якого ставка відсотка за контрактом є фіксованою, а також залишок строку до погашення основної суми та
валюту, в якій здійснюватимуться платежі.
Товариство оцінює станом на кожну звітну дату резерв під збитки за фінансовим інструментом у розмірі, що
дорівнює:
- 12-місячним очікуваним кредитним збиткам у разі, якщо кредитний ризик на звітну дату не зазнав значного
зростання з моменту первісного визнання;
- очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії фінансового інструменту, якщо кредитний ризик за таким
фінансовим інструментом значно зріс із моменту первісного визнання.
У випадку фінансових активів кредитним збитком є теперішня вартість різниці між договірними грошовими
потоками, належними до сплати на користь Товариства за договором; і грошовими потоками, які Товариство
очікує одержати на свою користь.
Станом на кожну звітну дату Товариство оцінює, чи зазнав кредитний ризик за фінансовим інструментом
значного зростання з моменту первісного визнання. При виконанні такої оцінки Товариство замість зміни суми
очікуваних кредитних збитків використовує зміну ризику настання дефолту (невиконання зобов'язань) протягом
очікуваного строку дії фінансового інструмента. Для виконання такої оцінки Товариство порівнює ризик
настання дефолту (невиконання зобов'язань) за фінансовим інструментом станом на звітну дату з ризиком
настання дефолту за фінансовим інструментом станом на дату первісного визнання, і враховує при цьому
обґрунтовано необхідну та підтверджувану інформацію, що є доступною без надмірних витрат або зусиль, і
вказує на значне зростання кредитного ризику з моменту первісного визнання.
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Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фінансовим інструментом не зазнав
значного зростання з моменту первісного визнання, якщо було з'ясовано, що фінансовий інструмент має
низький рівень кредитного ризику станом на звітну дату.
У випадку фінансового активу, що є кредитно-знеціненим станом на звітну дату, але не є придбаним або
створеним кредитно-знеціненим фінансовим активом, Товариство оцінює очікувані кредитні збитки як різницю
між валовою балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків,
дисконтованою за первісною ефективною ставкою відсотка за фінансовим активом. Будь-яке коригування
визнається в прибутку або збитку як прибуток або збиток від зменшення корисності.

Дебіторська заборгованість
Безумовна дебіторська заборгованість визнається як актив тоді, коли Товариство стає стороною договору та,
внаслідок цього, набуває юридичне право одержати грошові кошти.
Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю.
Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості відбувається за амортизованою
вартістю.
Поточну дебіторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за сумою
первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
МСФО 9 використовує два поняття, які необхідно розрізняти: кредитні збитки і очікувані кредитні збитки.
Кредитний збиток - це приведена до звітної дати вартість грошових потоків по фінансовому активу, які не будуть
отримані. Оскільки це дисконтована сума, у випадку якщо платіж від боржника очікується в повному об'ємі, але
пізніше погодженої дати, це теж буде кредитним збитком. Затримка платежу створює різницю між приведеною
вартістю договірних грошових потоків і приведеною вартістю сплачених грошових потоків. Очікувані кредитні
збитки - це сума усіх можливих кредитних збитків, помножена на відсоток вірогідності їх виникнення.
Відносно дебіторської заборгованості у вигляді наданих позик Товариство використовує модель розрахунку
збитку з використанням коефіцієнту співвідношення грошового потоку до загального боргу.

Зобов'язання.
Кредиторська заборгованість визнається як зобов’язання тоді, коли Товариство стає стороною договору та,
внаслідок цього, набуває юридичне зобов’язання сплатити грошові кошти.
Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із нижченаведених ознак:
• Керівництво Товариства сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню
протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
• Керівництво Товариства не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом
щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.
Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання зобов’язань.
Поточні зобов’язання оцінюються у подальшому за амортизованою вартістю.
Поточну кредиторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за сумою
первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.

Фінансові зобов’язання - класифікація. Товариство після первісного визнання оцінює та відображає в
бухгалтерському обліку всі фінансові зобов’язання за амортизованою собівартістю, за винятком:
1) фінансових зобов’язань, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через
прибутки/збитки;
2) фінансових зобов’язань, які виникають, якщо передавання фінансового активу не відповідає умовам
припинення визнання або застосовується принцип продовження участі;
3) договорів фінансової гарантії, поручительства;
4) зобов’язань з кредитування за ставкою, нижче ринкової;
5) умовної компенсації, визнаної покупцем під час об’єднання бізнесів, до якої застосовується Міжнародний
стандарт фінансової звітності 3 “Об’єднання бізнесу”. Така умовна компенсація в подальшому оцінюється за
справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки.
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Проценті витрати за фінансовими зобов’язаннями, що відносяться до категорії оцінюваних за
амортизованою собівартістю, визнаються з використанням ефективної ставки відсотка у складі доходів або
витрат.
Фінансові зобов’язання можуть оцінюватись за справедливою вартістю з переоцінкою через
прибутки/збитки в наступних випадках: 1) за похідними фінансовими інструментами; 2) в разі, якщо вони
створені або придбані з метою наступного продажу або зворотного викупу.

Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів
Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових
інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням ґрунтується на
оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують
невизначеності, які можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним
керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.

Використання ставок дисконтування
Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовується для перерахунку майбутніх потоків доходів в
єдине значення теперішньої (поточної) вартості, яка є базою для визначення ринкової вартості бізнесу. З
економічної точки зору, в ролі ставки дисконту є бажана інвестору ставка доходу на вкладений капітал у
відповідні з рівнем ризику подібні об'єкти інвестування, або - ставка доходу за альтернативними варіантами
інвестицій із зіставляння рівня ризику на дату оцінки. Ставка дисконту має визначатися з урахуванням трьох
факторів:
а) вартості грошей у часі;
б) вартості джерел, які залучаються для фінансування інвестиційного проекту, які вимагають різні рівні
компенсації;
в) фактору ризику або міри ймовірності отримання очікуваних у майбутньому доходів.

Визнання та оцінка основних засобів
Основні засоби в цілому відображені за первісною (історичною) вартістю за вирахуванням накопиченої
амортизації та накопичених збитків від знецінення в разі їх наявності. Основні засоби обліковуються та
відображаються у фінансовій звітності Товариства у відповідності з МСБО 16. Основними засобами Товариства
є матеріальні активи, очікуваний строк використання яких більше 1 року. Первісна вартість основних засобів
включає ціну придбання, непрямі податки, імпортні мита, які пов’язані з придбанням основних засобів і не
підлягають відшкодуванню, витрати на установку та налагодження основних засобів, доставку, а також інші
витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні до
використання із запланованою метою. Витрати на поліпшення основних засобів капіталізуються тільки в тих
випадках, коли вони призводять до збільшення майбутніх економічних вигод від основного засобу. Всі інші
витрати визнаються у звіті про фінансові результати у складі витрат у тому періоді, в якому вони понесені.
Припинення визнання основних засобів відбувається після їх вибуття або в тих випадках, коли подальше
використання активу, як очікується, не принесе економічних вигод.
Основні засоби Товариства класифікують за такими групами ( класами)
• машини та обладнання, з них: електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного
оброблення інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов’язані з ними комп’ютерні
програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та або програм, які визнаються
нематеріальним активом), ксерокси, інші інформаційні системи, комутатори, модулі, модеми, джерела
безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі
стільникові), мікрофони і рації, факси, радіостанції, обладнання зв’язку.
• інструменти, прилади, інвентар (меблі);
• інші основні засоби;
• малоцінні необоротні матеріальні активи.
Для визнання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів,
визначення терміну їх корисного використання, визначення єдиних методологічних засад облікової політики
необоротних активів і застосування методів оцінки та нарахування зносу створено технічну експертну комісію в
складі керівників виробничих служб (відділів) Товариства.
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Амортизація.
Амортизація основних засобів починається з місяця, наступного за місяцем, коли такий актив стає
придатним до використання. Амортизація нараховується з використанням прямолінійного методу шляхом
списання вартості, яка амортизується протягом строку корисного використання активу. При введенні в
експлуатацію встановлюються індивідуальні терміни корисного використання для окремих основних засобів
виходячи з дійсного стану таких об’єктів (будівлі та споруди 20-50 років, машини та устаткування 10-15 років,
інструменти, прилади та інші основні засоби 4-8 років).
Строки використання основних засобів переглядаються у випадках:
-зміни економічних вигід від використання груп (видів) основних засобів – комісією;
-при капіталізації витрат (або при частковому списанню) окремого об’єкта основних засобів – робочою
комісією.
Ліквідаційна вартість основних засобів визначається рівною нулю.
Переоцінка здійснюється один раз на рік станом на 31 грудня при виникненні необхідності її проведення.
Межу суттєвості для проведення переоцінки, а саме величину розриву між залишковою та справедливою
вартістю основних засобів встановити на рівні 20 %.
Переоцінка основних засобів тієї групи, об'єкти якої вже зазнали переоцінки, надалі має проводитися з
такою регулярністю, щоб їх залишкова вартість на дату балансу суттєво не відрізнялася від справедливої вартості.
Якщо у первинних документах, якими оформлюється придбання (виготовлення) основних засобів чи
введення їх в експлуатацію безпосередньо не зазначається мета використання основного засобу (виробниче чи
невиробниче використання), вважати, що основний засіб призначається для виробничого використання. У
протилежному разі, якщо основний засіб призначається для невиробничого використання, про це обов'язково
повинно бути зазначено у первинних документах, якими оформлюється придбання, виготовлення чи введення в
експлуатацію таких невиробничих основних засобів.

Подальші витрати.
Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування,
ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В
балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям
визнання активу.

Нематеріальні активи
Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та
будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів здійснюється із
застосуванням прямолінійного методу. Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших
юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.
Амортизація нематеріальних активів з невизначеним строком користування (ліцензія) не проводиться.

Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів
На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися.
Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума
очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в
прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від
зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, Товариство сторнує,
якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування.
Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів коригується в майбутніх періодах
з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на систематичній основі протягом
строку корисного використання.
Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для продажу
Товариство класифікує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість буде в
основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. Непоточні активи,
утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин:
балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов'язані з продажем. Амортизація на
такі активи не нараховується. Збиток від зменшення корисності при первісному чи подальшому списанні активу
до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про фінансові результати.
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Облікові політики щодо оренди
Визначення того, чи є договір орендним, базується на суті договору на дату його вступу в силу, при цьому
береться до уваги те, чи передбачає виконання умов договору використання конкретного активу/активів, або чи
надає договір таке право.
При первісному визнанні оренда класифікується або як операційна, або як фінансова. Фінансова оренда, за
умовами якої до Товариства переходять майже всі ризики та вигоди, пов’язані із володінням орендованим
активом, капіталізується на дату початку строку оренди за справедливою вартістю орендованого майна, або, якщо
ця сума менша, за дисконтованою вартістю мінімальних орендних платежів. Орендні платежі розподіляються між
фінансовими витратами і зменшенням основної суми зобов’язань по оренді таким чиним, щоб отримати
постійну ставку відсотка на непогашену частину зобов’язань. Фінансові витрати відображаються у складі звіту про
прибутки та збитки. Орендований актив амортизується протягом його строку корисного використання. Однак, за
відсутності обґрунтованої впевненості, що Товариство набуде право власності на актив в кінці строку оренди,
актив амортизується протягом меншого з двох періодів: строку корисного використання або строку оренди.
Операційна оренда – це оренда, що не є фінансовою орендою. Поточні орендні платежі визнаються
витратами у звіті про фінансові результати на лінійній основі протягом строку дії договору оренди.
Початкові прямі витрати, що виникають в процесі ведення переговорів щодо операційної оренди,
додаються до поточної балансової вартості активу, що здається в оренду, і визнаються протягом строку оренди
так само як і орендний дохід.
Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, пов'язані з
правом власності на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди визнає фінансову оренду як
активи та зобов'язання за сумами, що дорівнюють справедливій вартості орендованого майна на початок оренди
або (якщо вони менші за справедливу вартість) за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів.
Мінімальні орендні платежі розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням непогашених
зобов'язань. Фінансові витрати розподіляються на кожен період таким чином, щоб забезпечити сталу періодичну
ставку відсотка на залишок зобов'язань. Непередбачені орендні платежі відображаються як витрати в тих
періодах, у яких вони були понесені. Політика нарахування амортизації на орендовані активи, що амортизуються,
узгоджена із стандартною політикою Товариства щодо подібних активів.

Оперативна оренда
Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив, фактично
залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за угодою про операційну
оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про
операційну оренду Товариство визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. Затрати, включаючи
амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, визнаються як витрати.
Застосовувати МСФЗ № 16 «Оренда» з відображенням в активах та зобов’язаннях.
У якості бази оцінки МСФЗ № 16 «Оренда» не застосовується по відношенню до інвестиційного майна
(МСФЗ (IAS) 40) та біологічних активів МСФЗ (IAS) 41).
Додатковим виключенням є спрощений облік стандарту та відносити орендні платежі до витрат періоду:
1. за короткостроковими договорами (строк, на який передається право користування та контролю над
активом складає менше 12 місяців);
2. за договорами, об’єктом яких є активи з низькою вартістю (вартісний критерій встановлено у межах до
20 000,00 грн.)

Облікові політики щодо податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків.
Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо
оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати Товариства за податками розраховуються з
використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.
Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та являє собою податкові
активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи
зобов'язання в балансі та їх податковою базою.
Відстрочені податкові зобов'язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають
оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності наявності в майбутньому
оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають
вирахуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату й зменшується в
13

тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатній, щоб
дозволити використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково.
Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть застосовуватися в
періоді реалізації відповідних активів або зобов'язань. Товариство визнає поточні та відстрочені податки як
витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за звітний період, окрім випадків, коли податки виникають від
операцій або подій, які визнаються прямо у власному капіталі або від об'єднання бізнесу.
Товариство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок належить до статей, які
відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді.

Запаси
Запаси оцінюються за найменшою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації.
Вартість сировини та інших матеріалів складається з ціни покупки та, коли стосовно, витрат, понесених у
зв’язку з їхньою доставкою до теперішнього місця розташування та доведенням до існуючого стану.
Собівартість готової продукції та незавершеного виробництва включає вартість прямих матеріалів і праці та
частку виробничих накладних витрат на основі нормальної виробничої потужності, але без урахування витрат
на позики. Собівартість розраховується за методом середньозваженої собівартості.
Чиста вартість реалізації – це попередньо оцінена ціна продажу у звичайному ході бізнесу за вирахуванням
попередньо оцінених витрат на завершення виробництва та попередньо оцінених витрат, необхідних для
здійснення продажу.

Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну)
внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов'язання
вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму
зобов'язання.

Виплати працівникам
Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після вирахування
будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за
відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на
майбутні виплати відпускних.

Пенсійні зобов'язання
Відповідно до українського законодавства, Товариство нараховує внески на заробітну плату працівників до
Пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування на поточні нарахування
заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані працівниками послуги, що надають
їм право на одержання внесків, та зароблена відповідна заробітна платня. Додатково Товариство не має
недержавної пенсійної програми з визначеними внесками.

Резерви
Резерв визнається тільки тоді, коли Товариство має поточне зобов’язання в результаті минулих подій, існує
висока ймовірність того, що для погашення зобов’язань буде необхідний відтік ресурсів, які втілюють у собі
економічні вигоди, і може бути зроблена достовірна оцінка суми зобов’язань. Коли Товариство очікує, що
частину або всю суму резерву буде відшкодовано, сума відшкодування визнається як окремий актив, але лише
тоді, коли існує цілковита впевненість, що відшкодування буде отримано. Витрати, пов’язані із будь-яким із
резервів, визнаються в прибутках чи збитках з урахуванням відшкодування, якщо таке є. Якщо ефект вартості
грошей у часі є суттєвим, резерви дисконтуються, використовуючи поточну ставку до оподаткування, що
відображає, якщо необхідно, ризики, притаманні зобов’язанню. Якщо використовується метод дисконтування
грошових потоків, збільшення зобов’язань у зв’язку зі скороченням періоду дисконтування включається до
фінансових витрат.

Доходи та витрати
Товариство визнає дохід від надання послуг, коли (або у міру того, як) воно задовольняє зобов’язання щодо
виконання, передаючи обіцяну послугу (тобто актив) клієнтові. Актив передається, коли (або у міру того, як)
клієнт отримує контроль над таким активом.
При визначені вартості винагороди від управління активами Товариство відповідно до МСФЗ 15
використовує метод оцінювання за результатом. До методу оцінювання за результатом належить, зокрема, аналіз
виконання, завершеного на сьогоднішній день, оцінки досягнутих результатів. Враховуючи принцип
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професійного скептицизму для змінної вартості винагороди розрахунок доходу здійснюється на кінець кожного
місяця.
Дохід від продажу фінансових активів визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених
далі умов:
а) Товариство передає договірні права на одержання грошових потоків від такого фінансового активу;
б) Товариство передало покупцеві ризики та переваги від володіння, пов’язані з фінансовим активів;
в) за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка зазвичай
пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими інструментами, інвестиційною
нерухомістю або іншими активами;
г) суму доходу можна достовірно оцінити;
д) ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;
та
е) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оцінити.
Дивіденди визнаються доходом лише у разі, якщо:
- право Товариства на одержання виплат за дивідендами встановлено;
- є ймовірність, що економічні вигоди, пов’язані з дивідендами, надійдуть до Товариства;
- суму дивідендів можна достовірно оцінити.
Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям визнання.
Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов’язань.
Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації
активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих активів, за винятком
зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та одночасно з
визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів.
Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх
економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають
відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов’язання без
визнання активу.
Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.

Витрати за позиками
Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як частина
собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати на позики, які безпосередньо
відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цього
активу.

Операції з іноземною валютою
Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну
Національного банку України на дату проведення операцій.
Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в гривню за
відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною
собівартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату операції, немонетарні статті, які оцінюються
за справедливою вартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату визначення справедливої
вартості. Курсові різниці, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або
збитку в тому періоді, у якому вони виникають.

Фінансовий дохід
Дохід відображається як нараховані відсотки (з використанням ефективної відсоткової ставки, що є ставкою,
яка точно дисконтує розрахункові майбутні грошові надходження протягом очікуваного строку фінансового
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інструменту до чистої балансової вартості фінансового активу). Процентний дохід включається до фінансового
доходу у складі прибутків або збитків.

Умовні зобов'язання та активи.
Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Товариства. Інформація про умовне
зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є
віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається у
фінансовій звітності, коли надходження економічних вигід є ймовірним.

Виявлення ознак знецінення активів
Відносно фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю, Товариство на дату виникнення
фінансових активів та на кожну звітну дату визначає рівень кредитного ризику.
Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовими активами, які
оцінюються за амортизованою вартістю, у розмірі очікуваних кредитних збитків за весь строк дії фінансового
активу (при значному збільшенні кредитного ризику/для кредитно-знецінених фінансових активів) або 12місячними очікуваними кредитними збитками (у разі незначного зростання кредитного ризику).
Зазвичай очікується, що очікувані кредитні збитки за весь строк дії мають бути визнані до того, як
фінансовий інструмент стане прострочений. Як правило, кредитний ризик значно зростає ще до того, як
фінансовий інструмент стане простроченим або буде помічено інші чинники затримки платежів, що є
специфічними для позичальника, (наприклад, здійснення модифікації або реструктуризації).
Кредитний ризик за фінансовим інструментом вважається низьким, якщо фінансовий інструмент має
низький ризик настання дефолту, позичальник має потужній потенціал виконувати свої договірні зобов'язання
щодо грошових потоків у короткостроковій перспективі, а несприятливі зміни в економічних і ділових умовах у
довгостроковій перспективі можуть знизити, але не обов’язково здатність позичальника виконувати свої
зобов'язання щодо договірних грошових потоків.
Фінансові інструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише на підставі того,
що ризик дефолту за ними є нижчим, ніж ризик дефолту за іншими фінансовими інструментами Товариства або
ніж кредитний ризик юрисдикції, в якій Товариство здійснює діяльність.
Очікувані кредитні збитки за весь строк дії не визнаються за фінансовим інструментом просто на підставі
того, що він вважався інструментом із низьким кредитним ризиком у попередньому звітному періоді, але не
вважається таким станом на звітну дату. У такому випадку Товариство з'ясовує, чи мало місце значне зростання
кредитного ризику з моменту первісного визнання, а отже чи постала потреба у визнанні очікуваних кредитних
збитків за весь строк дії.
Очікувані кредитні збитки відображають власні очікування Товариства щодо кредитних збитків.
Додатково повідомляємо:
- Консолідована фінансова звітність не складається.
- Припинень (ліквідації) окремих видів діяльності не було.
- Обмежень щодо володіння активами немає.
- Участі у спільних підприємствах товариство не бере.
- Виявлених помилок минулих років та пов’язаних з ними коригувань не було.
При складанні фінансової звітності за МСФЗ в 2020 рік Товариство дотримувалося принципів складання
фінансової звітності, викладених у Концептуальній основі складання фінансової звітності за МСФЗ та основних
принципів, передбачених ст. 4 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні".
При підготовці цієї фінансової звітності Товариство застосувало тільки обов'язкові винятки.

5. Використання оцінок і припущень
Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва оцінок і припущень, які впливають на відображення
в звітності сум активів і зобов’язань і на розкриття інформації про потенційні активи і зобов’язання на дату
складання бухгалтерського балансу. Фактичні результати можуть відрізнятися від поточних оцінок. Ці оцінки
періодично переглядаються, і у разі потреби коригувань, такі зміни відображуються у складі фінансових
результатів за період, коли про них стає відомо.
Судження щодо справедливої вартості активів Товариства
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках,
розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату. В інших випадках
оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків,
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існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з
врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».
При оцінці справедливої вартості активу або зобов’язання Товариство враховує їхні характеристики у
випадку, якщо учасники ринку приймали б ці характеристики до уваги при визначенні ціни активу або
зобов’язання на дату оцінки.
Для цілей фінансової звітності оцінка справедливої вартості розподіляється на рівні 1, 2 та 3 в залежності від
ступеня відкритості вхідних даних та суттєвості вхідних даних для оцінки справедливої вартості в цілому, як
описані наступним чином:
• Рівень 1 – ціни котирування (незкориговані) на активних ринках на ідентичні активи або зобов’язання;
• Рівень 2 – вхідні дані (окрім цін котирування, віднесених до рівня 1), які можна спостерігати для активу чи
зобов’язання, прямо або опосередковано;
• Рівень 3 – це вхідні дані для активу чи зобов’язання, яких немає у відкритому доступі.
Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки
фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок,
тому що:
а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базуються на
припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів, показників
кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей
операцій; та
б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на доходи (витрати)
може бути значним.
Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок, волатильності,
курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і коригувань під час оцінки інструментів,
більша або менша зміна в оцінці вартості фінансових інструментів у разі відсутності ринкових котирувань мала б
істотний вплив на відображений у фінансовій звітності чистий прибуток та збиток.
Розуміючи важливість використання облікових оцінок та припущень щодо справедливої вартості
фінансових активів в разі відсутності вхідних даних щодо справедливої вартості першого рівня, Керівництво
Товариства планує використовувати оцінки та судження які базуються на професійній компетенції працівників
товариства, досвіді та минулих подіях, а також з використанням розрахунків та моделей вартості фінансових
активів. Залучення зовнішніх експертних оцінок щодо таких фінансових інструментів де оцінка, яка базується на
професійній компетенції, досвіді та розрахунках є недостатньою, на думку Керівництва є прийнятним та
необхідним.
Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати значний вплив на
передбачувану справедливу вартість.
Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів
Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових
інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням ґрунтується на
оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують
невизначеності, які можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним
керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.
Використання ставок дисконтування
Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовується для перерахунку майбутніх потоків доходів в
єдине значення теперішньої (поточної) вартості, яка є базою для визначення ринкової вартості бізнесу. З
економічної точки зору, в ролі ставки дисконту є бажана інвестору ставка доходу на вкладений капітал у
відповідні з рівнем ризику подібні об'єкти інвестування, або - ставка доходу за альтернативними варіантами
інвестицій із зіставляння рівня ризику на дату оцінки. Ставка дисконту має визначатися з урахуванням трьох
факторів:
а) вартості грошей у часі;
б) вартості джерел, які залучаються для фінансування інвестиційного проекту, які вимагають різні рівні
компенсації;
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в) фактору ризику або міри ймовірності отримання очікуваних у майбутньому доходів.
Станом на 31.12.2020 облікова ставка Національного банку становила 6 % річних. Інформація, що
використана одержана з офіційного сайту НБУ за посиланням https://bank.gov.ua/monetary/stages/archive-rish
Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
Відносно фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю, Товариство на дату виникнення
фінансових активів та на кожну звітну дату визначає рівень кредитного ризику.
Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовими активами, які
оцінюються за амортизованою вартістю, у розмірі очікуваних кредитних збитків за весь строк дії фінансового
активу (при значному збільшенні кредитного ризику/для кредитно-знецінених фінансових активів) або 12місячними очікуваними кредитними збитками (у разі незначного зростання кредитного ризику).
Зазвичай очікується, що очікувані кредитні збитки за весь строк дії мають бути визнані до того, як
фінансовий інструмент стане прострочений. Як правило, кредитний ризик значно зростає ще до того, як
фінансовий інструмент стане простроченим або буде помічено інші чинники затримки платежів, що є
специфічними для позичальника, (наприклад, здійснення модифікації або реструктуризації).
Кредитний ризик за фінансовим інструментом вважається низьким, якщо фінансовий інструмент має
низький ризик настання дефолту, позичальник має потужній потенціал виконувати свої договірні зобов'язання
щодо грошових потоків у короткостроковій перспективі, а несприятливі зміни в економічних і ділових умовах у
довгостроковій перспективі можуть знизити, але не обов’язково здатність позичальника виконувати свої
зобов'язання щодо договірних грошових потоків.
Фінансові інструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише на підставі того,
що ризик дефолту за ними є нижчим, ніж ризик дефолту за іншими фінансовими інструментами Товариства або
ніж кредитний ризик юрисдикції, в якій Товариство здійснює діяльність.
Очікувані кредитні збитки за весь строк дії не визнаються за фінансовим інструментом просто на підставі
того, що він вважався інструментом із низьким кредитним ризиком у попередньому звітному періоді, але не
вважається таким станом на звітну дату. У такому випадку Товариство з'ясовує, чи мало місце значне зростання
кредитного ризику з моменту первісного визнання, а отже чи постала потреба у визнанні очікуваних кредитних
збитків за весь строк дії.
Очікувані кредитні збитки відображають власні очікування Товариства щодо кредитних збитків.

Судження щодо ризиків, пов’язаних з податковим та іншим законодавством
Законодавство України щодо оподаткування та здійснення господарської діяльності на фондовому ринку
продовжує розвиватися. Законодавчі акти та нормативні акти не завжди чітко сформульовані, а їх тлумачення
залежить від точки зору місцевих, обласних і центральних органів державної влади та інших органів державного
управління. Не рідко точки зору різних органів на певне питання відрізняються. Товариство вважає, що воно
дотримувалося всіх нормативних положень щодо діяльності, і всі передбачені законодавством податки і
відрахування були сплачені або нараховані. Водночас існує ризик того, що операції й інтерпретації того, що не
були поставлені під сумнів державними органами в майбутньому, хоча цей ризик значно зменшується з плином
часу. Неможливо визначити суму непред’явлених позовів, що можуть бути пред’явлені, якщо такі взагалі існують,
або ймовірність будь-якого несприятливого результату.
Припущення про функціонування Товариства в найближчому майбутньому.
Фінансова звітність підготовлена виходячи з припущення про можливість функціонування Товариства в
майбутньому, яка передбачає реалізацію активів і виконання зобов'язань в ході звичайної діяльності. З 31 грудня
2019 року розпочалося глобальне розповсюдження вірусу COVID-19, яке суттєво сильно вплинуло на
економічне становище як України в цілому, так і можуть вплинути на діяльність Товариства. Заходи, що
вживаються для стримування поширення вірусу, включаючи обмеження руху транспорту, карантин, соціальні
дистанції, призупинення діяльності об’єктів інфраструктури, тощо уповільнюють економічну діяльність
компаній. Фінансова система України працює відносно стабільно, але має фінансові, валютні та кредитні ризики.
Управлінським персоналом Товариства розглядався вплив суджень щодо облікових оцінок, зокрема впливу
пандемії COVID-19 та запровадження карантинних та обмежувальних заходів на невизначеність оцінки та
розкриття у фінансовій звітності інформації, пов’язаної з відповідними обліковими оцінками.
Тривалість та вплив пандемії залишаються невизначеними, що не дозволяє з достатнім ступенем
достовірності оцінити обсяги, тривалість цих наслідків, а також їх вплив на майбутні періоди. Наразі Товариство
відмічає відносну відсутність впливу таких подій на умови діяльності в майбутньому, оскільки відповідно до
Постанови КМУ № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 11.03.2020 року (далі – Постанова № 211) провадження
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діяльності з надання фінансових послуг віднесено до видів діяльності, що не заборонено під час обмежувальних
заходів і попит на фінансові послуги повинен залишитись на високому рівні.
Дію карантину, встановленого Постановою № 211, продовжено на всій території України згідно з
Постановами КМ № 392 від 20.05.2020, № 500 від 17.06.2020, № 641 від 22.07.2020, № 760 від 26.08.2020, № 956
від 13.10.2020, № 1236 від 09.12.2020. З урахуванням епідемічної ситуації в регіоні з 19 грудня 2020 р. до 28
лютого 2021 р. на території України установлено карантин згідно з Постановами КМ № 392 від 20.05.2020, №
500 від 17.06.2020, № 641 від 22.07.2020, № 760 від 26.08.2020, № 956 від 13.10.2020, № 1100 від 11.11.2020, №
1236 від 09.12.2020.
Таким чином, фінансова звітність не містить будь-яких коригувань відображених сум активів, які були б
необхідні, якби Товариство було неспроможне продовжувати свою діяльність в майбутньому.

6. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості
Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю
Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань, тобто такі
оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.
Класи активів
та
зобов’язань,
оцінених
за
справедливою
вартістю
Грошові
кошти

Методики оцінювання

Первісна та подальша оцінка
грошових коштів здійснюється за
справедливою вартістю, яка дорівнює
їх номінальній вартості

Метод
оцінки
(ринковий,
дохідний,
витратний)
Ринковий

Вихідні дані

Офіційні курси НБУ

Депозити
Дохідний
Первісна
оцінка
депозиту
(крім депозитів до здійснюється за його справедливою (дисконтування
запитання)
вартістю, яка зазвичай дорівнює його грошових
номінальній
вартості.
Подальша потоків)
оцінка депозитів у національній
валюті здійснюється за справедливою
вартістю очікуваних грошових потоків

Ставки за депозитами,
ефективні
ставки
за
депозитними договорами

Ринковий,
Боргові цінні
Первісна оцінка боргових цінних
папери
паперів як фінансових активів дохідний
здійснюється
за
справедливою
вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні
операції, в ході якої був отриманий
актив. Подальша оцінка боргових
цінних паперів здійснюється за
справедливою вартістю.

Офіційні біржові курси
організаторів торгів на дату
оцінки,
котирування
аналогічних боргових цінних
паперів, дисконтовані потоки
грошових коштів

Інструменти
капіталу

Ринковий,
Первісна оцінка інструментів
капіталу
здійснюється
за
їх витратний
справедливою вартістю, яка зазвичай
дорівнює ціні операції, в ході якої був
отриманий актив. Подальша оцінка
інструментів капіталу здійснюється за
справедливою вартістю на дату
оцінки.

Офіційні біржові курси
організаторів торгів на дату
оцінки,
за
відсутності
визначеного біржового курсу
на
дату
оцінки,
використовується
остання
балансова
вартість,
ціни
закриття біржового торгового
дня

Інвестиційна
нерухомість

Первісна оцінка інвестиційної
Ринковий,
нерухомості
здійснюється
за дохідний,
собівартістю.
Подальша
оцінка витратний
інвестиційної
нерухомості
здійснюється
за
справедливою
вартістю на дату оцінки.

Ціни
на
ринку
нерухомості,
дані
оцінки
професійних оцінювачів
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Дебіторська
заборгованість

Первісна та подальша оцінка
дебіторської
заборгованості
здійснюється
за
справедливою
вартістю, яка дорівнює вартості
погашення, тобто сумі очікуваних
контрактних грошових потоків на дату
оцінки.

Дохідний

Контрактні
умови,
ймовірність
погашення,
очікувані вхідні грошові потоки

Поточні
зобов’язання

Первісна та подальша оцінка
поточних зобов’язань здійснюється за
вартістю погашення

Витратний

Контрактні
умови,
ймовірність
погашення,
очікувані
вихідні
грошові
потоки

Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю
Балансова вартість

Зміст

31.12.2020

Дебіторська
заборгованість
продукцію, товари, роботи, послуги

за

Дебіторська заборгованість за
розрахунками з бюджетом
Дебіторська
заборгованість
розрахунками з нарахованих доходів
Інша
поточна
заборгованість

за

дебіторська

Справедлива вартість

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2019

1095

1098

1095

1098

2

2

2

2

1

63

1

63

72913

13315

72913

13315

Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є
достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо
застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності.
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7. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах
Товариство підготувало фінансову звітність станом на 31.12.2020 року відповідно до
стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Міжнародних

(тис. грн.)

7.1 Нематеріальні активи
2019

2020

Вартість
Залишок на 01.01
Надходження
Вибуття
Залишок на 31.12

27
28

28
2000
2028

Накопичена амортизація
Залишок на 01.01
Амортизаційні відрахування
Вибуття
Залишок на 31.12

27
27

27
750
777

Залишкова вартість
Залишок на 01.01
Залишок на 31.12

1
1

1
1251

До нематеріальних активів Товариство відносить ліцензії на переказ коштів, на надання послуг з
факторингу, програмне забезпечення, що використовується при наданні фінансових послуг.
Протягом 2020 року Товариство не передавало ніяких нематеріальних активів у заставу для забезпечення
зобов'язань.
(тис. грн.)

7.2 Основні засоби
Рух основних засобів був таким:

Первісна вартість
Залишок на 31.12.18
Надходження
Вибуття
Залишок на 31.12.19
Надходження
Вибуття
Залишок на 31.12.20
Накопичена амортизація
Залишок на 31.12.18
Амортизаційні відрахування
Вибуття
Залишок на 31.12.19
Амортизаційні відрахування
Вибуття
Залишок на 31.12.20
Залишкова вартість
Залишок на 31.12.19
Залишок на 31.12.20

Комп'ютерна
техніка

Малоцінні необоротні
матеріальні активи

Інші основні
засоби

62
24
86
86

11
4
24
24

3
3
3

57
2
59
4
63

11
13
24
2
26

2
2
1
3

28
21

-

-

Усього
76
113
113
70
85
92
28
21

До основних засобів Товариство відносить обладнання облікової та реєструючої системи (програмне
забезпечення та спеціальне технічне обладнання), які передбачають ведення обліку операцій з надання
фінансових послуг споживачам.
Протягом 2020 року Товариство не передавало ніяких основних засобів у заставу для забезпечення
зобов'язань.
7.3 Торгівельна та інша дебіторська заборгованість
Торгівельна та інша дебіторська заборгованість складається з:

(тис. грн.)
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31.12.19
1 098
2
63
13 315
14 478

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Видані аванси
Заборгованість за розрахунками з бюджетом
Заборгованість за нарахованими доходами
Інша поточна дебіторська заборгованість
Торгівельна та інша дебіторська заборгованість

31.12.20
1 095
2
1
72 913
74 011

Дебіторська заборгованість Товариства не має забезпечення. Прострочена дебіторська заборгованість
відсутня. Товариство проводить аналіз та оцінку рівня кредитного ризику з використанням індивідуального
підходу.
Товариством не створюється резерв на знецінення з моменту первісного визнання дебіторської
заборгованості відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».
7.4 Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти включають:

(тис. грн.)
31.12.19

31.12.20

10 112

81 546

-

-

Грошові кошти на транзитних рахунках

169 092

248 288

Грошові кошти та їх еквіваленти

179 204

329 834

Грошові кошти на поточних рахунках у банку
Грошові кошти на депозитах

Грошові кошти Товариства на звітну дату включають грошові кошти в національній валюті на поточних
рахунках. Первісна та подальша оцінка грошових коштів здійснюється Товариством за справедливою вартістю,
яка дорівнює їх номінальній вартості.
7.5 Поточні зобов’язання
Поточна кредиторська заборгованість включає:

(тис. грн.)
31.12.19
176 284
279
278
49
176 612

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточна заборгованість за розрахунками бюджетом
в т.ч. податок на прибуток
Поточні забезпечення
Інші поточні зобов’язання
Торгівельна та інша поточна кредиторська заборгованість

31.12.20
368 648
739
739
29
100
387 516

Станом на 31 грудня 2020 року поточні зобов’язання Товариства становили 387 516 тис. грн. Простроченої
заборгованості Товариство не має.
До складу іншої поточної заборгованості за товари, роботи, послуги входить заборгованість за прийняті
платежі.
Забезпечення витрат і платежів
Поточні забезпечення станом на 31.12.2020 року складають 29 тис. грн. і складаються з резерву відпусток.
7.6 Податки, збори та податок на прибуток
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток включають:
Поточні податкові витрати
(Доходи)/витрати з відстроченого податку –
виникнення та зменшення тимчасових різниць
(Доходи)/витрати з податку на прибуток
(Доходи)/витрати з податку на прибуток

2019
975

2020
2 015

975

2 015

За 2020 рік сума податку на прибуток склала 2015 тис. грн. (2019 рік – 975 тис. грн.).
Поточні зобов’язання Товариства з податку на прибуток складають: на 31.12.2020 року – 739 тис. грн.
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7.7 Капітал
Статутний капітал
Станом на 31.12.20 року зареєстрований капітал Товариства складає 5 010 000,00 грн. Станом на 31.12.20
року зареєстрований капітал Товариства сплачено грошовими коштами засновників повністю у встановлені
законодавством України строки.
Станом на звітну дату неоплачений капітал не обліковується.
Учасниками Товариства є:
2019

2020

%

%

Сігалов Ігор Юрійович

50,00

50,00

Сігалов Максим Юрійович

50,00

50,00

Всього

100,00

100,00

Резервний капітал
Резервний капітал Товариства створюється на використання його у майбутньому на додаткові витрати,
поповнення власних оборотних коштів, покриття збитків тощо у розмірі 25% від статутного капіталу шляхом
щорічних відрахувань від чистого прибутку у розмірі 5% до досягнення зазначеного розміру. За 2020 рік розмір
таких відрахувань склав 99 тис. грн. Станом на 31.12.2019 року резервний капітал Товариства складає 711 тис. грн.
Нерозподілений прибуток (збиток)
Розмір нерозподіленого прибутку Товариства станом на 31.12.2020 року складає 11 991 тис. грн. За 2020 р.
Товариством отримано прибуток у розмірі 508 тис. грн.
7.7 Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у Звіті про фінансові результати (Звіт про
сукупний дохід)
Всі статті доходів і витрат, визнані у звітних періодах включено до складу Звіту про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід).
Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням
зобов'язань. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів або збільшення зобов'язань, що
приводить до зменшення власного капіталу Товариства, за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.
Витратами визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони
здійснені.
За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, дохід у Звіті про фінансові результати
відображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, які призводять до збільшення
власного капіталу Товариства.
За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у Звіті про фінансові
результати в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання.
Доходи і витрати зазвичай враховуються за принципом нарахування залежно від ступеня завершеності
конкретної операції, яка оцінюється як співвідношення фактично наданого обсягу послуг і загального обсягу
послуг, які мають бути надані.
Протягом звітного 2020 року Товариством отримано дохід від реалізації послуг у розмірі 251 664 тис.грн.
Інші операційні доходи за 2020 рік становлять 10 888 тис. грн.
Адміністративні витрати, пов'язані з утриманням та обслуговуванням Товариства, у 2020 році склали
259 809 тис. грн. і складаються з витрат:
Зміст

2019

2020

Зарплата адміністративного апарату

761

376

Витрати на соціальні відрахування

192

90

Загальні корпоративні витрати

182406

259 343

Інше

183 359

259 809

Інші витрати Товариства становлять 220 тис.грн. – благодійна допомога.
Фінансовий результат від операційної діяльності у 2020 році становить 508 тис. грн. – прибуток.
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У 2020 році Товариство надавало фінансові послуги з переказу коштів.
Податок на прибуток за 2020 рік склав 2015 тис.грн.
7.8 Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у Звіті про рух грошових коштів
Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом, згідно з яким
розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових
коштів на нетто-основі. У звіті відображений рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової
діяльності Товариства.
Операційна діяльність полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності.
Операційна діяльність є основним видом діяльності Товариства для отримання доходу від надання
фінансових послуг.
Надходження від операційної діяльності за 2020 рік складають:
- реалізація послуг – 251 667 тис.грн.
- надходження відсотків по залишкам на рахунках – 1253 тис.грн.
- інші надходження – 14014916 тис. грн.
Витрачання від операційної діяльності за 2020 рік складають:
- на оплату товарів, робіт, послуг - 266557 тис. грн.;
- на оплату праці – 283 тис. грн.;
- на оплату відрахувань на соціальні заходи – 89 тис. грн.;
- на оплату податків і зборів – 1617 тис. грн.;
- на оплату авансів – 50 000 тис.грн.;
- інші витрачання – 13798660 тис.грн.
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за 2020 рік становить 150630 тис. грн.
Рух грошових коштів від інвестиційної діяльності за 2020 рік відсутній.
Рух грошових коштів від фінансової діяльності за 2020 рік відсутній..

8. Розкриття іншої інформації
Судові розгляди
Товариство залучене до позовів і судових справ, пов'язаних з поточною діяльністю, але як в якості свідка.
Товариство оперативно реагує та надає докладні звіти щодо стану позовної роботи. Керівництво
проводить оцінку, серед інших факторів, ступеня ймовірності несприятливого результату і можливості
отримання збитків.
Оподаткування
Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозволяють більш ніж один
варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному економічному середовищі, за якої
податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові ограни підпадуть
сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Товариства, ймовірно, що
Товариство змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на
вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На
думку керівництва, Товариство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові
збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.
Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що
склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою
вартістю в ході звичайної діяльності Товариства.
Ступінь повернення активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза зоною
контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Товариству визначається на підставі
обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку керівництва Товариства, виходячи з наявних
обставин та інформації, кредитний ризик для фінансових активів Товариством визначений як дуже низький,
тому кредитний збиток не був визнаний при оцінці цих активів.
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Розкриття інформації про пов'язані сторони
Визначення пов'язаних сторін наведено в МСФЗ (IAS) 24 «Розкриття інформації про пов'язані сторони».
Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна зі сторін має можливість контролювати іншу сторону,
знаходиться під спільним контролем або може мати значний вплив на прийняті нею рішення з питань
фінансово-господарської діяльності або здійснювати за нею загальний контроль.
Пов’язаними особами ТОВ «Є-ПЕЙ» є:
• учасник Товариства – Сігалов Ігор Юрійович - 50% статутного капіталу, що складає 2 505 000,00 грн.;
• учасник Товариства – Сігалов Максим Юрійович - 50% статутного капіталу, що складає 2 505 000,00 грн
На протязі 2020 р. Сігалову М.Ю. було нараховано та виплачено заробітної плати у сумі 62 тис. грн.,
заборгованість станом на 31.12.2020 року – відсутня.
За 2020 рік Сігаловим Максимом Юрійовичем, який виступає як суб’єкт підприємницької діяльності,
надано послуг з обробки даних на суму 2 776 тис. грн. Стан заборгованості на 31.12.2020 року з пов'язаною
стороною має наступний вигляд:
грн.
№ п/п

Зміст

Дебіторська
заборгованість

Кредиторська заборгованість

Зміст

1

СПД Сігалов Максим Юрійович

-

3 661 тис.грн.

За надані послуги з
обробки даних та
оренди обладнання

Протягом звітного періоду управлінському персоналу Товариства заробітна плата нараховувалась і
виплачувалась. Компенсації, бонуси та інші додаткові виплати керівництву, іншому управлінському персоналу
не здійснювались.
Цілі та політики управління фінансовими ризиками
Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з ризиками і вартість чистих активів у
нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб’єктивних чинників та
об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких
ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний
ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється
на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих
активів та застосування інструментарію щодо його пом’якшення.
Кредитний ризик
Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати
зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик
притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська
заборгованість.
Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності
контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація до їх
спроможності виконувати боргові зобов’язання. Товариство використовує наступні методи управління
кредитними ризиками:
•
ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів;
•
ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою);
•
ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною
рейтинговою шкалою;
•
ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та
неповернення депозитів протягом останніх п’яти років.
Кредитний ризик станом на 31.12.2020 року Товариством не застосовувався .
Ринковий ризик
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового
інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший
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ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків,
зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражатиметься на
ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти.
Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок
відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними
для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові
інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.
Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом’якшення цінового ризику
Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові
інструменти з нефіксованим прибутком.
Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового
інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.
Для мінімізації та контролю за валютними ризиками Товариство контролює частку активів, номінованих в
іноземній валюті, у загальному обсягу активів. Оцінка валютних ризиків здійснюється на основі аналізу
чутливості.
Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового
інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво Товариства усвідомлює,
що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи Товариства, так і на справедливу вартість
чистих активів.
Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2020 року операцій на які мав би влив ринковий, а також інший
ціновий, валютний та відсотковий ризики Товариство не має.
Ризик ліквідності
Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов’язань, пов’язаних із
фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового
активу.
Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує
терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами,
зобов’язаннями, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.
Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов'язаннями Товариства в розрізі строків
погашення представлена наступним чином:
Рік, що закінчився 31 грудня 2020
року

До 1
місяця

Від 1 місяця Від 3 місяців Від 1
Більше 5 Всього
до 3 місяців до 1 року
року до 5 років
років

Поточна кредиторська заборгованість

151 913

234 735

-

-

386 648

Всього

151 913

234 735

-

-

386 648

Управління капіталом
Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:
• зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало
дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам;
• забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на послуги Товариства,
що відповідають рівню ризику.
Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво
аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків Товариство
здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також виплати
дивідендів та погашення існуючих позик.
Станом на 31 грудня 2020 року статутний капітал Товариства сформований та сплачений грошовими
коштами в повному обсязі в сумі 5 010 тис. грн.
Товариство розглядає управління капіталом як систему принципів та методів розробки і реалізації
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управлінських рішень, пов'язаних з оптимальним формуванням капіталу з різноманітних джерел, а також
забезпеченням ефективного його використання у діяльності Товариства. Ключові питання та поточні рішення,
що впливають на обсяг і структуру капіталу, а також джерела його формування, розглядаються управлінським
персоналом. Механізм управління капіталом передбачає чітку постановку цілей і завдань управління капіталом, а
також контроль за їх дотриманням у звітному періоді; удосконалення методики визначення й аналізу
використання усіх видів капіталу; розроблення загальної стратегії управління капіталом.
Управлінський персонал здійснює огляд структури капіталу на кінець кожного звітного періоду. При цьому
проводиться аналіз вартості капіталу, його структура та можливі ризики. На основі отриманих висновків
Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також
виплати дивідендів та погашення існуючих позик. Товариство може здійснювати регулювання капіталу шляхом
зміни структури капіталу. Система управління капіталом може коригуватись з урахуванням змін в операційному
середовищі, тенденціях ринку або стратегії розвитку.
Управління капіталом Товариства спрямовано на досягнення наступних цілей:
• зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало
дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам;
• забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на послуги Товариства,
що відповідають рівню ризику;
• дотримання вимог до капіталу, встановлених регулятором, і забезпечення здатності Товариства
функціонувати в якості безперервного діючого підприємства.
Події після дати балансу
Відповідно до засад, визначених МСБО 10 щодо подій після дати балансу, події що потребують
коригування активів та зобов'язань Товариства - відсутні.

Керівник
(підпис)
Головний бухгалтер
(підпис)

Сігалов Ю.М.
(ініціали, прізвище)
Іванова І.В.
(ініціали, прізвище)
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